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1. Условия за издаване на Годишник на департамент „Телекомуникации” 
 

 

1. Необходимост и цел за издаване на Годишник на Департамент „Телекомуникации”- 

осигуряване на научна продукция и цитируемост за членовете на департамент 

„Телекомуникации” и външните автори. Включването на желаещи фирми да публикуват своя 

реклама ще помогне на тази цел. 

Под „научна публикация” се разбира научен труд, публикуван в периодични научни 

списания, научно-тематични сборници, рецензирани сборници от конференции, самостоятелни 

или колективни научни студии и монографии, с посочени пълни библиографични данни. 

Патенти, авторски свидетелства и експертни доклади с литературна справка се включват 

в отделен списък; не се включват резюмета, публични лекции, беседи, статии в научно-

популярни списания и т.н. 

Под „реферирани научни издания” се разбират издания с ISSN или ISBN, издания 

реферирани от международна база данни като SCOPUS, Web of Knowledge, Web of Science, 

Science Citation Index Expanded, Русский Реферативный Журнал, издания включени в базата 

данни на реферирани издания на Националния информационен център, системите за машинна 

информация: INSPECT Англия и ВИНИТИ Русия. 

 

2. Годишникът е рецензирано и реферирано научно издание на департамент 

„Телекомуникации” в НБУ. Годишникът се издава в периода 1 – 20 септември ежегодно
1
.  

График на издаването: 

 Подготовка на изданието до 1 месец; 

 Последни корекции от автори до 10 дни; 

 Изготвяне на рецензии до 1 месец. Материали за публикуване в Годишника се 

приемат текущо, включително от външни автори, като до 15 юни на текущата година е 

необходимо да се получат рецензиите за тях.; 

 Краен срок за депозиране на материали – текущо, но най-късно до 15 май на 

текущата година. 

 

Материалите могат да бъдат на български или английски език, в обем до 12 стр., 

съгласно изискванията, указани в макетния файл. Допустимо е по решение на редакционната 

колегия, да се публикуват материали и на друг език. 

Материалите се публикуват във формат .pdf. 

Годишникът е регистриран като електронно научно периодично издание ISSN хххх-

хххх. 

Годишникът се издава в електронен вид на адрес: 

http://www.telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik 

 

3. Материалите за публикуване е необходимо да се отнасят към научно направление 5.3. 

„Комуникационна и компютърна техника”. Решение за приемане и включване на предложените 

материали в Годишника се взима от редакционната колегия въз основа на рецензия, в периода 

15-30 юни. 

 

                                                      
1
 Времето на издаване е съобразено с годишното отчитане на научната продукция в НБУ. 



4. Администрирането на Годишника се осъществява от редакционна колегия към 

департамент „Телекомуникации” на НБУ и съставител/редактор.  

Редакционната колегия утвърждава: 

- условия за издаване на Годишник на департамент „Телекомуникации”, 

- изисквания към авторите,  

- макетен файл за оформление на статия,  

- макетен файл за оформление на рецензия, 

- служебна бележка за авторите - за приета публикация. 

 

5. Членовете на редакционната колегия се избират от състава на Департамент 

„Телекомуникации” и поканени външни специалисти за срок от две години на заседание на 

съвета на департамента. 

 

6. За приемане на материали за публикуване в Годишника (непубликувани другаде) е 

необходимо те да бъдат рецензирани от един рецензент в съответствие с макетния файл за 

оформление на рецензия, приет от редакционната колегия. 

 

7. Рецензенти за съответните научни области се избират по предложение на членовете на 

Департамент „Телекомуникации” и се утвърждават на заседание на редакционната колегия. 

Рецензентите трябва да бъдат хабилитирани лица. 

 

8. На заседание на редакционната колегия се разпределят постъпилите материали за 

рецензиране от конкретен рецензент. 

 

 



 

2. УКАЗАНИЕ за публикуване 

в ГОДИШНИК на Департамент „Телекомуникации” 

НБУ-София 

 

 

Редакционната колегия на Годишник на Департамент „Телекомуникации” НБУ-

София, уведомява преподаватели, научни сътрудници и докторанти, желаещи да публикуват в 

Годишника, да се съобразят с посочените изисквания и срокове:  

 

1. При оформяне на докладите да се спазват задължителните указания, посочени в 

Макетен файл, поместен на сайта на департамент „Телекомуникации”, НБУ. Научните трудове 

да са в областта на професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника. 

2. Научните трудове да се представят във формат .DOC, в електронен вид или по 

електронна поща, при техническия секретар на редакционната колегия: НБУ, к2, офис 609, тел. 

02 8110609, email: telecom@nbu.bg 

3. За авторите публикуването до два броя публикации, самостоятелно или в съавторство, 

е безплатно. Всяка публикация е с обем до 12 стр. при 12 pt шрифт на основния текст, съгласно 

изискванията в макетния файл. Материалите може да са на български или английски език (или 

на друг език, по решение на редакционната колегия, след запитване). 

4. Редакционната колегия определя рецензент и окончателно решение за включване на 

предложения труд в Годишника се взема след получаване на положителна рецензия.  

5. След отстраняване на бележките на рецензента и редактора/съставителя, авторът 

изпраща коригиран вариант на електронен адрес: telecom@nbu.bg 

6. Годишникът излиза през месец септември всяка година. 

7. Окончателни срокове: 

- за предаване на научни трудове към Редакционната колегия: най-късно до 15 май на 

текущата година. 

- срок за рецензиране - 1 месец. 

- след получаване на бележките на рецензента и редактора, авторът изпраща в десет 

дневен срок коригирания труд в редакционната колегия на email: telecom@nbu.bg.  

 

Авторите могат да получат допълнителна информация на email: telecom@nbu.bg. 

 

 

От редакционната колегия 

 


