ПРОЕКТ BG051PO001/3.3-05-001
„Наука и бизнес”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

а

МЕТОДОЛОГИЯ
ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ И
ИЗДАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР И ИНДЕКСИРАНЕ
НА НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

Настоящата Методология за подкрепа на статии в реферирани издания и издания
с импакт фактор и индексиране на научни списания се разработва в изпълнение на
проект BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”.

Инвестира във вашето бъдеще!
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Целта на проекта е създаване на ефективни инструменти за изграждане на
благоприятна среда за по-активно взаимодействие между науката и бизнеса и на
стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на
знанието” – учени, научните изследвания и реализацията на научните резултати.
Научните публикации реално отразяват резултатите от провежданите
изследвания и са добра основа за разпространение и последващо трансфериране към
бизнес сектора.
В тази връзка в рамките на проекта се предвижда да бъдат подкрепени
финансово, за публикуване 250 научни разработки, които сa приети за рефериране от
ISI Web of Science или SCOPUS (със сответните доказателства или такива, които вече
имат присъден импакт фактор (IF) или импакт ранг (SJR). Предимство се дава на
статии, които се публикуват в открит достъп онлайн от момента на тяхното излизане
(“gold open access”). Предвижда се да бъдат подкрепени финансово и български научни
списания, които да бъдат индексирани в Journal Citation Reports или друга сходна
система от реферирани издания. Изпълнението на тези задачи от проекта ще съдейства
за цялостното интегриране на българските учени в европейското и световно
изследователско пространство чрез достигане на международните стандарти за
качеството на научно-изследователската и иновационна дейност. Ще се насърчават
съвместни публикации между научни организации и фирмени структури.
І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Използването на публикувани научни трудове от глобалната научна общност е
мярка за полезността на провежданите научни изследвания по броя на цитатите и/или
отзивите, които научните публикации получават в световната литература.
1. „Импакт фактор (IF)”е числен показател за значимостта на едно научно
списание, отразен в електронната база данни „Web of Science”;
2. „Импакт ранг (SJR)” е числен показател за значимостта на едно научно
списание, отразен в електронната база данни „SCOPUS”.
3. „Монографии” са научни трудове, публикувани в специализирани
издателства, които имат научна редакционна колегия и рецензенти.
4. "Световната система за рефериране, индексиране и оценяване" е среда за
публикуване на научни трудове чрез система, основаваща се на първични и
вторични печатни и/или електронни литературни източници и анонимно,
независимо, експертно оценяване.
5. Journal Citation Reports е специализирано издание публикувано от Института
Томсън-Ройтерс съдържащо данни за импакт фактор на периодични научни
издания в областта на природните и хуманитарните науки и списъци с
индексирани списания в тези направления
ІІ. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА
Ще се организират 5 конкурсни процедури за подкрепа на специализирани
научни разработки.Финансова подкрепа ще бъде предоставена за:
•

Публикуване на научни разработки.

•

Индексиране на български научни списания.

Инвестира във вашето бъдеще!
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.
ІІІ. ПУБЛИКУВАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ
Максималното финансиране за една статия е до 3000 лв.
1. Общи положения
1.1. За участие в конкурса се допускат самостоятелни и/ или колективни научни
разработки с пръв и последен съавтор български учен, издания и друга
литература, допустима за оценка от дадено списание, които са реферерират и
индексират в Световната система за рефериране, индексиране и оценяване;
1.2. Финансовата подкрепа включва и представянето на изпратени за рефериране
статии с цел тяхното публикуване в специализирани сборници, компендиуми
или други заключителни материали от научни конференции;
1.3. Не се допуска кандидатстване с една и съща научна разработка в повече от
един обявен по проекта конкурс, освен в случаите когато статията е върната от
комисията за доработване.
2. Документи за кандидатстване
2.1. Заявление за участие по образец, като заявлението се подава от първия
български автор на колектива в случай на съавторство;
2.2. СV на подателя на заявлението по образец;
2.3. Списък на съавторите, ако има такива;
2.4. Анотация на научната разработка;
2.5. Пълен текст на представената научна статия, включително фигури и таблици;
2.6. Инструкции за авторите на хартиен носител и електронен адрес на изданието в
което авторите планират да подадат научната разработка за публикуване, като в
случаите когато инструкцията за авторите не може да се разпечата се посочва
само електронния и адрес;
2.7. Копие от писмото на редактора на специализираното научно списание за
приемане на научната разработка, ако има такова;
2.8. Референции за заявителя на поне един български и/или чуждестранен учен от
същата научна общност;
3. Процедура по оценяване
3.1. Административно съответствие:
3.1.1. Документите са подадени съобразно срока на обявената конкурсна
процедура;
3.1.2. Проверка на пълнотата и съотвествието на документите съобразно
изискванията.
При установени пропуски представената статия не се допуска до участие в обявения
конкурс, но може да бъде насочена към следващ конкурс след отстраняване на
пропуските.
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3.2. Оценка по същество
Таблица 2

