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Глава първа  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Основните резултати от присъщата на Технически университет – Варна научно-изсле-
дователска дейност се публикуват главно в следните две издания: 

a) Годишник на Технически университет – Варна (ГТУВ) (с (e)ISSN 2603-316X), който 
представлява научно списание, съдържащо научни статии, изготвени от (екипи) автори от акаде-
мичната общност на Технически университет-Варна (преподаватели, докторанти и студенти), 
външни за университета автори и/или смесени авторски екипи, по тематики в областта на компе-
тентност на професионалните направления, по които университета е акредитиран; 

b) Сборник с резюмета на проекти, финансирани от държавния бюджет (с (p)ISSN 2603-
3208), който се издава веднъж годишно на хартиен и електронен (CD) носител и съдържа кратки 
резюмета от реализираните проекти, финансирани от държавния бюджет през текущата кален-
дарна година. 
 

Глава втора  
ИЗДАВАНЕ НА ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

Чл. 2. Основната цел на ГТУВ е да бъде поле за широко разпространение на научни статии, 
съдържащи само оригинални научни приноси и достижения както на академичния състав на Тех-
нически университет - Варна, така и на външни за университета автори, издаващи в обхвата на 
компетентност на университета.  

Чл. 3. В ГТУВ се насърчават да публикуват автори и авторски екипи, както от академичната 
общност на университета, така и на автори извън него, участващи със статии, посветени на стой-
ностни теоретични, емпирични и/или методологични изследвания, в обхвата на основните на-
учни области на компетентност на Технически университет - Варна.  

Чл. 4. В секциите на ГТУВ се приемат за публикуване и избрани доклади от провеждани 
вътрешни или външни за Технически университет – Варна научни форуми (конференции, сим-
позиуми, конгреси и др.) по избор на организаторите им, които са написани на английски език, 
отговарят на изискванията, оформени са съгласно шаблона на годишника и са преминали ус-
пешно допълнително двойно анонимно рецензиране. 

Чл. 5. Всички изпратени статии от авторите се подлагат на предварителна проверка от редак-
торите на секции (виж Приложение 1) за спазване на изискванията за публикуване и за липса на 
недопустимо ниво на сходство на съдържанието им с други вече издадени научни трудове. Пре-
миналите успешно предварителната проверка материали преминават и през процес на научно 
рецензиране, като се спазва метода „двойно анонимно рецензиране“. 

Чл. 6. В изданията на ГТУВ се публикуват само онези статии, при които са спазени всички 
технически изисквания за съдържание и оформление и има положителна препоръка за публику-
ването им като резултат от процеса на рецензиране (виж глава четвърта).  

Чл. 7. ГТУВ е научно списание, чието съдържание се издава само в електронен вид и пред-
лага свободен достъп на всички читатели до цялото публикувано съдържание (т.нар. Open access). 
Това означава, че на никой читател (или институцията към която той принадлежи), няма да бъдат 
изисквани такси или предявявани други финансови условия, свързани с достъпа до публикува-
ното съдържание.  

Чл. 8. Всички читатели на ГТУВ имат право да четат, свалят, копират, разпространяват, по-
зовават, търсят или да изграждат връзки до пълното съдържание на публикуваните статии, без 
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изричното съгласие на издателя и/или на автора(ите) на материала, под лиценз „Creative Com-
mons Attribution 4.0 International“.  

Чл. 9. Всички публикувани статии в ГТУВ получават индивидуални идентификационни но-
мера - DOI (от Crossref), с цел уникалната им идентификация в Интернет, както и за осигуряване 
на по-бърз и лесен достъп до съдържанието им. 
 

Глава трета 
СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ЕКИП НА ГТУВ 

Чл. 10. ГТУВ се издава от Административен екип, чиято структура и състав се утвърждава 
чрез заповед на Ректора на Технически университет - Варна, съгласувано със Заместник ректор 
научна, научно-приложна и проектна дейност (Зам. Р-р ННППД). 

Чл. 11. В състава на Административен екип се включват хабилитирани преподаватели и та-
кива, притежаващи ОНС „Доктор“ на основен трудов договор към основните академични звена 
от структурата на Технически университет - Варна. 

