
Инструкции към авторите 

Списанието на Българското геологическо дружество излиза в 1 до 3 книжки годишно. В 

него се публикуват статии на български и английски език, с оригинални научни резултати 

от всички направления на геонауките, научни обзори, Varia, рецензии на книги, дискусии, 

геоложки вести и вести от дейността на Дружеството. С предимство се отпечатват статии 

на редовни членове на БГД. Статиите са достъпни в Интернет веднага след тяхното 

окончателно оформяне, след което те се включват в информационните геоложки сайтове.  

Ръкописи 
Препоръчителният обем на ръкописите е до 20 страници във формат А4, вкл. литература, 

фигури и таблици. Представянето им трябва да бъде в електронна форма. Статиите следва 

да бъдат написани с редактор Word for Windows, с използване на шрифт Times New Roman 

12 pts, едноколонно, с междуредие 1,5. 

Ръкописите се състоят от основен текст, литература, таблици, фигури, фототаблици и 

обясненията към тях (на английски и български език). Основният текст и литературата се 

представят в един файл, който не включва фигурите и таблиците. Необходимо е авторите 

да подготвят текста си в съответствие с формата, в който са публикуваните статии в 

Интернет-страницата на Списанието (https://bgd.bg/review-bgs/). 

Транслитерацията на българските географски имена на латиница трябва да бъде според 

Наредба № 3 от 26.10.2006 г., обнародвана в ДВ, бр. 94/21.11.2006 г. (публикувана и в 

Списание на БГД, 67, 1–3, 154–155). 

Текстът започва със заглавие на статията, пълните име и фамилия на автора (-ите), 

служебен адрес, абстракт до 250 думи и ключови думи (не повече от 7) – всичко на 

български и английски език, като в адреса на английски присъства E-mail на автора (-ите). 

Статията следва да бъде структурирана в подзаглавия с максимум 3 степени в низходящ 

ред. Обикновено се използват въведение, материал и методи на изследването, получени 

резултати, дискусия, изводи и/или заключение и благодарности. При оформянето на текста 

да се избягва използването на подчертаване, шпациране, получерен шрифт или курсив. 

Имената на фосилите (с курсив) се изписват според Международния стратиграфски 

кодекс. Всички заглавия и подзаглавия са ляво центрирани, а целият текст е двустранно 

изравнен (justify). Мерните единици, използвани в ръкописите, следва да бъдат в системата 

SI (m, kg, s и т.н.), като се допускат традиционните kbar, Å, ka, Ma… Когато текстът е на 

български език, десетичният знак в числата се изписва със запетая, а на английски – с 

точка. 

Литературата (References) се представя изцяло на латиница. Библиографските данни на 

литературните източници, отпечатани на кирилица, се изписват така, както са в абстракта 

им на съответния чужд език в самата публикация, а не се превеждат от авторите на 

ръкописа. В кръгли скоби се посочва оригиналният език на статията и езикът на 

абстракта. Примери: (in Bulgarian with English abstract); (in Russian with French abstract). 

Aко няма никакъв публикуван превод, тогава библиографските данни на периодични 

издания на кирилица се изписват с латински букви, като в скоби се превеждат на 

английски език от автора.  

Пример: Glaessner, M. F. 1937. Studien über Foraminiferen aus der Kreide und dem Tertiär des 

Kaukasus. I. Die Foraminiferen der ältesten Tertiärschichten des Nordwest Kaukasus. – 

Problemi Paleontologii (Problems of Palaeontology), 2–3, 349–410. 



В заглавията на книгите и списанията на английски и немски език всички 

съществителни и прилагателни се пишат с главна буква. 

