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

ПРАВИЛА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА
ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ
ИЗДАНИЯ И ИЗДАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР И НА НАУЧНИ ИЗДАНИЯ ЗА
ИНДЕКСИРАНЕ по ПРОЕКТ „НАУКА И БИЗНЕС"

На 14.06.2011 г. стартира изпълнението на проект по схемата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран
със средства от Европейския социален фонд. Проектът попада в обхвата на
Приоритетна ос 3 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с
потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика основана на
знанието” и област на интервенция 3.3 „Укрепване на връзките между институциите
за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”.
Целта на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие
между науката и бизнеса и на стабилни и устойчиви партньорства между основните
компоненти на „триъгълника на знанието” - учени, научни изследвания и реализация
на научните резултати. Постигането на тази цел ще бъде осъществена чрез създаването
на контакти между секторите, реализирането на седем „борси” за научни идеи,
подобряването на комуникацията „наука-бизнес”. Научните публикации реално
отразяват резултатите от провежданите изследвания и са добра основа за
разпространение и последващо трансфериране към бизнес сектора.
Една от дейностите по проекта предвижда да бъдат подкрепени финансово за
публикуване 250 научни разработки, които се реферират и индексират от световната
система за рефериране, в издания с импакт фактор (IF), или импакт ранг (SJR) 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

Инвестира във вашето бъдеще!
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за качеството на научно-изследователската и иновационна дейност. Ще се насърчават
съвместни публикации между научни организации и фирмени структури.
За осигуряване на прозрачност и качество на процеса по подкрепа на научни
разработки и български научни списания, ще бъде сформирана Комисия в състав от пет
експерта, въз основа на настоящите правила за избор.

Задача на Комисията е да

разгледа постъпилите кандидатури за подкрепа на специализирани публикации в
реферирани издания и издания с импакт-фактор и научни издания за индексиране и да
направи класация на кандидатурите, съгласно правилата за оценка, описани в т. 3 и т. 8
от Методологията за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и
издания с импакт-фактор и индексиране на научни издания.
В КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР МОГАТ ДА УЧАСТВАТ:
1. Утвърдени учени, които имат поне 3 научни разработк,и публикувани в издания
с импакт фактор и/или които са реферирани и индексирани в световни
литературни източници през последните 5 години;
2. Кандидати, които са публикували монографии и обзори през последните 5
години;
3. Кандидати, които участват или са участвали в редакционни колегии на научни
списания,.
4. Допълнителни точки се дават на кандидати, които са били рецензенти на
публикации или периодични издани, включени в световната систева за
реферирани, индексиране и оценяване.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАТЕ:
1. Европейски

формат

на

автобиография,

подписан

се

от

кандидата.

Автобиографията следва да съдържа информация, позволяваща подходяща
оценка на кандидатите, в т.ч. публикации, извършени рецензии, участие в
редколегии и доказателствен материал по презенка на кандидата или акот
няма елестронен достъп.
2. Декларация, подписана от кандидата, че няма да подава проект за участие в
схема за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и
издания с импакт-фактор.
Инвестира във вашето бъдеще!
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3. Придружително писмо;
4. Документите могат да се подадат на електронен адрес: d.lesseva@mon.bg и на
хартиен носител по пощата, на адрес: Министерство на образованието, младежта и
науката, дирекция “Наука”, бул. Княз Ал. Дондуков 2А, София 1000, важи датата на
пощенското клеймо.
5. Срок за подаване на документите: 25.11.2011 г.;
6. Срок за публикуване на резултатите от направения подбор: 15.12.2011.
Телефони за контакт: 92 17 536; 92 17 649
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР:
За всеки кандидат се прави оценка за аминистративно съответствие по
отношение на изискуемите документи за кандидатствате и се попълва приложената
карта за подбор на постъпилите кандидати.
КАРТА ЗА ПОДБОР НА ПОСТЪПИЛИТЕ КАНДИДАТУРИ

Критерии за оценка

Максимален

Брой

брой точки

точки

Минимум 3научни разработки публикувани в издания с импакт фактор
и/или които са реферирани и индексирани в световни литературни

Зт.

източници.
Участие в редакционни колегии на научни списания,
Зт.

Публикувани монографии и/или обзори
Публикации без рефериране и индексиране в световни литературни
източници през последните 5 години.

2т.

2 т.

Бонус за участие при рецензии на публикации или рефериране на
периодични издания включени в световната систева за рефериране,
индексиране и оценяване

Инвестира във вашето бъдеще!

2 т.
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Максимален брой точки

12т.

Праг на допустимост

7 т.

Избраната комисия приема правила за работа по подбора, които утвърждава на
своето първо заседание. Комисията е публична и ще бъде оповестена на страницата на
МОМН, на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни
програми”, МОМН и на специализираните интернет страници на представителите в
Работната група.

Инвестира във вашето бъдеще!