Чл. 12. Административния екип на ГТУВ има следната структура (виж Приложение 2): 

a) Редакционен съвет на ГТУВ, който се председателства от Зам. Р-р ННППД и включва Ръ-
ководителя на НИС, Главния и Техническия редактори на годишника и редакторите на тематични 
секции; 

b) Главен редактор на ГТУВ, отговарящ за цялостното управление и администриране на го-
дишника, актуализирането и развитието му, поддържането и актуализацията на политиките и 
изискванията за публикуване, реферирането и индексирането в първични и вторични бази от 
данни, осъществяване на цялостен контрол на процеса на публикуване и др. ; 

c) Технически редактор по оформление и издаване на ГТУВ, отговарящ за литературното и 
техническо оформление на научните статии, публикуването им в изданията, генериране и прис-
вояване на DOI номера; 

d) Експерт по техническа и интернет поддръжка на уебсайта на ГТУВ, отговарящ основно за 
техническата и Интернет поддръжката на уебсайта, базите от данни и интерфейса, управление на 
имейлите на административния екип, ъпгрейдване на уебсайта до нови версии и др.; 

e) Редактори (и асистент редактори) на тематични секции, отговарящи за процеса по прие-
мане, проверка, насочване за рецензиране, посредничество между автори и рецензентите, вземане 
на решение за публикуване и др. 

Чл. 13. Цялостната дейност по издаването на ГТУВ се организира, реализира и отчита от ад-
министративния екип, чрез Главния и Техническия редактори на ГТУВ. При изготвянето на от-
четите участва и НИС. 

Чл. 14. Към работата на Редакционния съвет по предложение на Зам. Р-р ННППД и/или Глав-
ния редактор на ГТУВ е възможно да се привличат и други сътрудници или експерти. 

 

Глава четвърта 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ГТУВ 

Чл. 15. Интернет сайта на ГТУВ (www.aj-tuv.org) е създаден, използвайки вградените въз-
можности на платформата Open Journal Systems (OJS) (https://pkp.sfu.ca/ojs/) разработена от Pub-
lic Knowledge Project (PKP).  В OJS е вграден цялостен алгоритъм (т.нар. Workflow) от етапи и 
действия от страна на авторите на статии, редакторите и асистентите на секции, рецензентите и 
другите отговорни технически лица, който се спазва еднотипно при публикуване на всяка постъ-
пила статия в дадено издание на ГТУВ. Алгоритъма схематично е представен в Приложение 1 и 
показва основните стъпки и отговорностите за тяхното реализиране. 

Чл. 16. Официалния език за изготвяне на статии в ГТУВ е английски език. За улеснение на 



 
 

Проект на документ! 

Стр. 5 от 9 

авторите е публикуван специално изработен шаблон в MS Word формат, както и инструкции за 
използването му. Подробни указания за оформяне на статиите и отделните атрибути в тях са пуб-
ликувани както в самия шаблон, така и в секцията „Ръководство за автора“ на уебсайта на ГТУВ. 

Чл. 17. Информационната част на уебсайта на ГТУВ, освен английски език може да съдържа 
превод(и) на български, руски и/или други езици, с цел улеснение на потенциалната авторска и 
читателска аудитория, както и редакторите и рецензентите на годишника. 

Чл. 18. Изготвените съгласно изискванията на шаблона статии се приемат за публикуване 
само в електронен вид, като за целта се изпращат чрез бутона „Изпращане на материал“ и изпъл-
нение на всички стъпки от алгоритъма. От изключително важно значение е коректното и изчер-
пателно попълване на метаданните на статията на английски език (заглавие на статията, ав-
тор(и) и съавтор(и), резюме, ключови думи и списък с библиографските източници) от изпраща-
щия за публикуване автор, тъй като те в последствие се препращат за депозиране в различни 
индексиращи бази от данни.  

Чл. 19. Преди да започнат писането на статия е силно препоръчително авторите да се запоз-
наят с основните „Политики за публикуване“ (вкл. „Етика за публикуване“, „Проверка за сходс-
тво“, „Експертно рецензиране“, „Политика при оттегляне на статии“ и „Процедура по обжал-
ване“) на ГТУВ, налични в уебсайта на годишника. 

