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Пример:
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– на английски език заглавието, името
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Пример:
Industrial Growth in Bulgaria – Problems,
Prerequisites, Opportunities
Yosif Iliev
To establish potential for industrial growth
in a country is a strategy challenge. It suggests
integration of ideas, conjectures, expertise and
solutions on the part of business, government
and scientific community. Setting and following
strategic direction for industrial development in
Bulgaria is made possible through identifying
problem areas which act as disincentives to
growth. Hence certain approaches and decisions
have been proposed and to a necessary extent
justified about the place, role and responsibilities
of the interested parties (business, government
and scientific community) in the process
of generating and implementing ideas for
development of the industry.
The main focus is on the prerequisites and
opportunities to expand the export potential
of the industry through increasing product
competitiveness and value added.
Key words: industrial growth, vision for
development, industrial policy, competitive
advantages.
JEL: D20, L52, O4.
Отговорност за точността на превода
и транслитерацията носи авторът.

4.

Желателно е основният текст да съдържа увод, методология, описание на
изследването и резултатите, заключение.
Забележките под линия да са номерирани
последователно с арабски цифри и да са

ограничени по брой и обем. Представените
формули се номерират (1), (2) и т.н. отдясно на формулите. Ако е необходимо, доказателствата на формулите се дават на отделен лист за ползване от рецензентите и
не се публикуват. Всички графики и диаграми трябва да бъдат означени като фигури,
номерирани последователно с арабски цифри. Наименованието е под фигурите. Таблиците да се номерират последователно с
арабски цифри и да бъдат наименовани (над
таблиците). Под таблицата се посочва източникът на включените в нея данни.

5.

При цитиране в текста на публикации
от други автори да се спазват посочените по-нататък правила.
Когато се цитира конкретен текст от
чужда публикация, да се посочват страниците: Павлов (2002, с. 333) твърди, че ". .
. . . . ". Без посочване на конкретен текст
е само: Павлов (2002) потвърждава тезата
за наличието на връзка . . .
Когато името на автора не е посочено
директно в текста, то се поставя в скоби
заедно с годината на публикацията: Този
проблем е вече изследван (Кругман и др.,
1997).
Когато в едно изречение са посочени повече от един автор, те се цитират: Smith
(2000) и Born (2002) също доказват, че . . . .
При повече от една публикация по темата от даден автор позоваването е: Както
предлага Barney (1991; 1997) . . . или Изследвания през 90-те години ( Barney, 1991; 1997)
показват, че . . .
Ако се използват няколко публикации от
един автор в една и съща година, след годината се добавя малка буква а, в, с и т.н.
Пример: Предходно изследване на Porter
(1990а) показва, че . . . , но по-късно изследване отново от Porter (1990в) разширява
това твърдение с нови аспекти.
При цитиране на вторични източници
форматът е: Изследване на Brown (2000, цитирано в Smith, 2004, с. 120) показва, че . . .
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Към читателите и авторите
Списъкът с цитираните източници да
се даде след основния текст без номериране. Подреждането е по азбучен ред на
фамилиите на авторите, първо на кирилица, а след това на латиница и други езици.
Под всеки цитиран източник на кирилица
- на български език, да се даде същият източник, изписан по правилата на Закона за
транслитерацията.
Пример:
Ерхард, Л., 1993. Благоденствие за всички. София, УИ “Стопанство”.
(Erhard, L., 1993. Blagodenstvie za vsichki,
Sofia, UI „Stopanstvo“.)
Поредността на публикациите от един
автор се отбелязва чрез добавяне на малки
букви а, в, с и т.н. след годината на публикуване.
При съставяне на списъка с цитираните
източници да се използват следните модели (формати):
За книги и монографии
Porter, M., 1990. The Competitive Аdvantage
of Nations. New York: The Free Press.
Post, J., Lawrence, A. and Weber, J., 1999.
Business and Society. 9th ed. Irwin/McGraw –
Hill.
Георгиев, И., 1999. Основи на инвестирането. София: Университетско издателство
"Стопанство".
За статии
Farrell, J. and Shapiro, C., 2008. How Strong
Are Weak Patents? American Economic Review,
98(4), pp. 1347-1369.
Динков, Д., 2011. Виртуалните общности в постмодерния свят. Икономически
алтернативи, № 4, с. 3-18.
При посочване на автор от колективна
публикация
Friedman, M., 1991. The Social Responsibility
of Business Is to Increase Its Profits, in J. Bower
(ed.), The Craft of General Management. Boston:
Harvard Business School Publications, 287-296.
За електронни източници
Ако източникът е уеб сайт, информацията се подрежда, както следва:
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източник, година, заглавие на уеб документа или уеб страницата [средство
за достъп], наличен в: уеб сайт адрес/
URL[Дата на последно влизане на потребителя (за застраховка)]
Пример: American Economic Association,
2012. JEL Classification Codes Guide, [online]
Available at: <http://www.aeaweb.org/jel/guide
[Accessed 15 May 2012].
За непосочените случаи и източници да
се използва Харвардската система за цитиране.

6.

Ръкописите се представят в електронен вид на CD и на хартиен носител в
два екземпляра. На диска изпишете Вашето име, софтуера, който сте използвали, и
името на файла, съдържащ Вашия ръкопис.
Трябва да сте сигурни, че файлът на CD и
печатният екземпляр са идентични.

7.

Ръкописите, които не отговарят на посочените в т. 2 до т. 5 изисквания, се
връщат на авторите за преработване.
Ръкописите се рецензират, а решението за отпечатване за преработване или за
отхвърляне на статията се взема от Редакционната колегия. Редакционната колегия информира авторите за взетото решение. Всеки автор получава безплатно два
броя от съответния брой на списанието.

8.

В списанието се приемат за отпечатване ръкописи, които не са публикувани
другаде. Приемането на статията за отпечатване означава, че авторските права
върху ръкописа са прехвърлени на списанието. Статията или части от нея не могат
да бъдат публикувани в други издания без
писменото съгласие на Редакционната колегия.
Списанието излиза в 4 книжки годишно.
Сп. "Икономически и социални алтернативи" може да бъде закупено от книжарницата на УНСС.
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