
 
 

 

 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА ПОРЕДИЦАТА „ДИСКУСИОННИ МАТЕРИАЛИ“ НА БНБ 
И ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ 

 
I. ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Авторът следва да отправи по електронната поща на адрес BNB_publications@bnbank.org: 

1) писмено предложение, съдържащо имената на автора/авторите и биографични данни;  
2) телефон и адрес; 
3)  изследването (съгласно изискванията по-долу, включително кратко резюме, 

таблици/графики, приложèния и списък на цитираната литература). 
4) сканирано копие на подписана декларация за авторско право – по образец, а 

впоследствие се предоставя в оригинал на хартия на секретаря на ИС или като писмо с 
обратна разписка на адрес: Българска народна банка, секретар на Издателския съвет 
на БНБ, стая 57А, пл. „Княз Александър I № 1, 1000 София. 
 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
1. Лицето, което предлага изследване за публикуване, следва да е носител на авторското 

право върху него, за което подписва и представя в БНБ декларация по образец. В случай 
на съавторство всеки автор подписва отделна декларация. Публикуват се само 
изследвания, за които авторът/всички автори е/са представил/и оригинал на декларация за 
авторското право. При колективни изследвания се посочва автор за кореспонденция. 

2. Авторът/ите не получава/т възнаграждение, но запазва/т авторското си право върху 
изследването. В случай че бъде одобрено за публикуване, всеки автор получава безплатно 
10 авторски бройки на хартия, а електронната версия на изследването се публикува във 
външната страница на БНБ в интернет. 

3. Приемат се материали на български или на английски език. 
4. Изследването (без приложенията и списъка на цитираната литература) следва да е с обем 

до 30 стандартни машинописни страници (по 1800 знака).  
5. Приемат се следните формати файлове:  

А) за текста – doc/docx/rtf/pdf; 
Б) таблиците и графиките, освен в основния текст, се представят допълнително и в някой 
от следните формати: за таблици – xls/xlsx/indd; за графики – xls/xlsx/eps/ai/pdf/wmf/svg. 

6. Препоръчва се използването на стандартни шрифтове от семействата Times и Ariel, без 
ограничения за размера на буквите, междуредието и форматирането. 

7. Всеки материал следва да съдържа: 
А) в началото – кратко резюме (до 1000 знака), съпроводено с изброените кодове 

по JEL, в които попада тематиката на изследването; 
Б) в края – списък на цитираната литература, следващ първо азбучния ред на 

кирилица, а след това на латиница, например: 
Василев, А., Г. Деянов, Св. Пачеджиев. Многоагентни системи и приложенията 
им в макроикономическото и финансовото моделиране. София: БНБ, 2013, 
Дискусионни материали № 92, 46 с. 
Седларски, Т., Х. Егберт. Основи на съвременната икономика: Готфрид 
Хаберлер. – В: Икономическа мисъл, 2014, № 4, с. 130–135. 
Fuller, R. J. and C. Hsia. A Simplified Common Stock Valuation Model, Financial 
Analyst Journal, Vol. 40, September – October 1984, pp. 49–56. 
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Keremidchiev, S. et al. Ex Post Impact Analysis of LARACEAA, Series ‘Better 
Regulation’, The World Bank, 2010, vol. 3, 100 р. 
https://www.researchgate.net/publication/261127710_Spartak_Keremidchiev_et_al_
Ex_Post_Impact_Analysis_of_LARACEAA_Series_Better_Regulation_vol_3_The
_World_Bank_100_p_ISBN_1_2_3_4_13_12_11_10, последно посетена на 
25.10.2016. 

8. При цитиране на източници в текста библиографското им описание трябва да е съобразено 
със следните правила: 

А) В основния текст в скоби се поставят името на автора и годината на 
изданието (например: Hahn 2007), а в списъка на цитираната литература се 
изписва цялото наименование съгласно изискванията в т. 7 от този раздел. 

Б) В случай че автор е цитиран с две или повече свои публикации, издадени в 
една и съща година, в основния текст те се описват и с помощта на букви 
(например: Hahn 2007a и Hahn 2007b, на кирилица съответно Иванов 
2016а и Иванов 2016б), а в списъка на цитираната литература се изписват 
целите им наименования съгласно изискванията в т. 7 от този раздел, 
подредени едно под друго. 

В) Когато цитиран труд е дело на двама или трима автори, в основния текст се 
изброяват фамилните имена на авторите по реда, посочен в самата 
публикация (например: Седларски, Егберт 2014), а в списъка на цитираната 
литература се изписва цялото наименование съгласно изискванията в т. 7 от 
този раздел. 

Г) При цитиране на труд, дело на повече от трима автори, в основния текст се 
изписва фамилното име на първия посочен автор (например: Керемидчиев 
и др. 2010, или Keremidchiev et al. 2010), а в списъка на цитираната 
литература се изписва цялото наименование съгласно изискванията в т. 7 от 
този раздел: 

 
III. ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ 

Одобряването на материалите за публикуване се извършва от Издателския съвет на БНБ 
въз основа на значимостта на разглежданите теми за БНБ, като се отчита приносът и 
оригиналността на изследването. 

Издателският съвет провежда заседание, на което разглежда изследването и взема 
решение за разпределянето му за рецензиране или за отхвърляне. 

Изследването се предоставя като анонимен материал на двама рецензенти, които изготвят 
писмени рецензии.  

Изследването заедно с рецензиите се разглежда от Издателския съвет, който взема 
решение относно публикуването. От автора/авторите може да бъде поискана преработка на 
материала съобразно препоръки на рецензентите, след което Издателският съвет взема 
решение дали да се публикува изследването. 

След вземане на решение за публикуване уведоменият за това автор/автори следва да 
представи/ят в БНБ оригинал/и на подписана декларация съгласно т. 1 от раздел II по-горе. 

След издателската подготовка на изследване, което е прието за публикуване, 
авторът/авторите получава/т за преглед една коректура, която трябва да върне/ат в срок до 
7 календарни дни. 


