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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Предмет на списанието “Известия на Техническия универси-
тет – Габрово” са публикуване на резултатите от научната работа на 
академичния състав, студентите и докторантите, както и на учени 
от страната и чужбина. 

Чл. 2. Цел на издаването на списанието е отразяване на актуални 
резултати от научната работа. 

Чл. 3. “Известия на Техническия университет – Габрово” се издава 
регулярно в два броя годишно: първият – до 30.06., а вторият – 31.12. 
на съответната година. 

Чл. 4. Могат да се издават специални броеве на списанието, 
посветени на научни събития. 

Чл. 5. Статиите се подават online посредством web-базираната 
система ScholarOne. 
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Глава втора  

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СПИСАНИЕТО 
 

Чл. 6. Списанието има следната структура: 
- главен редактор; 
- редактор/и; 
- извънредни (почетни) редактори; 
- технически редактор; 
- технически сътрудник. 

Чл. 7. Главният редактор се избира от Академичния съвет. 

Чл. 8. Редакторите се избират от Академичния съвет по предложе-
ние на Гл. редактор. Извънредните (почетните) редактори са 
изявени учени от страната и чужбина. Те се канят за рецензенти на 
постъпилите статии за публикуване в списанието. 

Чл. 9. Техническият редактор и техническият сътрудник се оп-
ределят със заповед на Ректора по предложение на Главния 
редактор. 

 
Глава трета 

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ 
 

Чл. 10. Изискванията и условията за публикуване са регламентира-
ни в системата за електронно изпращане на статиите ScholarOne. 

Чл. 11. Официалните езици за публикуване са български и англий-
ски. 

Чл. 12. Постъпилите за възможно публикуване статии се рецензи-
рат. Съставът на рецензентите е динамичен и в него участват и 
изявени чуждестранни учени. 

Чл. 13. Утвърждаването за отпечатване на съответния брой на 
списанието се извършва от Главният редактор. 
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Глава четвърта 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА “ИЗВЕСТИЯ НА  
ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО” 

 
Чл. 14. Отпечатването на списание “Известия на Техническия 
университет – Габрово” се извършва от Университетското издателство 
“В. Априлов” – Габрово. 

Чл. 15. Тиражът на всеки брой се определя от броя автори плюс до-
пълнителни бройки за библиотечния фонд и междубиблиотечния 
обмен. 

Чл. 16. Авторите на всяка статия получават по един брой от 
списанието, както и електронно персонално копие на статията си. 

 
Глава пета 

ФИНАНСИРАНЕ НА “ИЗВЕСТИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО” 

 
Чл. 17. Финансирането на отпечатването на списанието се 
осъществява от УЦНИТ на Технически университет Габрово. 

 Чл. 18. Публикуването в “Известия на Техническия университет – 
Габрово” е безплатно.  

Чл. 19. (1) За извършената работа по подготовката и отпечатването 
на списанието на Гл. редактор, редакторите и технически сътрудник 
се заплаща допълнително възнаграждение.  

             (2) Сумата за допълнителните възнаграждения на състава на 
списанието е в размер не повече от 50 % от минималната годишна 
работна заплата за всеки отпечатан брой. 

            (3) Размерът на индивидуалните допълнителни 
възнаграждения на състава на списанието се определят със Заповед 
на Ректора по предложение на Главния редактор. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Ежегодно, Гл. редактор прави отчет за дейността през годината. 

§2. Настоящият правилник е актуализиран на заседание на Акаде-
мичния съвет на 03 октомври 2017 г. 


