
Класиране на научните институциите според SCImago (SIR) за 2020 година 

      

Българската академия на науките се нареди отново и през 2020 г. като най-високо ценената в 

света българска научна институция.  

 

В традиционния рейтинг на SCImago (SIR) за отминалата година 

(https://www.scimagoir.com/rankings.php) са обхванати 7024 академични и 

научноизследователски институции, които са оценени чрез тяхната видимост в мрежата по три 

различни набора от индикатори, базирани на резултатите от: научните изследвания, иновациите 

и социалното въздействие. 

 

През последните две години в подреждането са включени и седем института на БАН, като за 

последната година са използвани резултатите от петгодишния период 2014-2018 година. 

 

Следва да се отбележи и много доброто място, което заема в тази класация Институтът по 

органична химия с Център по фитохимия. Наред с трета позиция сред българските 

организации, влезли в подбора на SCImago (SIR), Институтът е отличен и с най-силно 

изразената ориентация към приложна наука в страната. Този факт беше отбелязан и в наскоро 

публикуваното издание Иновации.бг (http://www.arcfund.net/index.php?id=2084). 

 

В таблицата са посочени и за региона и за света позициите на институциите от България, които 

са намерили място в класирането: 

 

Ранг 

ЦИЕ*  

Глобален 

ранг 
Институция Сектор 

Най-добър 

квартил за 

държавата 

62 663 Българска академия на науките Правителствен 1 

107 723 Софийски университет Университети 1 

110 726 
Институт по органична химия с 

Център по фитохимия БАН 
Правителствен 1 

114 730 Медицински университет в София Университети 1 

123 740 
Институт за ядрени изследвания и 

ядрена енергия БАН 
Правителствен 1 

133 752 
Институт по електроника "Академик 

Емил Джаков" БАН 
Правителствен 1 

148 769 
Химикотехнологичен и 

металургичен университет-София 
Университети 1 

156 777 
Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ 
Университети 1 

164 785 Медицински университет - Пловдив Университети 2 

https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=20161
https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=20174
http://www.arcfund.net/fileadmin/user_upload/arcimages/INNO_2020_BG_WEB.pdf
https://www.scimagoir.com/rankings.php
http://www.arcfund.net/index.php?id=2084


168 789 Тракийски университет Университети 1 

192 814 
Институт по математика и 

информатика БАН 
Правителствен 2 

200 822 Технически университет в София Университети 2 

207 830 
Институт по информационни и 

комуникационни технологии БАН 
Правителствен 3 

210 833 
Югозападен университет „Неофит 

Рилски““ 
Университети 3 

213 836 
Институт по обща и неорганична 

химия БАН 
Правителствен 3 

215 838 
Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания БАН 
Правителствен 2 

221 844 Русенски университет Университети 3 

234 858 Технически университет - Варна Университети 4 

* Централна и Източна Европа 


