
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОТЧЕТ  
за изпълнението на работен план 

 

на приложно-изследователски проект на тема: „Отчет на публикационната 

дейност на професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“ 

 

Дейността на участниците в проекта протичаше в съответствие с 

декларираните в работния план цели и задачи. 

 

Цел на проекта: да се изгради и поддържа система за отчет на  

публикационната дейност професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н. 

Й. Вапцаров“. 

 

Задачи: 

1. Да се модернизира и поддържа наукометрична база данни „Мониторинг 

D“ на преподавателите на щат във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, която да отчитат 

научните публикации и цитиранията по тях. 

2. Да се извърши цялостна регистрация на професорско-преподавателския 

състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в индексите за 

научно цитиране: SCOPUS, WoS и RSCI. Иконите от тези индекси с 

публикационните активи да бъдат разположени в персоналните сайтове на 

професорско-преподавателския състав на Училището. 

3. Да се поддържа в горепосочените индекси припознаване на 

публикациите на професорско-преподавателския състав на основен трудов 

договор във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ към официалната афилиация на 

Училището с оглед на подготовката на документи за акредитация и 

следакредитационно наблюдение, рейтингите на висшите учебни заведения в 

България. 

4. Да се поддържа актуално състояние на научните публикационни активи 

на професорско-преподавателския състав на основен трудов договор във ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“ в Регистъра за научна дейност на Република България. 
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5. Да се представи чрез презентация пред Академичния съвет обобщаващ 

наукометричен анализ за публикационната дейност на професорско-

преподавателския състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“ за изтеклата година с акцент на данните в световните индекси за 

научно цитиране.  

 

Период на изпълнение: 05.02.2016 – 31.12.2016 г. 

В изпълнение на задача № 1 бе модернизирана и поддържана база данни 

„Мониторинг D“ на преподавателите на щат във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, която 

успешно отчита научните публикации и цитиранията. В хода на тази дейност 

бяха нанесени над 500 коректива в базата данни по отношение на публикациите 

и цитиранията както за текущата 2016 г., така и за предходните години, по данни 

на SCOPUS, WoS и RSCI. Паралелно бяха направени профили на 17 нови 

преподаватели, а други 13 бяха закрити. 

В изпълнение на задача № 2 бе извършена регистрация на професорско-

преподавателския състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“ в индексите за научно цитиране: SCOPUS, WoS и RSCI.  

Общото ниво на регистрация във ВВМУ достигна: 72 профила в RSCI, 63 

профила в Researcher ID (WoS) и 49 – в Scopus.  

Регистрацията в SCOPUS бе затруднена поради факта, че изисква 

преподавателите да имат служебен мейл с разширение @naval-acad.bg. 

Усвояването на последния ставаше бавно и изключително трудно, доколкото със 

служебния мейл според преподавателите се работи много по-неудобно, 

отколкото при работа с частните им пощенски сървъри. Освен това 

първоначално служебен мейл не се издаваше на преподаватели, които не са 

участвали в курса за дистанционно обучение, проведен в началото на 2016 г. 

В съответствие с плана, иконите от тези индекси с публикационните 

активи са разположени в персоналните сайтове на професорско-

преподавателския състав на Училището. 

В изпълнение на задача № 3 бе извършена поддръжка в горепосочените 

индекси, припознаване на публикациите на професорско-преподавателския 

състав на основен трудов договор във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ към официалната 

афилиация на Училището с оглед на подготовката на документи за акредитация 

и следакредитационно наблюдение, рейтингите на висшите учебни заведения в 

България.  

В резултат към м. декември 2016 г. активите на ВВМУ в SCOPUS 

нараснаха на 43, при индекс на Хирш 4; във WoS – на 41, при индекс на Хирш 4; 

в RSCI – на 66, при индекс на Хирш 3. Беше оказано съдействие на 11 

преподаватели, придобили ОКС „Доктор“, да разположат своите автореферати в 

RSCI. С цел подобряване на резултатността в SCOPUS бе оказано съдействие в 

три случая за обединяване на персоналните профили (дейност, специфична само 

за в SCOPUS, където профилите на авторите се генерират автоматично). 

По отношение на Researcher ID бяха припознати общо 27 публикации към 

персоналните профили на авторите и след регистрация в ORCID, прехвърлени в 

системата ORCID. 
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В изпълнение на задача № 4 бе поддържано актуално състояние на 

публикационните активи на професорско-преподавателския състав на основен 

трудов договор във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в Регистъра за научна дейност на 

Република България. При това бяха извършени 97 нови записа, оформени или 

припознати нови 17 профила на новоназначени преподаватели. 

В изпълнение на задача № 5 през април 2016 г. бе представена чрез 

презентация пред Академичния съвет обобщена справка за публикационната 

дейност на професорско-преподавателския състав на основен трудов договор във 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за изтеклата година, с акцент на данните в световните 

индекси за научно цитиране.  

Екипът на проекта оказа активна поддръжка и участие в курса за 

докторанти, беше в основата на подготовката и провеждането на курса за 

използване на библиотеката EBSCO, проведен от лектор Шинек от Чешката 

република и официален представител на EBSCO за Югоизточна Европа. В 

резултат на което на участниците в курса бяха издадени сертификати. Друг 

положителен момент бе използването на EBSCO за придаване на по-действен 

характер на информационния обзор в научните публикации. Само за периода от 

януари до септември 2016 година EBSCO търсене е извършено 770 пъти и са 

изтеглени 516 документа. 

Проектът подаде данни за всички потребители на тази информация в 

годишните отчети на ВВМУ, факултетите, при подготовка на документи за 

САНК, при подготовката за участие в проектни конкурси (общо три проекта) и 

при хабилитации. 

Отделно, с разрешението на Началника на ВВМУ, ръководителят на 

проекта проведе обучителен семинар по наукометрия в Националния военен 

университет – Велико Търново, където предаде опита по работата с индексите за 

научно цитиране на колегите от Университета. 

Материалното осигуряване на проекта по Приложение 1 бе изпълнено в 

пълен обем и зададени срокове в строго съответствие с плана. 

Участници в проекта в указания срок бяха: 

1. Доцент доктор Асен Николов Кожухаров – ръководител на проекта. 

2. Доктор Момчил Галинов Манов – изследовател и анализатор по 

патентите и авторските свидетелства. 

За срока на изпълнението на проекта екипът не претърпя персонални промени.  

Финансово-правната рамка на проекта бе осигурена в строго съответствие 

с проектната документация. 

 

 

 

В резултат на извършената изследователска и внедрителска работа 

поставената цел в проекта бе постигната: бе изградена и се поддържа 
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комплексна система за отчет на научните публикации на професорско-

преподавателския състав на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за 2016 г. 

 

Доцент д-р Асен Кожухаров 

23.11.2016 г. 

 

Отчетът на проекта е разгледан и одобрен на заседание на ЕТК с прот.  

№2/23.11. 2016 г. и утвърден от АС прот. №55/24.11.2016 г. 


