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ПРОЦЕДУРА   

ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ПЪРВИ АВТОР ЗА НАПРАВЕНИ  

ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНИ 

ВТОРИЧНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ  

 

1. Искането за финансово стимулиране на базата на доклад от първия автор до 

Председателя на комисията (заместник-ректора по НИД), се разглежда на  заседание 

на Комисията за материално стимулиране за публикации в реферирани списания, 

назначена със заповед на Ректора на МУ – Плевен            № 533/07.03.2018 г.  

  

2. В статията да е посoчен Медицински универститет–Плевен като месторабота.  

  

3. Ако регламентираното материално стимулиране за публикацията в съответната 

категория списание е по-малко от таксата за публикуване, се изплаща такса 

публикация.  

  

4. Ако регламентираното материално стимулиране за публикацията в съответната 

категория списание е по-високо от таксата за публикуване, на първия автор се 

изплаща разликата в сумите.  

  

     Актуализирано Решение на АС на МУ – Плевен от 26.03.2018 г. (Протокол № 8/26.03.2018 

г.), свързано с регламентирано материално стимулиране на първи автор за направени 

публикации в списания, реферирани и индексирани в световни вторични литературни 

източници, прието от АС на МУ – Плевен на 01.10.2018 г./Протокол №13.  

     Регламентира се материално стимулиране на първи автор за направени публикации в 

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация, както следва:  

• Научни публикации, публикувани в издания с импакт фактор (Web of Science) и/или 

импакт ранг (Sсopus) над 1 – материално стимулиране 1000 лв.  

• Научни публикации, публикувани в издания с импакт фактор (Web of Science) и/или 

импакт ранг (Sсopus) под 1 – материално стимулиране 500 лв.  

за статии на чужд език и 300 лв. за статия на български език*.  

  

 * НАЦИД определя световноизвестните бази данни с научна информация, съотносими към 

съответното професионално направление и поддържа Списък на съвременни български 

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация.   

*   Материално стимулиране се изплаща само в случай, когато статията е видима в Web of 

Science или Scopus. 

       Процедурата е приета на заседание на Академичния съвет с Протокол № 13/ 

01.10.2018 год. и влиза в сила от датата на приемането й.  


