
Въпроси и отговори във връзка с Конкурс „Българска научна периодика – 2019 год.“ 
 

15.08.2019 г. 
 
1. Въпрос  
Бихме искали да участваме в конкурса с едно от нашите списания, но не ни  
става ясно от условията дали можем да кандидатстваме директно ние или е  
нужно документите да подаде Софийският университет. 
Издателството се води самостоятелно звено към СУ, но е регистрирано като  
отделно юридическо лице. 
Отговор 
Може да подадете проектно предложение както от името на СУ, така и от името на 
издателството – юридическо лице. 

 
21.08.2019 г. 

 
2. Въпрос  
Във връзка с отправената покана за участие в конкурс "Българска научна периодика - 
2019г."  от изискванията за участие е видно, че кандидатите трябва да отговарят на 
следното условие: редовен график на публикуване /минимум три издадени книжки 
годишно/ и поне тригодишна история на периодичното издание. Университетът по 
хранителни технологии - Пловдив вече втора година издава научно списание Food Science 
and Applied Biotechnology. Излезли са три броя, готов е четвърти и частично пети, които 
могат да се видят като EARLY VIEW на сайта на списанието www.ijfsab.com. Поради тясната 
специфика на областта, в която работим, засега е трудно да бъдат издавани повече от два 
броя годишно, но списанието се радва на голям успех и е търсено от колеги. Имам следното 
запитване: Каква е политиката на Фонд "Научни изследвания" по отношение на финансово 
подпомагане на млади, съвременни и с потенциал и желание за развитие издания, 
публикуващи материали в една изключтелно важна област и какви биха били нашите 
шансове да вземем участие в конкурса? 
Отговор 
Може да изпратите предложение до ИС на ФНИ за следващ конкурс да се предвиди 
възможност и за финансиране на такива издания. 
 

10.09.2019 г. 
 

3. Въпрос  
Въпросът ми е относно Приложение 2 (Декларация за минимални и държавни помощи). 
В т. 12 трябва да отбележим дали сме получавали средства през миналата и предходната 
година. 
Участвали сме в Конкурс „Българска научна периодика“ 2016 г. Имаме сключен договор 
Сумата от 7000 лв. сме получили на 04.05.2017 г. 



Съгласно указанията за Приложение 2, помощта се смята за отпусната (получена) в момента 
на получаване на юридическото основание ... независимо от дата на получаване на 
средствата. При 
Х = 2019 г. 
Х - 1 = 2018 г. 
Х - 2 = 2017 г. , то не би трябвало да попълваме  т. 12. 
Отговор 
Да. 
 
4. Въпрос  
Във връзка с намерението ми да кандидатстваме по конкурса Българска периодика - 2019 
г имам следния въпрос: 
Какви документи трябва да представим, които да отговарят на изискването в Поканата за 
конкурса:  
"За да бъде допуснато до разглеждане проектопредложението по настоящата процедура, 
кандидатите следва да докажат чрез документи, че са юридическо лице, чиято цел включва 
издаване на българска научна периодика. Посоченото следва да бъде доказано чрез 
представянето на следните документи:  
- Устав или учредителен акт, от който да е видна основната дейност, за която е регистрирано 
юридическото лице. Ако съответният документ е публикуван в Държавен вестник или може 
да бъде посочен достоверен източник на публична информация, документът не се прилага, 
а само се посочва източникът;  
- Списък на издадената периодика за последните три години с копирано съдържанието на 
всеки брой."? 
По-конкретно: университетът, в който работя издава доста други списания, трябва ли да 
копирам съдържанието на всички за последните три години? и 
По какъв начин да докажа, че университета е юридическо лице, чиято дейност включва 
издаване на българска науча периодика? Необходимо ли е това да се доказва за 
акредитиран и напълно легитимен университет? 
Отговор 
1. Трябва да бъде записана информацията за списанието, за което е проекта. 
2. Документите, които се изискват, са посочени в текста, който сте цитирали. 
 

13.09.2019 г. 
 

4. Въпрос  
В насоките по конкурса е указана необходимостта изданията да бъдат индексирани, но не 
са посочени конкретни бази данни.  
Бихте ли посочили конкретни международни услуги, които са признати по конкурса. 
Отговор 
В проектното предложение посочете базите данни, в които изданието е индексирано. 
 
 


