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ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ 
 

 
 Списание "Здравни грижи" е печатен орган на Българската асоциация на професио-
налистите по здравни грижи (БАПЗГ) и излиза от 2003 г. Списанието е в Националния 
референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на 
Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. 
 Годишно се издават по 4 броя (на всеки три месеца). Главен редактор на списанието е 
проф. Станка Маркова. От началото на 2019 г. списание “Здравни грижи” има електронен 
вариант. 
 Годишният абонамент за книжния вариант на сп. “Здравни грижи” е 18.00 лева, а за 
електронния вариант – 10.00 лева.  
 Предложените за публикация статии в списание "Здравни грижи" се подлагат на двойно 
сляпо рецензиране. 
 
 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:  
 В сп. "Здравни грижи" се публикуват статии по актуални научни проблеми, оригинални 
научни и научноприложни разработки, научни съобщения, както и обзорни статии в областта 
на здравните грижи, медицината, медицинското право, обучението на кадри в направление 
"Здравни грижи" и продължаващото обучение. При изпращане на статията е необходимо да 
приложите придружително монтивационно писмо от името на всички съавтори, подписано от 
водещия автор, в потвърждение на това, че ръкописът (или части от него) не е публикуван и не 
е в процес на рецензиране в друго списание. Статията и мотивационното писмо се изпращат на 
имейла на отговорния редактор на e-mail: journal_zdravni_griji@abv.bg. Всеки автор носи 
отговорност за цитираните факти и литературни източници. С предимство се ползват автори, 
които са членове на БАПЗГ и които са абонирани за сп. "Здравни грижи".  
 
 ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ТЕКСТА 
 Статията трябва да бъде представена в DOC или DOCX формат, съвместим с Microsoft 
Office Word 2010. Ръкописът не трябва да бъде по-голям от 15 печатни страници. В случай, че 
темата е значима и новаторска и изследването е по-голямо статията може да се публикува в две 
части в два поредни броя.  Текстът на статията трябва да е написан на шрифт Times New 
Roman, размер 12, стандартно междуредие (разредка 1). Заглавието се изписва на български и 
на английски с главни букви. Резюмето и ключовите думи се изписват в стил италик (текст под 
наклон). Посочената използвата литература в края на статията трябва е в шрифт Times New 
Roman, размер 10. Текстът на статията не трябва да се форматира.    
 Първият ред на всеки нов абзац трябва да се изписва с табулация. Думите трябва да са 
разделени с един интервал. Препинателните знаци (запетая, точка, точка и запетая, удивителна, 
въпросителна) се пишат веднага след думите без интервал. Тирета в текста, които се използат 
за уточняващи текстове (допълнения) се изписват с по един интервал от двете страни. При 



изписване на сравнителна степен (по-, най-) и съставни думи се използва малко тире без 
интервали. При уточняващи текстове да се използват кръгли скоби - ( ), а не слепи скоби - / /.  
 
 ФОРМАТ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ 

 XLS - за графики от  MS Exsel (при възможност поставената в текста графика да се 
изпрати и отделно, което ще гарантира по-добро качество при отпечатването) 

 PDF - Adobe Acrobat 
 CDR - за рисувани в CorelDraw, версия 10 и надолу като текстът да е в криви 
 EPS - необходимо е текстът да е в криви 
 TIF или JPG за сканираните изображения (за предпочитане е TIF) - размерът на 

изображението  да не е по-малък от реалния, а резолюцията да бъде минимум 300 dpi 
  
 СТРУКТУРИРАНЕ НА СТАТИИТЕ 
 Научната или обзорната статия трябва да включва заглавие, резюме, ключови думи, 
увод,  цел на изследването, методика, резултати и обсъждане, изводи, препоръки (ако има 
такива), заключение и използвана литература.  
 
 Заглавна страница  
 Трябва да съдържа заглавие, имената на авторите (както и техните 
научни/професионални титли и институцията, в която работят), резюме и ключови думи на 
български език и на английски език.  
  
