МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в КОНКУРС „БЪЛГАРСКА
НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2020 г. “
Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на
висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани
и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Той
е насочен към българска научна периодика, която не е финансирана по конкурса
„БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА-2019“.
1. Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на „Българска научна
периодика 2020 г.“ е 90 000 лв., съгласно утвърдената ГОП за 2020 г.
2. Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен
проект:
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата
процедура е без ограничения за минимална сума според допустимите необходими
разходи, като:
1)
Максималната сума за всеки отделен проект е 5 000 лв. - за издания,
които имат и печатен вариант и годишен обем поне 100-150 стр.
2)
Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв. - за издания,
които имат и печатен вариант, годишен обем над 150 стр. и тираж (отпечатван) поне 50
броя.
3)
Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени
горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на
допустимите разходи на проекта.
3. Приложим режим на държавни помощи:
В настоящата процедура се прилагат правилата за минимална държавна помощ,
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Европейската комисия от 18 декември
2013 година.
Съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2013, се приема, че мерките за помощ не
отговарят на всички критерии по член 107, параграф 1 от Договора и следователно са

освободени от изискването за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, ако
изпълняват условията, посочени в този регламент.
Общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава
членка на едно и също предприятие, не надхвърля 200 000 EUR за период от три
бюджетни години.
Общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава
членка на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози
за чужда сметка или срещу възнаграждение, не надхвърля 100 000 EUR за период от
три бюджетни години. Тази помощ de minimis не се използва за придобиването на
товарни автомобили за сухопътен транспорт.
Таваните, посочени по-горе, се прилагат независимо от формата на
помощта de minimis или от преследваната цел и без значение дали предоставената от
държавата членка помощ се финансира изцяло или частично със средства,
произхождащи от Съюза. Периодът от три бюджетни години се определя според
бюджетните години, използвани от предприятието в съответната държава членка.
Ако дадено предприятие изпълнява автомобилни товарни превози за
чужда сметка или срещу възнаграждение, както и ако извършва други дейности, за
които се прилага таванът от 200 000 EUR, таванът от 200 000 EUR се прилага за
предприятието, при условие че съответната държава членка гарантира посредством
подходящи средства, като например отделяне на дейностите или разграничаване на
разходите, че помощите за дейността по автомобилни товарни превози не надвишават
100 000 EUR и че помощите de minimis не се използват за придобиване на товарни
автомобили.
Помощта de minimis се смята за отпусната в момента, когато законовото
право да получи помощта е предоставено на предприятието, съгласно приложимия
национален правен режим, независимо от датата на плащане на помощта de minimis на
предприятието. - За целите на таваните, посочени в по-горе, помощта се изразява като
парични безвъзмездни средства. Всички използвани стойности са в брутно изражение,
т.е. преди облагане с данъци или други такси. В случаите, в които помощта се отпуска
под форма, различна от безвъзмездна помощ, размерът на помощта е брутният
еквивалент на безвъзмездна помощ. Помощ, изплащана на траншове, се сконтира към
стойността ѝ към момента на нейното предоставяне. Лихвеният процент, който се
използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на отпускане на
помощта.
Когато с отпускането на нова помощ de minimis може да бъде надвишен
съответния таван, определен по-горе, никоя част от тази нова помощ не може да попада
в приложното поле на настоящите насоки.
В случай на сливания или придобивания всички предходни помощи de
minimis, предоставяни на някое от сливащите се предприятия, се вземат под внимание
при определяне на това дали дадена нова помощ de minimis, отпусната на новото
предприятие или на придобиващото предприятие, не води до превишаване на
съответния таван. Помощта de minimis, предоставена законно преди сливането или
придобиването, остава правомерна. - Ако дадено предприятие се разделя на две или
повече отделни предприятия, помощта de minimis, отпусната преди разделянето, се

