Въпроси и отговори във връзка с Конкурс „Българска научна периодика“ – 2018 г.
08.08.2018 г.
1. Въпрос
Допустимо ли е да се кандидатства с научна периодика, която към момента е рецензирана,
но все още не е индексирана?
Отговор
Условията за допустимост на кандидатите са определени в т. 3.1. на Насоките за конкурса.
09.08.2018 г.
2. Въпрос
Допустими ли са под перо „разходи за усъвършенстване, актуализиране и поддържане на
интернет страницата на периодичното издание“ по-съществени разходи за електронното
издание на списанието от международен издател?
Основания за въпроса: Списанието се издава на английски език както в печатен, така и в
електронен вариант със свободен достъп до пълния текст на статиите. От 2012
електронният вариант се издава от международното издателство за научно-техническа
литература Sciendo (собственост на De Gruyter), разпространяващо данни за съдържанието
и резюметата на статиите в 33 международни библиографски бази от данни. Това
съществено повиши международната популярност на списанието. Същевременно това
издаване на електронния вариант изисква повече средства, отколкото печатното издание.
Отговор
В Насоките за конкурса не е предвидено ограничение или изискване за процента от
средствата, които ще се използват за отделно перо от допустимите разходи. Оценителите
могат да преценят дали разпределението на средствата е подходящо или не.
10.08.2018 г.
3. Въпрос
В електронната страница на конкурса, в "Образци на документи за кандидатстване", са
качени:
Административно описание на проектното предложение: Част 1 на Документите за
кандидатстване на български език;
Техническото описание на проектното предложение: Част 2 на Документите за
кандидатстване на български език;
Същите обаче не са качени на сайта във вариант на английски език. Въпреки че образци на
документи на английски език липсват, в изискванията за предаването им е записано, че те
трябва да се предадат и на английски език.
В тази връзка моля да уточните изискват ли се английски варианти на административното
и техническо описание и ако да, моля да бъдат качени в сайта съответните образци.
Отговор

В Насоките за конкурса е предвидено документите по този конкурс да се подават само на
български език. Описанието на изискванията за подаване на проекти е общо за всички
конкурси и изискването за документи на английски език не се отнася за този конкурс.
22.08.2018 г.
4. Въпрос
В част "Предаване на информация за проектните предложения" е записано, че следва да се
предаде и попълнен екселски файл, като са посочени два модела:
"В основната директория на електронния носител е необходимо да бъде записан попълнен
файл на excel, съдържащ информация за проектното предложение (sheet general info) и за
научния колектив (sheet team), съгласно следния модел:
- за проекти за фундаментални изследвания или за млади учени: Info_proekt.xlsx
- за проекти за двустранно сътрудничество: Info_bilateral_proekt.xlsx"
Кой от двата модела на екселски файл трябва да се попълва в случая? Настоящият конкурс
не е за фундаментални изследвания, не е за млади учени, нито за двустранно
сътрудничество.
Моля посочете кой файл (модел) следва да се попълва.
Отговор
Може да използвате всяка от формите.
5. Въпрос
1. От кого трябва да бъде подписано Приложение 3 - от главния редактор на изданието, от
лицето, представляващо бенефициента, или и от двамата?
2. От кого трябва да бъде подписано Приложение 4 (Декларация за личните данни) - от
главния редактор на изданието, от лицето, представляващо бенефициента, от всеки член
на редакционната колегия или от всички изброени?
Отговор
1. В Насоките е посочено, че допустим кандидат в конкурса е юридическо лице предприятие, чрез редакционните си колегии, т.е. кандидат е юридическото лице и
декларация Приложение № 3 следва да се подпише от лицето и/или лицата
представляващи юридическото лице. Това обстоятелство е описано като забележка и на
самия образец на Приложение № 3.
2. Приложение № 4 следва да се подпише от лицето/лицата представляващи кандидата
юридическо лице - предприятие и от главният счетоводител на кандидата.

24.08.2018 г.
6. Въпрос
Списанието има Editorial Board и Advisory Editorial Board от общо 30 учени. В проектното
предложение е даден само списъкът с имената на членовете на двата борда и този списък
е публично достъпен на интернет страницата на списанието. Главният редактор е подписал

Приложение 4, понеже в предложението е включена "Научна биография на главния
редактор" с лични данни. Лицето, представящо бенифициента не е главният редактор.
Въпросът ни е - Трябва ли всичките 30 членове на Editorial Board и Advisory Editorial Board,
а също така и лицето, представящо бенифициента и гл. счетоводител да подпишат
декларацията в Приложение 4?
Отговор
Не, Приложение № 4 следва да се подпише от лицето/лицата представляващи кандидата
юридическо лице – предприятие, и от главният счетоводител на кандидата.
7. Въпрос

Отговор