Чл. 20. Рецензентите се избират от базата данни с рецензенти, като се отчита тяхната компе-
тентност в съответната тематична област, в която попада постъпилата статия, и се назначават 
(след потвърдено от тях съгласие) от съответния секционен редактор (или асистент редактор), 
който носи отговорността за спазване на процедурата. За да може да бъде избиран и назначаван 
за рецензент, дадения експерт трябва предварително да се е регистрирал в уебсайта на ГТУВ и 
да е потвърдил, че желае да бъде рецензент, както и да е попълнил своята(ите) област(и) на ком-
петентност. Всеки рецензент трябва предварително да е запознат с изискванията и Политиките 
(виж Чл. 19) за публикуване на ГТУВ. 

Чл. 21. По решение на съответния Редактор (или асистент редактор) на секция, както и на 
Главен редактор, могат да бъдат изискани копия от документи или други допълнителни данни, 
потвърждаващи областта(ите) на компетентност на регистриралите се като рецензенти лица. 

Чл. 22. За да се осигури висока степен на обективност, всяка рецензия се изготвя от опреде-
ления рецензент(и), при спазване на принципа за „двойно анонимно рецензиране“, което означава 
че нито рецензента(ите) трябва да знаят чия работа рецензират, нито автора(ите) кои са експер-
тите, рецензирали тяхната работа, до момента на публикуване на съответното издание на ГТУВ. 
Контролът за спазването на този принцип, както и сроковете за изготвяне на самите рецензии е 
задължение и отговорност на Редактора (или асистент редактора) на дадената секция. 

Чл. 23. Окончателното решение за публикуване (или отказ от публикуване) на всяка постъ-
пила статия се взема от Редактора (асистент редактора) на секция и се основава на препоръ-
ката(ите) на рецензента(ите). С негова отговорност се уведомява писмено кореспондиращия ав-
тор относно взетото решение за публикуване. 

Чл. 24. В случаите на възражение(я) от страна на автора(ите) спрямо констатации от процеса 
на рецензиране или взети редакторски решения се спазва регламента на „Процедура за обжал-
ване“. При заявено желание за оттегляне на статия(и) от ГТУВ, след като същата(ите) са били 
вече изпратени от автора (кореспондиращия автор), се спазват условията на „Политика при от-
тегляне на статии“. 

Чл. 25. След публикуване на всяко издание на ГТУВ, с отговорността на Главен редактор се 
изготвя списък на взелите участие в него рецензенти, който се добавя в секцията „Благодарност 
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за рецензентите“. 
 

Глава пета 
ФИНАНСИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА “ ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИ-
ТЕТ – ВАРНА“ И „СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪР-
ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ“ 

Чл. 26. Финансирането на „Годишника на Технически университет – Варна“ и „Сборника с 
резюмета на проекти, финансирани от държавния бюджет“, се осъществява основно от „бюджет-
ната субсидия за присъщата на университета научноизследователска дейност“.  По решение на  
Редакционния съвет, във финансирането на ГТУВ могат да бъдат привличани и външни приходи, 
набирани от дарения от спонсори, рекламодатели и други източници. 

Чл. 27. Ежегодно, Ръководител НИС съгласувано с Главен редактор на ГТУВ, съставя и пред-
лагат за утвърждаване проект с подробна План-сметка, включваща приходите и/или разходите, 
необходими за издаването на ГТУВ. Те включват, както поддържането на присъщи абонаментни 
услуги (за хостване на платформата OJS, осигуряване на DOI идентификация, проверка за сход-
ство, чрез iThenticate и т.н.), така и еднократни такива, свързани с поддръжката, актуализирането 
и усъвършенстването на информацията в уебсайта, облика и регистрирането на ГТУВ в първични 
и вторични бази от данни. 

Чл. 28. На редакторите, извършили реални дейности по администриране, техническо оформ-
ление, индексиране и др. на постъпили статии в ГТУВ (виж глава четвърта), се изплащат хоно-
рари, съгласно таблица 1. 

Чл. 29. Хонорарите за извършени дейности по администриране на ГТУВ се изплащат след 
публикуване на всяко издание. Редакторите на секции, в които има постъпили и обработени ста-
тии са отговорни да съставят и изпратят до Главен редактор на ГТУВ отчет след всяко издание, 
в който се посочва броя на статиите, администрирани персонално от всеки член на редакционния 
екип на секцията. 

