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Указания за авторите
Периодичното списание „Здравна икономина и мениджмънт“
(„Health Economics and Management“) е официалнa публикация на
Катедрата по здравен мениджмънт при Медицинския университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Излиза в 4 книжки годишно.
В него се приемат оригинални статии, обзори, рецензии и анотации
на книги, писма до редактора, програми и резюмета на научни конфе
ренции и симпозиуми, новости от световната научна литература и др.
Тематичният обхват на списанието включва разнообразни актуални въп
роси на икономиката и управлението на съвременното здравеопазване и
на здравната политика. Предлаганите за публикуване ръкописи трябва
да представляват несъмнен теоретически и/или практически принос.
Приемат се само ръкописи, които не са били изпратени за публикуване
или не са публикувани в други издания. Материалите се публикуват на
български език. Оригиналните статии и обзорите са придружени с резю
мета на български и английски език.
Материалите се изпращат на адрес:
Доц. Емануела Мутафова, д.и.
Главен редактор, „Здравна икономиkа и мениджмънт“
Медицински университет – Варна, Катедра по здравен мениджмънт
гр. Варна 9002, ул. „Марин Дринов“ № 55
e-mail: emoutafova@yahoo.com
Необходимо е авторите да спазват следните по-важни изисквания:
1. Текстът на оригиналните статии може да бъде в обем до 6
стандартни машинописни страници (около 11000 знака); на обзорите
– до 8 страници (около 14000 знака), а на рецензиите и писмата до
редактора – до 2 страници (около 3500 знака). Структурата на текста
на оригиналните статии може да включва следните обособени части:
„въведение“, „материал и методи“, „резултати“, „обсъждане“, „изводи“
и „литература“. В посочения обем не се включват: заглавната страница
на ръкописа, съдържаща заглавието, имената на авторите, адресите им
(вкл. и електронна поща), както и някои сведения за ръкописа (дали
напр. е бил представен на научен форум и пр.); структурирано резюме,
съдържащо в сбита форма „увод“, „цел“, „материал и методи“, „резулта
ти“, „обсъждане“ и „заключение“ в общ обем до около 15 реда (100-150
думи); ключовите думи (от 5 до 7); списъкът на цитираната литература;
фигурите (диаграми и графики) (до 5) и таблиците (до 4) и обяснител
ният текст към фигурите.
Всички количествени данни се представят съгласно международна
та система (SI).
2. Местата на таблиците и фигурите се отбелязват както в текста,
така и в лявото поле на страницата с поредния им номер и обозначение
то „табл.“ и „фиг.“ (напр. „табл. 1“ или „фиг. 1“). Не се допуска повтаря
не на данните, които вече са отразени в текста, в таблиците и фигурите,
както и на сведенията в таблиците – с тези в илюстрациите.
3. В текста на статията цитираните автори се посочват или с фамил
ните им имена на оригиналния език (с изключeние на източните езици)
и годината на публикуване, или с цифра, отговаряща на поредния им
номер в списъка на цитираната литература. Публикацията, респ. непуб
ликуваното съобщение, на всеки цитиран автор в текста трябва да се
отрази с пълно библиографско описание в този списък. В него описани
ята са подредени азбучно по името на първия автор първо на кирилица,
а след това – на латиница. При еднакви първи имена се спазва хроноло
гичното подреждане на библиографските описания.
4. Всяка таблица или фигура трябва да се представи на отделен
лист. Таблиците не трябва да са много кратки (напр. само с 1-2 реда
и 3-4 колонки), както и не много претоварени, с голям брой (над 15)
колонки.
5. Фигурите трябва да бъдат черно-бели и да са толкова големи, че
да позволяват намаляване на големината на цифровите и текстови изоб
ражения до размери, подходящи за включване в една готова страница
на списанието. Всички фигури се номерират на гърба с молив с посочва
не на името на водещия автор и първите думи от заглавието на статията.
Заедно с обяснителния текст (на отделен лист) фигурите се прилагат в
общ плик към ръкописа на статията.
