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ПРОЦЕДУРА 

ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ПЪРВИ АВТОР ЗА НАПРАВЕНИ 

ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В 

СВЕТОВНИ ВТОРИЧНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

Настоящата процедура е разработена с цел повишаване качеството и 

количеството на научните публикации, на видимостта на научните резултати, 

както и да стимулира научноизследователската дейност в Медицински 

университет – Плевен.  

За финансовото стимулиране е необходимо да се представи заявление (по 

образец) от първия автор, адресирано до Председателя на Комисията за 

материално стимулиране за публикации в реферирани списания, назначена със 

заповед на Ректора на МУ – Плевен. 
 

Регламентира се материално стимулиране на първи автор за направени 

публикации в научни издания, реферирани и индексирани в базите данни с 

научна информация Web of Science и Sсopus*, както следва: 

квартили Статии на чужд език Статии на български език 

Q1 1200 лв. - 

Q2 1000 лв. 500 лв. 

Q3 800 лв. 400 лв. 

Q4 600 лв. 300 лв. 

* НАЦИД поддържа Списък на съвременни български научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. 
 

В статията трябва да е посoчен Медицински университет – Плевен като 

месторабота. 
 

Статията да бъде въведена в профила на учения в Български портал за 

отворена наука не по-късно от шест месеца след датата на публикацията. 
 

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

Science или Scopus. 
 

Ако регламентираното материално стимулиране за публикацията в съответният 

квартил на списанието е по-малко от таксата за публикуване, се изплаща такса 

публикация. 
 

Ако регламентираното материално стимулиране за публикацията в съответният 

квартил на списанието е по-високо от таксата за публикуване, на първия автор 

се изплаща разликата в сумите. 
 

 

Процедурата е приета на заседание на Академичния съвет с Протокол № 

8/26.03.2018 год., актуализирана с Протокол № 13/01.10.2018 год.; посл. изм. 

и доп. от заседание на АС (Протокол № 4/27.09.2021 год.).  


