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ПРОЦЕДУРА 

 

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В 

РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА 

МУ – ПЛЕВЕН 

 

1. Настоящата процедура е разработена  в съответствие Наредба за условията и реда за 

оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния 

бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или 

художественотворческа дейност, приета с  ПМС № 233 от 10.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 

73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г. 

 

2. Чрез финансирането на специализирани публикации в реферирани и индексирани 

вторични литературни източници се стимулира разпространението на резултатите от 

научноизследователската  дейност и повишаване на наукометричните показатели на 

висшето училище и членовете на академичния състав в МУ – Плевен.  

 

3. Рецензирането и одобрението на предложението за финансиране се извършва 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. 

 

4. За подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с 

импакт фактор е необходимо да се представи от първия автор „Доклад за 

финансиране на публикации”, адресирано до Председателя на комисията (заместник-

ректора по НИД).  

 

5. Оценката на предложенията за финансиране на публикации в периодични издания се 

извършва на базата на следните показатели: 

5.1. Съответствие на статията с приоритетни направления в научно-

изследователската  дейност на МУ – Плевен; 

5.2. Да е посoчен Медицински универститет – Плевен като месторабота; 

5.3. Списанието се реферира и индексира в световни вторични литературни 

източници*;  
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5.4. Списанието има импакт фактор или импакт ранг;  

5.5. Списанието се издава  изцяло на на български език или на чужд език; 

5.6. Исканата сума отговаря напълно на таксата за публикуване в съответното 

издание. 

6. Финансира се такса, която не надвишава 3000 лв. 

 

* НАЦИД определя световноизвестните бази данни с научна информация, съотносими 

към съответното професионално направление .  

 

       Процедурата е приета на заседание на Академичния съвет на 23.04.2018 год.                         

/Протокол № 9/23.04.2018 г./ и влиза в сила от датата на приемането й. 


