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СТАНОВИЩЕ  

на Научния Съвет на Института по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН  

 

Относно:  Проект за Национална програма „Стимулиране на публикационната 

активност на научноизследователския състав на държавните висши училища 

в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“ 

 

На заседание на НС на ИОХЦФ-БАН, проведено на 13.05.2021 г., беше обсъден 

горепосоченият проект, чиято основна цел е увеличаване броя на научните публикации на 

държавните висши училища (ДВУ) чрез финансово стимулиране на 

научноизследователския им състав. Членовете на НС категорично подкрепиха 

изразената от Общото Събрание на БАН позиция, че Програмата е в разрез с 

принципите за равнопоставеност, с което подкопава основите на ползотворното 

научно сътрудничество на Института с учени от ДВУ.  

Представяме някои факти, които са показателни за основателността на тази 

позиция: 

 ИОХЦФ извършва фундаментални и приложни научни изследвания в 

дългогодишно ползотворно сътрудничество с научни колективи от ДВУ от цялата страна.  

 Pавнопоставеност и добри партньорски и колегиални отношения са основата, която 

позволява успешно изпълнение на научните и научно-приложните задачи в рамките на: 

националните проекти, финансирани от ФНИ; Националните научни програми, 

финансирани от МОН; изграждащите се Центрове за върхови постижения и 

компетентност, финансирани по ОП НОИР, които трябва да продължат. 

 Резултатите от голям брой съвместни изследвания с ДВУ се публикуват в 

съавторство, отразяващо приноса на всеки член на колектива. Например през изминалата 

2020 г. учените от ИОХЦФ са публикували 115 статии в списания, индексирани в WoS и 

Scopus (от общо 133). Според тези бази данни 44% от тях са в категория Q1, а 52% са в 



 

съавторство с учени от 15 ДВУ, сред които са СУ “Св. Климент Охридски“ (17 общи 

публикации), ХТМУ (12), МУ-София (9), УХТ-Пловдив (7), ТУ-София (4), ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ (4), Тракийски Университет-Стара Загора (2). 

 Предлаганото „насърчаване и подпомагане“ само на част от съавторите – тези от 

ДВУ, на практика се превръща в прилагане на двойни стандарти и неравнопоставеност на 

другата част от учените.  

Считаме за необходимо преработването на проекта при пълно съблюдаване на 

исканията, заложени в становището на ОС на БАН. Това би спомогнало за осъществяване 

на мотивите на проекта - да се осигури високо ниво на научните изследвания и висока 

компетентност на изследователите в страната, научните им резултати да придобият по-

голяма видимост на световно ниво и да се повиши възвръщаемостта на публичните 

инвестиции в областта на науката. 

 

 

София, 13.05.2021г. 
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