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Редакционна политика на Годишник "Телекомуникации"  

(Editorial policy of Yearbook Telecommunications) 
 

 

Годишник "Телекомуникации" е индексирано и реферирано електронно научно издание на 

департамент „Телекомуникации” в НБУ. Издава се от 2014 г. 

Yearbook "Telecommunications" is an electronic scientific publication, indexed and referenced by:  

CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH, https://www.ceeol.com/). 

Yearbook of Department Telecommunications:  

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1546 

 

Администрирането на Годишника се осъществява от редакционна колегия към департамент 

„Телекомуникации” на НБУ.  

Членовете на редакционната колегия и рецензентите (хабилитирани лица с докторска степен за 

съответните научни области) се предлагат на заседание на съвета на Департамент „Телекомуникации”. 

Редакционната колегия утвърждава документите: 

- изисквания към авторите,  

- макетен файл за оформление на статия,  

- макетен файл за оформление на рецензия, 

- служебна бележка за авторите за приета публикация. 

 

Последната редакция на документите е от 11.04.2018 г. 

 

Редакционната колегия на Годишник „Телекомуникации” уведомява желаещите да 

публикуват в Годишника преподаватели и докторанти, да се съобразят с посочените на сайта 

изисквания и срокове. 

При оформяне на ръкописите е необходимо задължително да се спазва тематичната област на 

изданието, както и да се спазват указанията за авторите, поместени на сайта на департамент 

„Телекомуникации” в НБУ. 

Редакционната колегия определя рецензенти, а окончателно решение за включване на 

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

 

Структурата на Редакционната колегия на Годишник „Телекомуникации” включва Главен 

редактор и Заместник главен редактор. Оперативните функции се изпълняват от Отговорен редактор и 

Технически редактор/лице за контакт (изпълнявани за 1 година последователно на ротационен 

принцип), упълномощени от гл. редактор с права да го заместват. 

 

Отговорен редактор (съставител и научен редактор): 

– форматира материалите, като извършва и научната редакция. 

- поддържа страницата, актуализира документи и качва публикациите;  

 

Технически редактор (лице за контакт/секретар): 

- поддържа текущия списък получени ръкописи; 

- води кореспонденцията и комуникацията с рецензентите – предава и приема ръкописите за 

рецензия; 

- води кореспонденцията и комуникацията с авторите; 

- приема ръкописите и уведомява авторите; 

- издава служебна бележка за авторите за приета за печат публикация, при нужда; 

- поддържа и актуализира двата файла с данни за членовете на двата борда към документите на 

редколегията чрез application forms (област на научна квалификация); 

- поддържа протоколите на редакционната колегия. 
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„Научна публикация” е научен труд публикуван в периодични научни списания, научно-

тематични сборници, рецензирани сборници от научни конференции, самостоятелни или колективни 

научни студии и монографии, с посочени пълни библиографски данни. 

Отделно са патенти, авторски свидетелства и експертни доклади с литературна справка; не се 

включват резюмета, публични лекции, беседи, статии в научно-популярни списания и т.н. 

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

международни бази данни като SCOPUS, Web of Knowledge, Web of Science, Science Citation Index 

Expanded, CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), Русский реферативный журнал, 

издания включени в базата данни на реферирани издания на НАЦИД, системите за машинна 

информация: INSPECT Англия и ВИНИТИ Русия. 

 

Издател и спонсор на Годишник "Телекомуникации" е Нов български университет. 

Включването на желаещи фирми за спонсорско участие, чрез публикуване на своя реклама в 

изданието, ще помогне за нейното разпространение сред научната инженерно-техническа общност. 

 

Авторите могат да получат допълнителна информация на ytelecom@nbu.bg. 

 

От редакционната колегия 

 

mailto:ytelecom@nbu.bg

