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РЕЗЮМЕ 

Разгледана е публикационната дейност на Университета по архитектура, строи-

телство и геодезия през 2020 г. Направено е сравнение между публикациите в индекси-

раните в Scopus списания и в Годишника на УАСГ. Специално внимание е отделено на 

публикациите в международни индексирани списания и броя на цитатите, които те са 

получили. 

1. Въведение 

По отношение на първичните източници, в които са публикувани статиите, пуб-

ликационната дейност на УАСГ за 2020 г. е разпределена в три основни групи: 

 статии, публикувани в международни списания и сборници от конферен-

ции, индексирани в базата данни на Scopus [1]; 

 статии в Годишника на Университета [2]; 

 статии, публикувани в различни български списания (извън Годишника на 

УАСГ), статии, публикувани в международни списания (неиндексирани в 

Scopus) и статии, публикувани в сборници от различни конференции (не-

индексирани в Scopus). 
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2. Scopus-индексирани публикации 

За изминалата година са публикувани 75 статии в международни индексирани от 

Scopus списания. Заслужава да се отбележи, че един от авторите от УАСГ може да се 

похвали с публикувани 22 статии през 2020 г. На фиг. 1 е представено разпределение на 

статиите по научни направления. В сравнение с 2018 г. и 2019 г. [3, 4], прави впечатление 

относително постоянният брой статии от “Material Science” – по около 15% за 2018 г. и 

2019 г., и 22% за 2020 г. Статиите в област инженерство намаляват от 37% през 2018 г. 

до 26% през 2019 г. и пак се увеличават до 34% през 2020 г. Статиите от научна област 4 

„Природни науки, математика и информатика“ (професионални направления Физически 

науки, Химически науки и Математика), които през 2018 г. са 1/3 от общият брой пуб-

ликации, намаляват до 27% през 2019 г. и до 22% от всички статии през 2020 г. 

 
Фиг. 1. Разпределение на публикациите на преподавателите от УАСГ по научни области в 

Scopus-индексирани списания за 2019 г. [1] 

3. Годишник на УАСГ 

През 2020 г. беше публикуван том 53 на Годишника на УАСГ с общ брой 91 пуб-

ликации (табл. 1), в това число и 33 статии по финансираните научни проекти от Центъ-

ра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП), публикувани в регулярните 4 броя на 

том 53. Първият брой на том 53 беше посветен на провеждането на Юбилейната между-

народна научно-техническа конференция „70 години Хидротехнически факултет“ (07 – 
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08.11.2019 г.), на която Хидротехническият факултет на Университета по архитектура, 

строителство и геодезия отбеляза своята 70-та годишнина, и съдържа 25 статии по изне-

сените на конференцията доклади. Традиционно третият брой съдържа статии от финан-

сираните по ЦНИП проекти (24 статии в брой 3, плюс 9 статии в брой 4). Броеве втори и 

четвърти съдържат статии от традиционните научни направления за УАСГ – архитекту-

ра, строителство и геодезия. 

Публикационната дейност за периода 2018 – 2020 г. на преподавателите от УАСГ 

в Годишника е представена в табл. 1 и показва устойчива тенденция към намаляване. 

Таблица 1. Публикационна дейност на УАСГ 

през 2018 – 2020 г. 

Сравнение на публикационната дейност на УАСГ 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Статии в Годишника на УАСГ 167 135 91 

     – в това число по финансираните научни проекти ЦНИП 28 25 33 

2. Статии в Scopus-индексирани списания 47 63 75 

Към 31.12.2020 г. броят на преподавателите на постоянен трудов договор в УАСГ 

е бил 345 души, което прави средно по 0,26 статии в Годишника и по 0,22 статии в 

Scopus-индексирани списания (табл. 2). 

Таблица 2. Средни стойности на броя на публикациите на 

преподавателите в УАСГ 

Година Среден брой публикации на член от 

академичния състав 

в Годишника на УАСГ 

Среден брой публикации на член от 

академичния състав 

в Scopus-индексирани списания 

2018 г. 0,50 0,14 

2019 г. 0,39 0,18 

2020 г. 0,26 0,22 

Средният брой на публикуваните статии в Годишника на член на академичния 

състав на УАСГ (табл. 2) е намалял почти наполовина в сравнение с 2018 г. В същото 

време, средният брой на публикации на член от академичния състав в Scopus-индекси-

рани списания показва увеличение с 50% спрямо 2018 г. От представените данни може 

да се направи заключението, че тенденциите в публикуването се променят след приема-

нето на ЗРАСРБ [5] и правилника за неговото приложение [6, 7]. Отчетливо е намалява-

нето на броя на публикациите в Годишника на УАСГ за сметка на тези в индексирани в 

Scopus списания и сборници от конференции. 

4. Други публикации 

През 2020 г. публикувани статии извън представените в т. 2 и 3 са 112, което е са-

мо с 5 повече от 2019 г. и показва относително постоянния интерес към публикуване в 

подобни първични източници.  
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5. Цитирания в Scopus-индексирани списания 

Общият брой на цитатите на статиите, публикувани през 2020 г. (75) е 13. Общият 

брой цитати, които са получили всички публикации (778) на автори от УАСГ (219), ин-

дексирани в Scopus, е 917 за 2020 г., а за всички години до края на 2020 г. – 2742 (табл. 3). 

Таблица 3. Данни за цитируемостта на публикациите на преподавателите в УАСГ в 

Scopus-индексирани списания 

Цитируемост на статиите на преподавателите от УАСГ в 

Scopus-индексирани списания 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Брой на цитатите на статиите в Scopus-индексирани списания 

(табл. 1) за годината им на публикуване 

15 35 13 

Брой статии в Scopus-индексирани списания – общо за пре-

подавателите в УАСГ до съответната година 

633 703 778 

Брой цитати на всички статии в Scopus-индексирани списа-

ния – общо до съответната година 

1211 1841 2741 

Брой автори от УАСГ – общо до съответната година 133 186 219 

Индексът на Хърш за статиите, публикувани през 2020 г. (75) е 3. Това означава, 

че от всичките 75 публикувани статии, получили общо 13 цитата, 3 са цитирани поне по 

3 пъти. За сравнение, през 2018 г. и 2019 г., h-индексът е бил 4. По отношение на всички 

публикувани статии (778) до края на 2020 г., h-индексът на УАСГ е 30 – т.е. 30 статии са 

с поне по 30 цитата. Най-високият h-индекс на публикациите си, който притежават три-

ма автори от УАСГ, е 12. 
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ABSTRACT 

The publication activity of the University of Architecture, Civil Engineering and 

Geodesy for 2020 is reviewed. A comparison is made between the published papers in the 

Scopus-indexed journals and in the Annual of the UACEG. Special attention is paid to the 

papers published in the internationally indexed journals and the number of citations these 

papers have accumulated. 
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