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Процесът е приключен. 
Вашата рецензия ще намерите вече в меню 

АРХИВ на вашия акаунт.

Когато редакторът насочи статия за рецензия 
към вас, вие ще получите имейл. В него освен 

данни на статията и сроковете ще намерите 
и линк, който да ви насочи към ВХОД в 

системата...

Таблицата с броя статии за рецензиране, които са в активен режим. Кликнете върху Active.

Таблицата с активните статии. Кликнете върху заглавието.
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Заявката за рецензия: А - метаданни; Б - срокове; В - рецензионни стъпки.
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Приемане или отхвърляне на заявката за рецензия. (Стъпка 2 следва само след приемане.)1
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Вече можете да свалите файла със статията, както и приложенията (ако има).2

k
Декларирате, ако евентуално влизате в конфликт на интереси.3

Задължително попълвате 
Въпросника за рецензента - за 
да се активира Стъпка 6.
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Качване на файла 
с вашата рецензия 
(стъпката не е 
задължителна, изпълнява 
се само ако сте работили 
върху ръкописа). 

5

Последната стъпка е избор от падащото меню на вида препоръка (6 опции).6

* При повечето стъпки от рецензирането и в края му 
можете да изпращате потвърдителен имейл до редакцията 

за вашето решение (за по-бърза комуникация).
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(1) URL : press.mu-varna.bg
(2) Избор на меню “Научни списания“
(3) Избор на конкретно списание, към което 
ще се регистрирате.
(4) Попълване на форма за регистрация 
(бутон Register).
(4.1) Задължителни елементи:

* потребителско име
* парола
* код за валидиране
* име
* фамилия
* институция (афилиация)
* имейл (валиден и правилен; системата 
работи предимно през уведомяване по 
имейл).

(4.2) Попълване на ролята (ролите), която 
ще изпълнявате в списанието:

* читател (reader) - това е по 
подразбиране
* автор (Author) – ако ще бъдете автор
* рецензент (Reviewer) – ако ще бъдете 
рецензент.

Можете да поставите отметка на всичко.

РЕЦЕНЗИРАНЕ
с новата онлайн платформа 
за публикуване в научните списания 
на Медицински университет - Варна

Отдел “Издателска дейност”
http://press.mu-varna.bg/

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ?

Scripta Scientifica Medica
Първото научно периодично издание на Медицински университет - Варна. В него се 
публикуват обзори, научни статии и клинични случаи в областта на медицината.  
Списание с отворен достъп и партньорски рецензии. Издава се от 1962 г. на английски език. 
Е-mail: ssm@mu-varna.bg 
Web: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/ssm

Scripta Scientifica Pharmaceutica
В списанието се публикуват обзори и научни статии в областта на фармацията. To e с 
отворен достъп и партньорски рецензии. Издава се от 2014 г. на английски език.
E-mail: ssp@mu-varna.bg
Web: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/ssp

Scripta Scientifica Medicinae Dentalis
В списанието се публикуват обзори, научни статии и клинични случаи в областта 
на денталната медицина. To e с отворен достъп и партньорски рецензии. През 2014 г. 
предстои издаването на първия брой. 

E-mail: ssmd@mu-varna.bg
Web: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/ssmd

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Авторът знае ли кой го рецензира?
- Не. От 2014 г. в научните списания на 
МУ-Варна е въведено двойното сляпо 
рецензиране. Също така рецензиращите са 
задължително двама, независими един от 
друг. Рецензията се заплаща.

Имам акаунт в Medica. Мога ли да го 
ползвам и за Dentalis?

- Да. Влезте в профила си. Ако сте в 
меню My Journals, изберете Home (ако 

разглеждате списание, от дясното меню 
изберете Other Journals). Сега кликнете и 

влезте в списанието, към което искате да 
се регистрирате. Меню User Home, бутон 

Edit My Profile, правите отметки на Roles и 
запазвате със Save. 

Защо не виждам файла със статията, която 
трябва да сваля и рецензирам? Защо не е 
активно падащото меню за препоръката?
- Не са изпълнени някои от предходните 
стъпки. За да видите файла за изтегляне 
(Стъпка 2), трябва да сте приели 
рецензирането (Стъпка 1). За да дадете 
препоръка (Стъпка 6), трябва да попълнили 
въпросника (Стъпка 4).

Промяната на паролата може 
да стане през сайта (логин 
– забравена парола), също 

така и през имейла, който ще 
получите, когато имате заявка 

за рецензия. При срещнати 
други трудности с профила си, 

свържете се с отдел „Издателска 
дейност“ - с администратора на 

платформата.

След като сте се 
регистрирали, ще 

видите таблото със 
задачите 

User Home.

Кога се ползва кирилица?
- Можете да ползвате единствено 

интерфейса на системата на български 
език. Но всички метаданни за всички 

списания, както и потребителското име, се 
попълват само на английски език.

E-mail: press@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 112


