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Чл. 1. Настоящите Правила уреждат условията и реда за стимулиране на 
публикационната активност в Технически университет – Габрово /ТУ – 
Габрово/. 
Чл. 2. Стимулирането на публикационната активност в ТУ–Габрово се 
извършва чрез изплащане на допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) 
за постигнати резултати на основание на чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за 
висшето образование, чл. 18, т. 4  и чл. 22, ал. 1  от Вътрешните правила за 
работната заплата в Технически университет – Габрово. 
Чл. 3. Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати за 
публикационна дейност могат да получават преподаватели на основен 
трудов договор в ТУ-Габрово. 
Чл. 4. Допълнително трудово възнаграждение се предвижда за публикации, 
реферирани и индексирани единствено в базите данни Web of Science на 
www.webofscience.com и SCOPUS на www.scopus.com. 
Чл. 5. Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати за 
публикационна дейност през първото полугодие на календарната година се 
изплаща с трудовите възнаграждения за месец юни, а за второто полугодие, 
с трудовите възнаграждения за месец декември. 
Чл. 6. Сумите за ДТВ за реферирана публикация, публикация в списание с 
импакт фактор (IF), регистрирана в базата данни Web of Science в квартили 
Q1, Q2, Q3, Q4 и публикация с импакт ранг (SJR), регистрирана в базата 
данни SCOPUS, се утвърждават от Академичния съвет на ТУ-Габрово (АС) 
за всяка календарна година до 31 януари.  
Чл. 7. Всеки съавтор на публикация получава част от допълнителното 
възнаграждение:  
- пропорционална на приноса му, отразен в декларация за съавторство в 
свободен текст, подписана от всички съавтори и приложена към доклада до 
Ректора. 
- еднакво допълнителното възнаграждение на всички съавтори, при 
неприложена декларация за съавторство. 
Чл. 8. Сумите за ДТВ за реферирани публикации, вписани в базите данни 
Web of Science и/или SCOPUS с дата от предходна календарна година, се 
изплащат според сумите за съответния вид публикация от решението на АС 
за съответната календарна година. 
Чл. 9. Публикациите, за които е предвидено да се получава допълнително 
възнаграждение за постигнати резултати, не се отчитат като нормативна 
заетост. 
Чл. 10. Включването на преподавателите в списъка за получаване на ДТВ 
за реферирани публикации става след представяне на доклад от авторите до 



Ректора  на ТУ – Габрово до 10 число от последния месец на полугодието, 
за което се изплаща ДТВ. 
Чл. 11. За изплащане на допълнителните трудови възнаграждения за 
постигнати резултати за публикационна дейност след утвърждаването на 
сумите от АС се издава Заповед от Ректора на ТУ - Габрово. 
 
 
§ 1. Вътрешните правила за финансово стимулиране на публикационната 
активност в Технически университет – Габрово са приети и утвърдени от 
Ректора на Университета и с Решение №2 на Академичния съвет на ТУ – 
Габрово /Протокол №4 от 14.12.2021 г./ 
 

 