Цитирането на литературните източници в текста, когато статията е на български език, 

се изписва с автор и година, както са в литературата на латиница. Примери: Zagorchev 

(1992) или (Zagorchev, 1992); Ivanov & Petrov (2015) или (Ivanov, Petrov, 2015); за трима и 

повече автори – Ivanov et al. (2015) или (Ivanov et al., 2015). Ако цитираният автор е част от 

изречението, името му може да бъдe изписано на български, но в скоба се цитира по 

посочения начин. Примери: „Вергилов (Vergilov, 1960) изтъква липсата на ъглов 

дискорданс между двете серии в северната част на Централните Родопи“; „…отразени в 

статии на Иван Костов (Kostov, 1939, 1954, 1956, 1965; Kostov et al., 1962)“. Ако 

цитираните автори са двама, те се включват в изречението така: „Ivanov & Petrov (2015) 

смятат, че....“.  

Всички цитирани фондови доклади се дават на съответната страница под черта на 

български език, когато статията е на български, или преведени на английски език, когато 

статията е на английски. Във втория случай в кръгли скоби се посочва оригиналният език, 

на който е докладът.  

В литературата се включват всички автори, цитирани в текста, като имената им се 

подреждат по азбучен ред. Ако един автор има няколко цитирани публикации, най-напред 

се поставят тези, в които е самостоятелен автор (подредени по годината на публикуване; 

ако в една година има няколко негови цитирани публикации, след годината се поставят 

букви “а”, “b” и т.н.), последвани от тези с един съавтор (подредени според фамилията на 

втория автор) и накрая с 3 и повече съавтори (подредени по годината на публикуване). 

Най-често срещаните случаи на цитиране и начини на подреждане на библиографските 

данни са следните: 

Периодични издания 

Gočev, P. 1934. Übersicht der Stratigraphie der Umgebung von Varna. – Rev. Bulg. Geol. Soc., 6, 

1, 31–60 (in Bulgarian with German abstract).  

Peccerillo, A., S. R. Taylor. 1976. Geochemistry of Eocene calc-alcaline rocks from the 

Kastramonou area, Northern Turkey. – Contrib., Mineral., Petrol., 58, 63–81. 

Schmidt, M. V., A. B. Thompson. 1996. Epidote in calc-alkaline magmas: An experimentally 

study of stability, phase relationships, and the role of epidote in magmatic evolution. – Am. 

Mineral., 81, 462–474. 

Книги и монографии 

Goodman, R. E. 1976. Methods of Geological Engineering in Discontinuous. San Francisco, 

West Publishing, 472 p.  

Kostov, I., J. Minčeva-Stefanova. 1981. Sulphide Minerals. Crystal Chemistry, Parageneses and 

Systematics. Sofia, Publ. House Bulg. Acad. Sci., 212 p. 

Статии в сборници или книги 

Dabovski, Ch., I. Zagorchev. 2009. Alpine tectonic subdivision of Bulgaria. – In: Zagorchev, I., 

Ch. Dabovski, T. Nikolov (Eds.). Geology of Bulgaria. Volume II. Part 5. Mesozoic Geology. 

Sofia, Prof. Marin Drinov Publishing House, Bulg. Acad. Sci., 30–37 (in Bulgarian with 

English abstract).  

Kostov, R. I., I. Kostova, O. Pelevina. 2010. Coal (jet) beads from the Varna Chalcolithic 

necropolis (V mill. BC) in a prehistoric weight system. – In: Proceedings of the National 

Conference “GEOSCIENCES 2010”. Sofia, Bulg. Geol. Soc., 177–178. 

 



Дисертации 

Georgiev, S. 2008. Sources and Evolution of Late Cretaceous Magmatism in Eastern 

Srednogorie, Bulgaria: Constraints from Petrology, Isotope Geochemistry and 

Geochronology. PhD Thesis. ETH Zurich, 270 p.  

Harkovska, A. 1995. Structure of the Volcanic Bodies. Unpublished D. Sci. Thesis. Sofia, Geol. 

Inst., Bulg. Acad. Sci., 335 p. (in Bulgarian).  

Карти и обяснителни записки 

Petrova, A., L. Mihailova, V. Vasileva. 1992. Geological Map of Bulgaria оn Scale 1:100 000. 

Pomorie Map Sheet. Geology and Mineral Resources Committee, Enterprise of Geophysical 

Survey and Geological Mapping. 

Yordanov, B., S. Sarov, S. Georgiev, Y. Yanev, V. Valkov, E. Balkanska, V. Grozdev, R. 

