МОТИВИ
Към проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на
научноизследователския състав на държавните висши училища в България в
световните бази данни Scopus и Web of Science“
Устойчивото възстановяване на международните позиции на страната по количество и
качество на международно видимата научна продукция и насърчаването на публикуването в
авторитетни международни списания с импакт фактор/ранг, както и стимулирането на
научноизследователската дейност са една от целите на Националната стратегия за развитие на
научните изследвания 2030. Публикационната активност e важен елемент за обвързване на
научните изследвания с нуждите и ползите за обществото и икономиката. България е сред
страните с най-ниски нива на публикуване в авторитетни научни списания, което поражда
необходимост от системно стимулиране на публикациите в реферирани и индексирани издания.
Повишаването на подкрепата и развитието на научните изследвания като съставна част от
висшето образование са и един от приоритетите в Стратегията за развитие на висшето
образование. В тази връзка е необходимо въвеждане на рамка за стимулиране на изследователи,
които публикуват в утвърдени и престижни научни списания, за да се постигне релевантност
с напредъка на научните постижения в глобализирания свят.
В изпълнение на това е разработена Национална програма „Стимулиране на
публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища
в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“ (Програмата).

Целта на

Програмата е повишаване броя на научните публикации на държавните висши училища в
България, индексирани в световните бази данни. Програмата се разработва и в съответствие на
чл. 91б от Закона за висшето образование (ЗВО), който регламентира средства от държавния
бюджет да се предоставят и за финансиране изпълнението на програми за консолидация и
оптимизация на ДВУ.
По Програмата ще се осигури целево съфинансиране на акредитираните ДВУ (по чл. 85,
ал. 1, т. 7 на ЗВО), насърчаващи публикуването на научни статии, индексирани в световните
бази данни чрез предоставяне на допълнително възнаграждение на изследователите.
Очакваните резултати са увеличаване броя на научните публикации с български автори,
индексирани в световните бази данни WoS и Scopus, което ще повиши видимостта на
българските изследователи, и нарастване на броя международни проекти, в които те участват.
Ще се осигурят високо ниво на научните изследвания и висока компетентност на
изследователите, което ще подобри качеството на висшето образование в България.
Програмата ще се изпълнява за срок от 4 години (2021 - 2024 г.) с общ индикативен
бюджет – 3,5 млн. лв.