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6. Авторите сами предлагат няколко ключови думи или фрази (от
5 до 7) на български и английски език, които по възможност не фигури
рат в заглавието, а допълват смисловата специфичност на статията.
7. Напълно окомплектованият ръкопис, подписан от всички автори,
се изпраща до редакционната колегия, респ. главния редактор, като две
разпечатани копия. Срокът за предаване на двете рецензии е три сед
мици. Авторите трябва да се съобразят със забележките, корекциите и
препоръките на рецензентите и да представят окончателните текстови
и графични файлове ръкописа си, записани на дискета, в едномесечен
срок.
8. Правила за цитиране на литературата. Цитираните публикации
се подреждат строго азбучно по името на първия автор. При повече от
една публикация от един и същи автор се използува хронологичното им
подрeждане (от по-стари към по-нови публикации). Авторите са длъжни
да включат най-новите публикации от достъпната им световна и българ
ска научна литература по конретния проблем. Авторите носят пълна
отговорност за достоверноста и точността на цитираните материали.
Ако се касае за лични съобщения, авторите трябва да предоставят на
главния редактор писмо с позволение за цитиране от съответния автор.
Ако се касае за материали, изпратени за публикуване, респ. вече приети
за печат, това трябва да бъде съответно отразено.
Библиографско описание на цитираните материали: а) описанията
на статиите от списания съдържат следните данни: имена и инициали
на авторите; заглавие на статията на оригиналния език, разбираемо сък
ратено заглавие на списание; том, година, пореден номер на книжката
(задължителен за българските и руски списания), страници – от-до; б)
описанията на книги съдържат: имена и инициали на авторите (ако са
до трима), заглавие, поредност на изданието (ако има), редактори (ако
има), град, издателство и година на издаване; в) разделите от тематич
ни сборници се описват под името на автора на раздела, като се изпис
ват и имената и инициалите на останалите автори (ако има). Следват:
заглавието на раздела, заглавието на сборника, редакторите (ако има),
градът, издателството, годината на издаване и страниците – от-до.; г)
при дисертациите се посочват: авторът, заглавието на дисертацията на
съответния език, градът, институцията, видът (кандидатска, докторска
или хабилитационен труд) и годината; д) при конгресните материали
освен имената на авторите и заглавието на съответния научен доклад
(респ. постерно съобщение) се посочват: заглавието и поредността на
съответния научен форум, градът и датата на провеждането му, редак
торите (ако има), както и градът, годината на издаване и страниците на
доклада, респ. резюмето. При патенти, изобретения и рационализации
се посочват регистрационните им номера, предшествани от имената и
инициалите на авторите (ако има), държавата и годината.
Примери:
а) Мягкова, М. А., Е. Б. Запольская, М. Е. Запольский, А. И. Грицкова, К. М. Иванова. Определение опиатов методом агглютинации.Судебн. мед. эксперт., 42, 1994, № 3, 23-25.; б) Youmans, G. P., J. S.
Brown. Tuberculosis. A new therapeutic approach. 2. ed. Philadelphia, etc.,
W. W. Saunders Comp., 1979; в) Biderman, I., S. Somien, Z. Shimshoni.
Growth induction of bone and cartilage cells by physical forces.- In: Tissue
Nutrition and Viability. A. R. Hargens, ed. New York, etc., Springer-Verlag,
1986, 121-134; г) Методиев, К. Т. Иммунологический мониторинг у
больных ХПН как основа повышения эффективности пересадки почки
в клинике. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора медицинских наук. Киев, КНИИ урологии и нефрологии МЗ
УССР, 1989; д) Шопова, П., С. Иванова, Р. Токин, И. Козовски, Ц. Цветков, М. Андонов, Р. Янева. Мястото на ултразвуковата диагностика
при патологична бременност и раждане.- В: X. Юбилейна научна сесия
на ВМИ – Варна. Варна, 31. X.1981 г. Научни доклади. Отг. редактор Д.
Ненов. Варна, 1982, 88-92.
Ръкописите се подготвят на дискета с програмния пакет MS for
Windows. Желателно е да се използват стандартизирани програми, поз
воляващи последваща текстопреработка с преобразуване.