Критерии за оценка на проектите

Брой точки

3.2.1. Оценка на новост и актуалност на научната разработка

0–5

3.2.2. Съответствие на научната разработка с основните цели на
проекта

0-5

3.2.3. Оценка на степентта на готовност на научната разработка
съобразно инструкциите за авторите от изданието, в което
авторите планират да подадат научната разработка за
публикуване;

0–5

3.2.4. Допълнителна тежест се дава на съвместни научни
разработки между научни организации и фирмени
структури.

5

3.2.5. Допълнителни точки се дават за на статии, които се
публикуват в открит достъп (онлайн) от момента на тяхното
излизане (“gold open access”).

5

Максимален брой точки

25

Праг на допустимост

13

Комисията може да върне дадена публикация с препоръки за отстраняване на
неясноти или допълване на обяснителни бележки и материали, на база на
специфичните изисквания на оценителските коллегии към списанието, за които се
кандидатства.
4. Допустими разходи
4.1.

Пощенски разходи;

4.2.

Заплащане на специализиран преводач или редактор за представяне на
научната разработка, съобразно инструкциите за авторите на изданието в което
авторите планират да подадат научната разработка за публикуване;

4.3.

Цената, която изисква изданието при приемане на научната разработка за
публикуване, в т.ч. и в режим открит достъп (онлайн) от датата на
публикуването;

4.4.

Цената, която изисква изданието за предоставяне на отпечатъци от
публикуваната научната разработка;

4.5.

Разходи за представяне на научната статия с цел публикуване на различни
международни прояви и конференции;

4.6.

Разходи за разпространение (този тип разход не важи при издания с „открит
достъп”);

4.7.

От цената на договора не се заплащат авторски хонорари.

5. Отчетни документи
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5.1. Разходите по т. 1-6 се отчитат с фактура или други първични финансови
документи, представени от организацията бенефициент по договора;
5.2. Организацията - работодател на заявителя на заявлението за отпечатване на
статията е бенефициент и сключва договора за подкрепа на специализирани
статии за отпечатване в реферирани издания;
5.3. Техническият отчет включва: статията, изпратена за рефериране, писмено
доказателство, че статията е приета за рефериране, оценка на комисията по
оценка, дори и тя да е отрицателна и ако статията е приета, отпечатък или линк
към нея.
Задължително се посочва, че статията се публикува със съдействието на проект
BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес”, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” към Европейския социален фонд.
ІV. ИНДЕКСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ.
6. Общи положения
6.1. За участие в конкурса се допускат български научни списания, които да бъдат
индексирани в Journal Citation Reports или други сходна система от
реферирани издания, например в областта на социалните науки;
6.2. Не се допуска кандидатстване с едни и същи материали в повече от един
обявен по проекта конкурс, освен в случаите когато документите са върнати от
комисията за доработване;
6.3. Финансовата подкрепа включва разходи за подготовка на списанието за
индексиране, в т. ч. и подготовката за рефериране на до 5 статии от изданието.
7. Необходими документи за кандидатстване
7.1. Заявление за участие по образец, като заявлението се подава от издателя на
списанието;
7.2. Регистрационни данни за списанието;
7.3. Списък на редакционната колегия;
7.4. Три последни броя – за печатните списания или интернет адрес – за онлайн
списанията с отворен достъп;
7.5. Правила за подбор на списанието за включване в списъка на индексираните
списания на Journal Citation Index или друга сходна система от реферирани
издания, например в областта на социалните науки. В случаите когато
инструкцията не може да се разпечата се посочва само електронния й адрес.
7.6. Копие от писмо за приемане на списанието за индексиране, ако има такова.
8.