Marinova, N. Markov. 2008. Explanatory Note to the Geological Map of the Republic of 

Bulgaria. Scale 1:50 000. Map Sheet K-35-76-G (Slavyanovo). Sofia, Ministry of Environment 

and Water, Bulgarian Geological Survey, 96 p. 

Части от обяснителни записки на геоложките карти на България в М 1:100 000 

Ако в резюмето на английски език в обяснителните записки към геоложката карта в М 

1:100 000 липсват имената на единици и скали, присъстващи в отделно цитирана част от 

записката, начинът им на изписване трябва да се съобрази с легендата към английската 

версия на картата. 

Haidutov, I. 1995. Černi Vrâh Group. Kopilovci Unit – of layered comulates. – In: Haidutov, I., 

(Ed.). Explanatory Note to the Geological Map of Bulgaria on Scale 1:100 000, Belogradčik 

Map Sheet. Sofia, Committee of Geology and Mineral Resources, Geology and Geophysics 

Ltd., 9–10. 

 

За библиографските данни на българските периодични издания да се използват 

стандартните съкращения, публикувани в справката на М. Кехайова в Geologica Balcanica, 

1976, 6.1 и 6.2. Имената на чуждестранните периодични издания трябва да се съкращават 

съгласно: http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals; 

http://www.cas.org/content/references/corejournals. 

Таблици. Изготвят се с Word Table с размери, не по-големи от 16,5×24,0 cm, с използване 

на шрифт Times New Roman 9 pts (минимум 7 pts). Колоните или група от редове могат се 

очертават с хоризонтални и вертикални линии само по изключение, когато авторите искат 

специално да ги отделят. В таблиците, само в най-лявата колона и в най-горния ред на 

антетката, текстът започва с главна буква. Всяка наборна таблица се предава в отделен 

файл, заедно със заглавието и забележките под нея. Заглавието и забележките се 

представят на български и английски език. 

Фигури. Всички графични приложения трябва да са с високо качество. Авторите да 

представят фигурите си в tiff или jpg формат (600–1200 dpi), не по-малки от окончателните 

размери, в които искат да бъдат репродуцирани: максимални – 16,5×24,0 cm (две колони) 

или 8,0×24,0 cm (една колона).  

Фототаблици. Максимално допустимите размери на фототаблиците са 16,5×24,0 cm. 

Снимките трябва да бъдат с високо качество и добър контраст.  

Списанието публикува черно-бели и цветни фигури и фототаблици, всяка от които се 

представя в отделен файл. Надписите към фигурите и фототаблиците се предават на 



български и английски език в един общ списък, в отделен файл. Обясненията към 

легендите на фигурите могат да бъдат включени в самата фигура или дадени като текст 

след надписа със заглавието на фигурата. В последния случай в българския текст 

обозначителните числа в легендата се отделят с тире, а в английския – със запетая. При 

фототаблиците и комбинираните фигури последователността на всяка фигура или снимка 

се означава с малка латинска буква (a, b, c, ...) в горния или долния ляв ъгъл. 

Статии, които не отговарят на техническите изисквания, не се приемат за 

разглеждане!!! 

Рецензиране. Редакционната колегия осигурява щателно тестово анонимно рецензиране от 

двама рецензенти и съдейства за подобряване на качеството на приетите статии, в 

сътрудничество с авторите. 

Авторски права. С депозирането на ръкописа авторските права се предоставят на 

Списанието и авторите нямат право да изпращат ръкописите в други списания. За целта те 

подписват Съгласие за предоставяне на авторски права.  

Ако след разглеждане в редколегията статията има нужда от преработване или поправки, 

авторите трябва да съдействат за бързото им нанасяне и се задължават да представят 

окончателния вариант на ръкописа в електронен вид в срок до 1 месец. 

Списанието отпечатва рекламни материали срещу заплащане. Допълнителна информация 

по оформянето на ръкописите може да бъде получена от главния редактор или секретаря 

на редакционната колегия. Техните адреси се намират върху корицата на Списанието. 