 Резюме  
 Трябва да се представят накратко целта на изследването, използваните материали и 
методи, получените резултати и заключение в няколко реда. Резюмето не трябва да надхвърля 
повече от 250 думи.   
 
 Ключови думи  
 Необходимо е да бъдат не по-малко от 3 и не повече от 7. Препоръчително е да бъдат 
изведени от заглавието и целта на проучването. 
  
 Въведение 
 Представлява обзор върху изследваната тема. 
 
 Цел на проучването  
 Кратко, точно и ясно се представя защо се прави проучването с акцент върху неговата 
акуталност и значимост. (Въпрос: Защо го правим?)  
 
 Материали и методи 
 Прави се подробно изложение на използваните материали, методи, инструментариум и 
процедура на изследването. (Въпроси: С какво? Кого? Колко? Къде? Кога?)  
 
 Резултати и обсъждане 
 Представят се резултатите в логическа последователност с включени таблици и фигури. 
Изтъква се тяхната значимост в сравнение с предходни изследвания. 
 
 Изводи 
 Представят се ясно и синтезирано  
 
 Препоръки 
 Препоръките се избряват в последователност по важност като се посочват адресантите, 
към които се отнасят.  
 
 Заключение  
 Съдържа кратко обобщение на резултатите и приносите от направеното изследване. 
 
 Цитиране на литературните източници 
 Основно изискване при представянето на всеки писмен труд е добававянето на списък с 
използваната литература в края на статията (книги, периодични издания, статии и др.). 
Библиографско цитиране трябва да е по БДС ISO 690:2011. Авторите се подреждат по азбучен 



ред - първо се цитират авторите на кирилица, следвани от тези на латиница и ползваните 
източници в интернет (копирани линкове, дата на посещението). При цитиране на книги е 
необходимо да се посочи авторът (фамилия и първа буква на малкото име), заглавието на 
книгата (уточнява се конкретният том, ако е поредица), издателят, мястото и годината на 
издаването, конкретните страници. При цитиране на закон се посочва броя и датата на 
"Държавен вестник", в който е обнародван. При цитиране на Наредба се посочва датата и 
съответната институция. При цитиране на статия се изписва авторът (фамилия и първа буква на 
малкото име), заглавието на статията, пореден брой на списанието, година, страници. При 
цитиране на статия от вестник се изписва поредния брой на вестника, датата и страниците, на 
които е публикувана статията.  
 Когато даден автор/статия се цитират в самия текст на научната статия това се 
отбелязва в прави скоби [ ] с поредния номер в библиографския списък и съответните страници 
(от - до) на използвания източник, напр. [12 ; с. 17 – 18]. 
 
 Адрес за кореспонденция 
 След библиографската справка е нужно да се посочи адрес за кореспонденция, който 
включва - името и фамилията на автора/първия автор, месторабота, пощенски адрес, служебен 
имейл.  
 При изпращане на статията е добре да се посочи и телефон за връзка, което ще улесни 
комуникацията в случаи на възникнали въпроси. 
 
 АВТОРСКИ ПРАВА 
 Авторите на статии, публикувани в сп. "Здравни грижи", запазват правата си над своя 
научен труд, който може да бъде разпространяван свободно от тях. 
 
 ПРАВА НА ИЗДАТЕЛЯ 
 Списание "Здравни грижи" има право да публикува статията в сайта на БАПЗГ (раздел 
"Електроннна библиотека", подраздел "Статии и доклади") и в месечния електронен бюлетин 
"Здравни грижи".  
 
 ВНИМАНИЕ! 
 С решение на Управителния съвет и Националния съвет на БАПЗГ от май 2015 г. 
публикуването на научни и обзорни материали в списание "Здравни грижи" е безплатно за 
абонати на списанието. За членове на БАПЗГ, които нямат абонамент за списанието за съответ-
ната година, таксата за публикация е 18.00 лева. За авторите, които не влизат в гореспоме-
натите категории цената за публикация е 30.00 лева.  