Процедура по оценяване
8.1. Административно съответствие:
8.1.1. Документите са подадени съобразно срока на обявената конкурсна
процедура;
8.1.2. Проверка на пълнотата и съотвествието на документите съобразно
изискванията.
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При установени пропуски представените документи няма да бъдат допусната
до участие в обявения конкурс, но може да бъдат насочени към следващ конкурс след
отстраняване на пропуски.
8.2. Оценка по същество за индексиране на списания
Таблица 3

Критерии за оценка на проектите

Брой точки

8.2.1. Строго научен характер на периодичното издание

0–5

8.2.2.Публикуване на реферирани статии

0–5

8.2.3. Наличие на международна редколегия

0–5

8.2.4.Наличие на рецензентски апарат

0-5

8.2.5. Език на списанието и на библиографията

0-5

8.2.6.Допълнителни точки се дават за публикуване на реферирани
статии, разработени съвместно с бизнеса

5

Максимален брой точки

30

Праг на допустимост

16

Комисията може да върне представените материали с препоръки за отстраняване
на неясноти или допълване, на база на специфичните изисквания на оценителските
колегии към списанието, за което се кандидатства.
9. Допустими разходи:
9.1. Консумативи;
9.2. Разходи за труд /набор, предпечатна подготовка, печат и подвързване;
9.3. Пощенски разходи;
9.4. Заплащане на специализиран преводач и/или редактор;
9.5. Цената, която изисква JCR или друга система за рефериране за индексиране на
списанието;
9.6. Разходи за разпространение;
9.7. От цената на договора не се заплащат авторски хонорари.
10. Отчетни документи
10.1. Разходите по точките от 9.1 до 9.6 се отчитат с фактура или други първични
финансови документи, представени от съответното издателство бенефициент по
договора;
10.2. Договорът за подготовка на списания за индексиране се сключва от съответното
издателство-кандидат;
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10.3. Техническият отчет за списанията включва: отпечатано списание, реферирани
пет статии, които ще бъдат публикувани, писмено доказателство, че списанието
е изпратено за индексиране и отговор-резултат.
При отпечатването задължително се посочва, че списанието е съфинансирано
със съдействието на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес”, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” към Европейския социален фонд.
V. ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР:

Процедура

1ва
2ра
3та
4та
5та

Обявяване на
процедурата

Краен срок за
подаване на
документи от
кандидатите

Публикуване
на одобрените
от комисията
кандидатури

15-30 октомври

30 ноември

15 май

2011 г.

2011 г.

30 декември
2011 г.

1-15 ноември

15 януари

30 юни

2011 г.

2012

15 февруари
2012 г.

1 -15 януари

28 февруари

30 март

30 септември

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

1 -15 март

31 март

30 април

30 октомври

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

1 -15 май

31 май

30 юни

30 ноември

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

Срок за
отчитане

2012 г
2012 г.

Възможно е комисията да се забави в подбора и оформяне на резултати, но не
повече от 10 дни от обявената дата.
Оценката на подадените към конкурсните процедури статии ще бъде
реализирана от пет членна комисия, съставена от хабилитирани учени, избирани чрез
открит подбор на експерти. Членовете на комисията се обявяват на страницата на
проекта.
Членовете на комисията подписват декларация за конфиденциалност и липса на
конфликт на интереси. Решението за финансова подкрепа на комисията се взема с
консенсус на всички присъстващи членове.

Инвестира във вашето бъдеще!

