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СТАТУТ 
НА ВЕСТНИК “ACADEMIA MEDICA” 

НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

 
Чл. 1. Вестник „Academia medica” е медицинско 

информационно издание на Медицински университет – 
Плевен на медицинска и екологична тематика. 

(1) Вестникът излиза веднъж на 2 месеца и отразява 
текущите събития и новости в основните направления на 
дейност на висшето училище и на академичната общност. 

(2) Вестникът е под номер ISSN-1314-958Х. 
(3) Издава се във формат А4, пълноцветен печат, с тираж 

180 бр. 
(4) Материалите се набират и публикуват от Зам.-главния 

редактор, съгласувано с Главния редактор на вестника. 
(5) Вестникът не носи отговорност за публикациите на 

авторите. Всеки автор поема отговорност за съдържанието на 
изпратения от него материал. 
 

Чл. 2. Структурата на вестника се състои от: 
(1) Главен редактор – Ректорът на Медицински 

Университет – Плевен: разрешава издаването и 
разпространението на вестника, статиите, публикувани в него 
и цялостната дейност, свързана с издаването му. 

(2) Заместник-главен редактор - назначава се от Ректора; 
Подпомага изцяло Главния редактор, както и всякаква 
дейност, свързана с вестника - набира всякакъв материал, в т. 
ч. снимков, редактира, обработва и коректира допуснати 
грешки от всякакъв тип, подготвя и оформя за публикуване 
материалите.  

След редакцията и окончателното структуриране на 
съдържанието на вестника, предава материалите на 
отговорника по предпечат. 

Заместник-Главният редактор носи отговорност пред 
Главния редактор за всякакъв вид допуснати грешки, за 
всеки отделен брой на вестника. 

(3) Отговорник по предпечат – назначава се от Ректора; 
Оформя дизайна на публикациите въз основа на предадените 
му от Зам.-главния редактор материали. 

Извършва цялата техническа дейност по всяко издание, 
до вид за печат. 
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Чл. 3. Вестник „Academia medica” се разпространява в 
Медицински Университет – Плевен и Университетска болница. 

(1) От всеки тираж в Народна библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий” се изпращат 6 броя. 

(2) Разпространява се и по абонамент, който се 
подновява ежегодно. 

 
Заключителни разпоредби: 
 
§ 1. Предшественик на в-к „Academia medica” е вестник 
„Плевенска медицина“, който излиза 18 години с логото 
“Primum non nocere” и ISSN – 1312 – 8655. 
§ 2. С Решение на АС от заседание, проведено на 23.09.2013 
г./ Протокол №8, името на в-к „Плевенска медицина“ се 
променя в „Academia medica”. Променя се и логото – в “Non sibi 
sed omnibus”. 
§ 3 Настоящият статут е приет на заседание на АС от 
24.02.2014 год./Протокол №12 и отменя Статута на в-к 
„Плевенска медицина“, приет от АС на МУ – Плевен, на 
заседание 27.11.2006. (Протокол №19). 
 
 
 


