РЕГЛАМЕНТ
НА КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ДОКТОРАНТИ И
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ СЪСТАВА НА МУ – ПЛОВДИВ
ЗА ВИСОКА ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ

I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СЕЛЕКЦИЯТА
Право на участие имат следните лица, които са част от състава на МУ-Пловдив,
отговарящи на посочените условия:
1. ДОКТОРАНТИ – редовни докторанти или докторанти на самостоятелна
подготовка, които имат договор за обучение и не са отчислени към датата
на подаване на Заявлението.
2. ПРЕПОДАВАТЕЛИ – с трудов договор към МУ-Пловдив за минимум 4 часов
работен ден, ако не са докторанти
*Лицата, които са докторанти и преподаватели едновременно, попадат в т.1.,
независимо от вида на трудовите правоотношения, които упражняват в или
извън структурата на МУ-Пловдив.

II. ВИД НА ФИНАНСИРАНИТЕ РАЗХОДИ
Настоящият регламент важи само за:
▪

▪
▪

Статии* с импакт фактор (IF) >1.0 по данни на Journal Citation Reports на
CLARIVATE ANALYTICS, публикувани през предходната календарна година
и реферирани WEB OF SCIENCE или SCOPUS
Монографии в чужбина, публикувани през предходната календарна
година и реферирани WEB OF SCIENCE или SCOPUS
Патенти, регистрирани през предходната календарна година.

*Типовете статии, които се включват в Регламента са обзорни, оригинални,
клинични случаи и писма до редактор.

За допълнително материално стимулиране могат да кандидатстват:
1. Статии, монографии или патенти, в които автори от МУ-Пловдив са на 1-во,
2-ро, 3-то място или са ръководител на екип (последно място).
2. Статиите,
монографиите
и
патентите
трябва
изрично
да
посочват афилиацията на авторите към МУ-Пловдив.
3. При интердисциплинарни статии с автори от няколко катедри заявлението
се подава от първия или от ръководителя на екипа със знанието на всички
съавтори (попълва се бланка за Информирано съгласие по образец).
Размерът на допълнително материално стимулиране за висока публикационна
активност е диференциран в зависимост от типа на статията и импакт фактора на
списанието, където е публикувана, както и в зависимост от това дали авторът е
публикувал глава от монография или самостоятелна такава както следва:
Статия

ИФ 1.00 – 4.00

ИФ над 4.00

Обзорна

1000 лв

2000 лв

Оригинална

1200 лв

1800 лв

Case report

600 лв

1000 лв

Letter to the Editor

600 лв

1000 лв

Монография в чужбина

1500 лв

Глава в монография в
чужбина

1000 лв

Научен патент

1000 лв

В регламента фигурират и следните ограничения:
1. Не се допуска участие на статии или монографии, които са получили
финансиране за отпечатване по проекти, финансов план на докторанти или
други източници, осигурени от МУ-Пловдив.
2. Не се допускат повече от 3 заявления от първи автор.
3. Средствата се отпускат на базата на разходни документи и се изразходват
за научно-изследователска дейност в срок от 1 година от решението.
Към всяко заявление се представя копие от самия труд. Всички данни се
верифицират в Научен отдел и в БИЦ.
III. ПРОЦЕДУРА
АКТИВНОСТ

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗА

ВИСОКА

ПУБЛИКАЦИОННА

Кандидатурите се подават онлайн до 31 май на настоящата година и обхващат
публикувани статии и монографии и регистрирани патенти през предходната
година. Те се разглеждат на редовно заседание на СНИД на МУ – Пловдив. След
което СНИД с явно гласуване определя комисия*, състояща се от 5 члена на
Съвета, която да оцени, отговарящите на изискванията на регламента,
заявления. Всеки кандидат се уведомява от Научен отдел за резултата в рамките
на 5 работни дни от датата на утвърждаване на решение на РС.
*Комисията не може да включва автори и членове на авторските колективи,
подали заявление за участие в конкурса за материално стимулиране за висока
публикационна активност !
IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, УРЕЖДАЩО ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ
РАЗХОДВАНИ СРЕДСТВАТА Е НЕОТМЕННА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

ПРОФ. Д-Р БЛАГОЙ МАРИНОВ, ДМ
Зам. Ректор НИД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Дейности, за които могат да бъдат разходвани средствата по Регламент за
допълнително материално стимулиране за висока публикационна активност на
докторанти и преподаватели от МУ – Пловдив

1

Разходи за участие в конгреси, конференциии и други научни
форуми в страната и чужбина

2 Членства в научни организации
3 Заплащане на такси за публикуване на научни трудове
4 Разходи по издаване на монографични и други научни трудове
5 Закупуване на научна литература
6 Закупуване на софтуерни продукти
7 Разходи за медицински изследвания във външни лаборатории

Забележка.
Закупуването на реактиви, консумативи и дълготрайни материални активи
(ДМА) се извършва по силата на закона за обществени поръчки и средства по
настоящия регламент не могат да бъдат разходвани за посочените по-горе
дейности!

Одобрен с решение на АС от 24.03.2016 г. и решение на РС /Приложение 1 (Пр.
№2/12.02.2019) по предложение на Съвета по НИД към МУ-Пловдив
Актуализиран на РС с Протокол № 5/17.03.2020 г. , Протокол №9/26.05.2020 г. и
Протокол №7/13.04.2021 г.