 Таблица 1. 

Дейност 
Възнагражде-

ние 
Цялостно управление на постъпила за публикуване статия от редактор 

(асистент редактор) на секция, вкл.: проверка за спазване на технически 
изисквания, насочване за рецензиране, кореспонденция с автори и рецен-
зенти до вземане на решение за публикуване, корекция/допълване на мета-
данни и др. 

30.00 лв. / публику-
вана статия 

Проверки за сходство, генериране на DOI и конвертиране в PDF на 
одобрените за публикуване статии. 

15.00 лв. / публику-
вана статия 

Поддържане и актуализиране на хоста и OJS софтуера на платформата. 
7.50 лв. / публику-

вана статия 

Чл. 30. Рецензирането на научни статии в ГТУВ не се заплаща. Признание на труда на участ-
валите рецензенти се изразява чрез публичното им включване в секцията „Благодарност за ре-
цензентите“ (виж Чл. 25). 

Чл. 31. Публикуването на резюмета на проекти в „Сборника с резюмета на проекти, финан-
сирани от държавния бюджет“, за ръководителите на проекти от академичния състав на универ-
ситета е безплатно. 

Чл. 32. Таксата за публикуване на научни статии в ГТУВ за авторите от академичния състав 
на Технически университет – Варна, както и за външните такива, се определя ежегодно от Сто-
панския съвет по предложение на Зам. Р-р ННППД и Главния редактор на ГТУВ. Информацията 
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за таксите за публикуване се обявява на уебсайта на годишника, за което отговаря Главният ре-
дактор. 

Чл. 33. Главен редактор на ГТУВ, съгласувано с Ръководител на НИС и Зам. Р-р ННППД има 
право да внася предложения за коригиране и/или преструктуриране на план-сметката за при-
ходи/разходи, след всяко публикувано издание на ГТУВ. 

 
Глава шеста  
ИЗДАВАНЕ НА СБОРНИК РЕЗЮМЕТА НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВ-
НИЯ БЮДЖЕТ 

Чл. 34. „Сборникът резюмета на проекти, финансирани от държавния бюджет“ се изготвя на 
базата на подадени резюмета от Ръководителите при отчитане на разработените проекти в края 
на всеки календарен проектен период. 

Чл. 35. Резюметата в обем от две печатни страници са елемент от процедурата за разработка 
и отчитане на проектите и се съставят по образец, който се публикува ежегодно в секция „Кон-
курси за научни проекти, финансирани от държавния бюджет – 20ХХ„ на основния уебсайт 
на Технически университет – Варна, в срок, съгласно заповед на Ректора на ТУ-Варна за органи-
зиране на конкурсната процедура. 

Чл. 36. Цялостната дейност по издаването на „Сборника резюмета на проекти, финансирани 
от държавния бюджет“  се организира, реализира и отчита от НИС към ТУ-Варна. Ролята на ре-
дакционна колегия по отношение на сборника се изпълнява от Централната конкурсна комисия. 

Чл. 37. Отпечатването на „Сборника резюмета на проекти, финансирани от държавния бю-
джет“ се извършва от Университетската печатна база. 

Чл. 38. Сборникът се разпространява като комплект от хартиено и електронно (CD) копие и 
се помества в сайта на университета в рубриката „Издателска дейност“.  

Чл. 39. Тиражът на всеки том се определя от Ръководител НИС по утвърдена схема, която 
гарантира, получаването му от: всички първични и основни академични звена(катедри и факул-
тети) - по един екземпляр; университетската библиотека - за библиотечния фонд и между-библи-
отечния обмен - петнадесет броя и държавен архив - три броя. 

Чл. 40. Към сборника в няколко тома във вид на приложение се издават, комплектовани с 
рецензиите, пълните отчети на разработените проекти. Приложенията се издават в два екземп-
ляра, единият от които за университетската библиотека, а другият за архива на НИС. 

Чл. 41. Издаването на сборника се финансира от целевата субсидия за присъщата на универ-
ситета научноизследователска дейност. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Главния редактор на ГТУВ отчита дейността си по управление на ГТУВ пред централната 
конкурсна комисия на Технически Университет - Варна в края на всяка годишна проектна кам-
пания. 
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