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Раздел I
Общи положения
Чл.1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Фонд " Подкрепа за
издаване на публикации в издания с импакт фактор (IF) и импакт ранг(SJR))”, наричан
по-нататък "Фонда".
Чл.2. Цел на Фонда е финансово подпомагане издаването на приети за публикуване
статии в издания с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (Scopus).
Чл.3. Начини за финансиране на Фонда.
Фондът набира средства по следните начини:
- дарения;
- отчисления в размер до 10% според Наредбата 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 /обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017
г., приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г./;
- 10% от отчисленията за Шуменския Университет (ШУ) от международни и
национални проекти.
Чл. 4. Начин за разходване на Фонда.
1. Средствата се предоставят с решение на комисията за управление на фонда на
конкурсен принцип;
2. В Раздел III от този правилник са уредени правилата на конкурса;
3. Максималното финансиране за една статия се определя от комисията ежегодно
в зависимост от постъпленията във Фонда. Подкрепата, която може да бъде получена
от Фонда за една статия се равнява на дял от сумата, определена за съответната година,
в съотношение на броя на участниците от ШУ или университети от чужбина към броя
на всички съавтори.
Раздел II
Управление на „Фонда"
Чл.5.Органи за управление на Фонда са:
1. Фонда се управлява от комисията по НИХТД на ШУ (комисията);
2. Председател на комисията е Зам.-ректора по НИХТД на ШУ.
Чл.6. На всяко шестмесечие председателят на комисията внася доклад в АС за
състоянието на Фонда (приходи, разходи, брой подпомогнати публикации и др.).
Чл.7. Всички документи свързани с дейността на фонда се публикуват във вътрешната
мрежа на Университета.
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Раздел III
Специална част
Чл.8. До участие в конкурса се допускат самостоятелни или колективни научни
разработки с автор/съавтор учен работещ в ШУ ”Епископ Константин Преславски” на
първи безсрочен трудов договор.
Чл.9. Участие на автори в повече от една конкурсна сесия за година се допуска при
липса на други кандидати и наличие на средства във Фонда.
Чл.10. За участие в конкурса всеки кандидат подава в комисията следните документи:
1. Заявление за участие по образец (Приложение 3). В случай на съавторство
заявлението се подава от първия български автор, работещ в ШУ ”Епископ
Константин Преславски” на първи безсрочен трудов договор;
2. Пълен текст на представената научна статия;
3. Копие от писмото на редактора на специализираното научно списание за
приемане на научната разработка за публикуване;
4. Банкова сметка на издателя и искана сума за публикуване на статията.
Чл. 11. Документи се подават целогодишно в ректорска канцелария. Комисията
заседава в края на всяко тримесечие от годината.
Чл. 12. Процедура по оценяване.
1. Административно съответствие:
1.1. Документите са подадени съобразно срока на обявената конкурсна процедура;
1.2. Проверка на пълнотата на документите съобразно изискванията на чл.10 от
настоящия правилник. При установени пропуски представената статия не се допуска до
участие в обявения конкурс, но може да бъде насочена към следващ конкурс след
отстраняване на пропуските.
2. Критериите за оценка на проектите са дадени в Приложение 1 от настоящия
правилник;
3. Класирането се извършва на база получени точки, като минималният им брой е
7.
Чл. 13. Начин на финансиране:
1. При класиране на публикация за финансиране, първият автор от ШУ, наричан
по-нататък „бенефициент“, сключва договор с Фонда (Приложение 2);
2. Разходите се отчитат с фактура или други първични финансови документи,
удостоверяващи плащане на такса за публикуване представени от бенефициента по
договора;
3. При недостиг на средства във Фонда, за покриване на 100% от исканите
разходи, по предложение на комисията се определя първоначален процент на
финансиране;
4. В края на финансовата година при наличие на средства се превежда останалата
част от исканата сума.
Чл.14. Всички автори получили финансиране от Фонда са длъжни да отбележат, че
статията се публикува със съдействието на проект на ШУ.
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Раздел ІV
Допълнителни разпоредби
Чл.15. Определения:
1. Използването на публикувани научни трудове от глобалната научна общност е
мярка за полезността на провежданите научни изследвания по броя на цитатите и/или
отзивите, които научните публикации получават в световната литература.
1.1. „Импакт фактор (IF)” е числен показател за значимостта на едно научно
списание, отразен в електронната база данни „Web of Science” и получен от
последното годишно издание на JournalCitationReports® (JCR) на компанията Thompson
Reuters;
1.2. „Импакт ранг (SJR)” е числен показател за значимостта на едно научно
списание, отразен в електронната база данни „SCOPUS”.
2. Фондът „Подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт фактор (IF)
и импакт ранг (SJR)” е приемник на Фонда за подкрепа на специализирани публикации
в реферирани издания и издания с импакт фактор (Протокол № РД-05-04 от 14.12.2012
г.)
3. Правилникът на фонд „Подкрепа за издаване на публикации в издания с
импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR)” е приет на заседание на Академическия съвет
на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” с Протокол № РД-05-07
от 25.03.2016 г. и актуализиран с решение на АС с Протокол № РД-05-6 от 24.02.2017 г.
Приложение 1.
Критерии за оценка на проектите
Брой точки
Съответствие на публикацията с приоритетите на ШУ и ОСЗ.
0–3
Импакт фактор/импакт ранг на изданието (средна стойност за IFx8/SJRx4
последните 5 години)
При съавтори от ШУ
1
При съавтори от чужбина
1
Допълнителни точки за колективни научни разработки с 1х
Броя
участието на студенти и докторанти.
участващите
студенти
докторанти.
Допълнителни точки за статии, които се публикуват в открит 1
достъп (онлайн) от момента на тяхното излизане
(“goldopenaccess”).

на
и

Приложение 2.
Договор за финансиране на публикация с IF/SJR
Приложение 3.
Заявление за участие (да има справка за IF/SJR)
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