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Редакционна политика 

Сп. „Автоматика и информатика” има 53-годишна ис-
тория и излиза без прекъсване през всичките тези години 
въпреки трудностите в различните периоди на съществува-
нето му. Правоприемник е на списание „Автоматика и из-
числителна техника“ (1967-1984 г.), преименувано в списа-
ние „Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани 
системи“ (1985-1990 г.). През 1991 г. получава сегашното 
си наименование „Автоматика и информатика“. От 1993 г. 
негов издател е Съюз по автоматика и информатика „Джон 
Атанасов” (САИ) към ФНТС. 

Сп. „Автоматика и информатика” е специализирано 
българско научно издание за автоматика и информатика 
– две водещи и най-бързо развиващи се области на на-
учно-техническия прогрес в България и света. Тематиката 
на списанието е насочена изцяло към такива актуални и 
приоритетни направления като автоматика, информатика, 
информационни технологии, компютърни науки, информа-
ционни системи, интелигентни системи, изкуствен интелект, 
невронни мрежи, иновационни решения, съвременни ме-
тоди за инженерно обучение и подготовка на инженерни 
кадри, постижения и приложения. Този профил и тематична 
насоченост очертават дългосрочна перспективност, свър-
зана с развитието на съвременните технологии и произ-
водство.

В редакционната колегия на сп. „Автоматика и ин-
форматика“ са включени изтъкнати учени в областта на ав-
томатиката и информатиката извън организацията издател. 
Освен редакционна колегия списанието има и издателски 
съвет, който взема участие при определяне на главните 
насоки за развитие на списанието, изпълнява ролята на ко-
ректив и чрез него се осъществява връзката между науката 
и индустрията. В издателския съвет са включени водещи 
специалисти от индустрията, както и учени от университети 
и БАН. 

Следваната от редколегията концепция е списанието 
да бъде научно и информационно. Основна цел е в него 
да бъдат включвани публикации за постигнати оригинал-
ни резултати в теоретични изследвания с безспорен нау-
чен принос и степен на научна новост, както и за техните 
приложни аспекти. Това дава възможност на авторите на 
списанието да представят научните си постижения. Така 
списанието осигурява своевременна информираност на чи-
тателите за последните постижения на науката и нейните 
приложения в инженерната практика в областта на автома-
тиката и информатиката.

Сп. „Автоматика и информатика” се издава стандарт-
но в четири книжки годишно. Освен като печатно издание 
(ISSN 0861-7562 Print) се разпространява и онлайн със 
свободен достъп (ISSN 2683-1279 Online) чрез URL: https://
sai-bg.com/category/journals/automatics-and-informatics/. 
Това дава възможност на авторите да представят научните 

си постижения. Изискванията към техните публикации са 
големи, но и възможностите за тяхната реализация също. 
Изданието e регистрирано в международната база данни на 
ISSN, както и в портала ROAD за научни онлайн ресурси 
със свободен достъп. 

В своята дейност редакцията на списанието се ръко-
води от определени организационни ценности, убеждения 
и управленска философия, които са в основата на приети-
те етични норми, принципи за рецензиране и редакционна 
политика. 

Автори и читатели имат свободен достъп до списа-
нието с цел разширяване на обмена на знания и развитие 
и поддържане на качеството на научните постижения.

Сп. „Автоматика и информатика“ е рецензирано науч-
но списание. Всеки предложен текст се допуска до публи-
куване след двойно анонимно рецензиране. Отговорност за 
публикуваните факти, данни и интерпретации носи авторът. 
Принципът на двойното анонимно рецензиране осигурява 
безпристрастност, задълбоченост, коректност и безкомпро-
мисност. Това съдейства за подбор на оригинални ръкописи 
с безспорен научен принос и научна новост. Сп. „Авто-
матика и информатика“ е включено в Националния рефе-
рентен списък на съвременни български научни издания 
с научно рецензиране на НАЦИД като научно издание с 
двойно анонимно рецензиране.

Статии, публикувани в сп. „Автоматика и информа-
тика“, са индексирани в Publons (WoS), Google Scholar, 
ResearchGate и други. Публикувани статии в списанието 
се цитират в статии на други автори в Publons (WoS), 
Google Scholar, ResearchGate, както и в издания/книги на 
авторитетни издатели като Springer, ACM Digital Library и 
други. 

През 2020 г. са предприети активни действия сп. “Ав-
томатика и информатика“ да се реферира в WoS и Scopus. 

Осигурена е редакционната независимост на издание-
то. Редакционните решения се вземат и изпълняват без 
намесата на издателя и след предварително съгласуване 
на политиките относно публикуването в списанието при 
спазване на етичните норми.

Авторите имат право да оспорват редакционни реше-
ния чрез установените комуникационни канали.

Указания за авторите на списание 
„Автоматика и информатика“

Сп. „Автоматика и информатика“ има четири източни-
ка на материали за публикуване:

• Статии по собствена инициатива на авторите от 
всички области на автоматиката и информатиката, 
които съответстват на духа на списанието. 



• Статии, поръчани от редколегията, които следват 
дългосрочната тематика на списанието.

• Информационни материали, съдържащи новости, 
постижения, хроника.

• Реклами, обяви и фирмени материали, които не 
се рецензират.

Изисквания към ръкописите
• Начинът на изложение, стилът и езикът на ста-

тиите трябва да следват основната редакционна 
политика – яснота, информационна наситеност, 
прагматична насоченост, четимост.

• Илюстративният материал трябва да бъде същест-
вен компонент от статията и да бъде оформен в 
духа на графичния дизайн на списанието.

• Обемът на публикациите, включително фигурите, 
се определя, както следва (при стандартна стра-
ница с 1800 знака):

 ¾ Статии по лична инициатива на авторите – до 
6 страници.
 ¾ Поръчани/поканени статии – до 8 страници.
 ¾ Информационни материали – до 4 страници.
 ¾ Реклами и рекламно-информационни матери-
али – без ограничения.

• Статиите се представят в електронен вид. Тексто-
вете трябва да бъдат подготвени в DOC или DOCX 
формат. Предварителното оформление е излишно, 
защото след приемане от редколегията за пуб-
ликуване статията се редактира от издателски 
редактор, след което се извършва предпечатна 
подготовка в InDesign.

• Фигурите се подготвят с графичен редактор. При 
векторните формати трябва да се осигури шриф-
това независимост.

• В началото на публикацията се посочват заглавие 
на статията и имена на авторите на български и 
английски език, ключови думи и резюме на пуб-
ликацията (до една стандартна страница) на ан-
глийски език.

• В края на статията се посочват първо име без 
съкращения, фамилия, научни степени и звания, 
месторабота и контакти за всички автори.

• Литературните източници се цитират в текста с 
пореден номер в квадратни скоби и се изброяват 
в края на статията по установения в списанието 
начин.


