
 

Р Е Г Л А М Е Н Т  

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ, 

 КЛAСИРАНИ В КВАРТИЛИ ОТ Q1 ДО Q4, ВКЛЮЧИТЕЛНО С OPEN ACCESS  

 

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. СТУДЕНТИ – записани редовно обучение към датата на подаване на 

Заявлението. 

2. ДОКТОРАНТИ – редовни докторанти или докторанти на самостоятелна 

подготовка, които имат договор за обучение и не са отчислени към датата 

на подаване на Заявлението. 

3. 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.2., 

независимо от вида на трудовите правоотношения, които упражняват в или 

извън структурата на МУ-Пловдив. 

 

II. ВИД НА ФИНАНСИРАНИТЕ РАЗХОДИ 

МУ-Пловдив финансира еднократно в рамките на една академична година 
(считано от 15 септември на едната до 15 септември на следващата календарна 
година) TАКСА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ С ОТВОРЕН ДОСТЪП, КАКТО 

СЛЕДВА: 
 

1. За публикация в първи и втори квартил на Clarivate Analytics - до 2500 EUR 
(или равностойност) 

2. За публикация в трети квартил на Clarivate Analytics – до 1500 EUR (или 
равностойност) 

3. За публикация в четвърти квартил  на Clarivate Analytics – до 1000 EUR (или 
равностойност) 
 



 

В случай на надхвърляне на посочения размер за таксата, лицата сами доплащат 
разликата. За кандидатстване за финансиране на публикацията се представят: 
 

▪ Заявление (по образец от https://mu-plovdiv.bg/science) 
▪ Документ, удостоверяващ приемането и предстоящото отпечатване на 

статията  
▪ Справка по образец, относно IF и квартила, в който попада статията, 

верифицирани от БИЦ  
▪ Фактура/проформа фактура (със следните данни: Медицински университет-

Пловдив, БУЛСТАТ/Дан. №  BG000455471,Бул „Васил Априлов“ №15А, МОЛ: проф. 

Мариана Мурджева) 

▪ Банкови данни за превод на сумата  

 

III. ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ, 

КЛAСИРАНИ В КВАРТИЛИ ОТ Q1 ДО Q4, ВКЛЮЧИТЕЛНО С OPEN ACCESS 

 

Кандидатурите се представят в Научен отдел, където НАУЧНА КОМИСИЯ*, 

назначена от Зам. Ректор по НИД разглежда всички подадени кандидатури в 

рамките на 10 работни дни от датата на Заявлението за кандидатстване. Всеки 

кандидат се уведомява от Научен отдел за резултата в рамките на 5 работни дни 

от датата на решението на РС. 

В Научен отдел се изготвя регистър на финансираните статии. 

*Ако вносителят на заявката за финансиране на публикация е член на 

Комисията, той се замества от друг член, назначен със заповед на Зам.-Ректор 

НИД, с цел избягване на конфликт на интереси ! 

 

IV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ 

1. Публикацията, която ще бъде представена, задължително трябва да отговаря 

на следните критерии: 

▪ Списанието, където се публикува да има импакт фактор (IF) по Journal 

Citation Reports на Clarivate Analytics над 1.0, които попадат в квартили от 

Q1 до Q4, вкл. и такива с open access. 

▪ В публикацията трябва правилно и точно да е посочена афилиацията на 

авторите към МУ-Пловдив.  



 

▪ Публикацията да бъде придружена с информация и/или документ, 

удостоверяващ приемането и предстоящото й отпечатване. 

▪ В случай, че публикуването предстои, авторите са длъжни да представят 

копие на труда, след отпечатването в съответното списание. 

▪ Не се допуска участие на публикации, които са получили финансиране за 

отпечатване по проекти, докторантури или други регламенти на МУ-

Пловдив. 

 

V.  САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ПО НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ 

При заплатена от МУ-Пловдив сума и нереализиране на публикацията или ако в 

публикацията не е посочена изрично афилиация към МУ-Пловдив, или е подадена 

невярна информация, преведените средства се удържат от месечното 

възнаграждение на лицето, включително с таксите за банково обслужване. 

 

ПРОФ. Д-Р БЛАГОЙ МАРИНОВ, ДМ 

 

Зам. Ректор НИД 

 

 

Одобрен на Ректорски съвет с Протокол № 5/17.03.2020 г., актуализиран на 

Ректорски съвет с Протокол №4/23.02.2021 г., актуализиран на Ректорски съвет 

с Протокол №19/20.12.2022 г 