предоставя на предприятието, което се е възползвало от нея, като по принцип това е
предприятието, поемащо дейностите, за които е била използвана помощта de minimis.
Ако такова предоставяне не е възможно, помощта de minimis се разпределя
пропорционално на базата на счетоводната стойност на собствения капитал на новите
предприятия към действителната дата на разделянето.
За всички неуредени в тези правила по отношение на помощта de minimis се
прилага Регламент (ЕО) № 1407/2013.
Помощта de minimis, предоставена съгласно настоящата процедура, може да се
кумулира с помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на
Комисията (15) до тавана, установен в посочения регламент. Тя може да се кумулира с
помощ de minimis, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis, до
съответния таван, определен в член 3, параграф 2 от Регламента.
Помощта de minimis не се кумулира с държавна помощ, отпусната за същите
допустими разходи или с държавна помощ за същата мярка за финансиране на риска,
ако чрез това кумулиране може да се надвиши най-високият приложим интензитет на
помощта или размер на помощта, определен в конкретните обстоятелства за всеки
отделен случай с регламент за групово освобождаване или с решение, приети от
Комисията. Помощ de minimis, която не е предоставена за конкретни допустими
разходи или не може да бъде свързана с такива, може да се кумулира с друга държавна
помощ, предоставена съгласно регламент за групово освобождаване или с решение,
приети от Комисията.
Размерът на получените минимални помощи, включително по т. 3.1.2 буква
„з‘ се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства (се сключва договор) и
получената минимална помощ на територията на Република България от:
предприятието кандидат;
предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също
предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
Спазването на посочените прагове ще бъде проверявано въз основа на данните,
декларирани от кандидатите в Декларацията за минимални помощи (Приложение №2),
както и чрез проверка в Информационната система „Регистър на минималните
помощи" на Министерство на финансите и публичните регистри.
По настоящата процедура няма изискване за преференциално използване на
национални продукти спрямо вносни такива.
В случай, че дадено предприятие упражнява дейност в секторите , посочени в
чл.1, пар.1 букви „а“, „б“ или „в“ от Регламент 1407/2013 , както и в един или повече от
секторите или дейностите, обхванати от регламента, ще бъде гарантирано чрез
подходящи средства, като например разделяне на дейности или разграничаване на
разходите, че дейностите в изключените сектори няма да се ползват от помощ de
minimis, предоставени в настоящата процедура.
Фондът документира и събира цялата информация относно прилагането на
Регламент 1407/2013. Така съставените документи съдържат цялата информация, която

е необходима, за да се докаже, че са спазени условията по Регламента. Документацията
относно схемите за помощ de minimis се съхранява за период от 10 бюджетни години от
датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ по такава схема.
С искане на Европейската комисия в писмен вид Фондът предоставя в срок до
20 работни дни или в по-дълъг срок, ако такъв бъде определен в искането, цялата
информация, която Комисията счита за необходима, за да прецени дали са спазени
условията по регламент, и по-специално относно общия размер на помощта de minimis
по смисъла на Регламент 1407/2013 и на други регламенти за помощ de minimis,
получена от всяко предприятие.
Възстановяването на неправомерно получената минимална помощ ще се
извършва по реда на чл. 37 от Закона за държавните помощи.
4. Срок за изпълнение на проекта:
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 8 месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.
5. Срок за подаване на проектните предложения
Срок за обявяване на конкурса: до 25.05.2020 г.
Проектните предложения се подават по пощата (важи датата на пощенското
клеймо) или с куриерска услуга (важи датата и часа на доставяне в деловодството) до
17:00 часа на 10.07.2020 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания", както
следва:
На хартиен носител с оригинални подписи и печати;
В електронен (PDF) формат (идентичен с наличен и съхранен от подателя
хартиен носител) на български език, като документите, съдържащи подписи/ печати, са
сканирани на CD или външна памет;
Списък на всички представени документи за участие в конкурса.
6. Изисквания към кандидатите и проектите.
Допустими кандидати:
Критерии за допустимост на кандидатите
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които са юридически лица-предприятия по смисъла на Регламент 1407/2013, чрез
своите редакционни колегии, които редовно издават рецензирани български научни
списания или поредици.
3.1.1.1. Допустими по тази процедура са само кандидати, които издават
българска научна периодика, която е:
Рецензирана и индексирана;
С документирана редакционна политика, включително с утвърдени
етични норми за публикуване, поместени на интернет страницата на периодичното
издание;

С редовен график на публикуване и с поне тригодишна история на
периодичното издание.
С минимален годишен обем 100 страници.
ВАЖНО: Научни списания, които са финансирани по конкурса "Българска
научна периодика - 2019 г." не са допустими за участие в конкурса.
3.1.1.2. Подкрепа ще се предоставя при равни други условия с предимство на издания,
които:
- Имат импакт-фактор (Web of Science) и / или импакт-ранг (Scopus),
- Индексирани са или приети за наблюдение в Web of Science, Scopus (Erih Plus –
за издания в хуманитарните науки);
- Имат резюмета на публикациите на английски език или на друг чужд език;
- Имат активна интернет страница на английски език или на друг чужд език, с
достъп до пълния текст или поне до резюметата на научните публикации;
- Имат международна редакционна колегия и/или издателски съвет, не по-малко
от една трета от списъчния състав на които са учени от чужбина; за издания в
областта на националното културно наследство и национална идентичност – не
по-малко от една пета от чужбина.
- Имат годишен обем научно съдържание над 150 стр. (приравнени към размер на
изданието А4 с включени таблици и графики, или съгласно БДС-стандартна
страница и формата на Доклади БАН)
Критерии за
/дейностите/.

допустимост

и
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Потенциалните кандидати не могат да участват в конкурса за финансиране на
проекти и да получат финансиране, в случай че:
а) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е
поставена под съдебен надзор, са сключили споразумение с кредитори, са
преустановили дейността си, са обект на производство, свързано с такива въпроси или
се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови
актове;
б) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или
контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;
в) чиито представляващи са признати за виновни за тежки правонарушения при
упражняване на професионалната си дейност, доказани с всякакви средства, които
Изпълнителният съвет на Фонда може да обоснове включително с решения на
Европейската комисия и на международни организации;
г) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или
контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в
престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако
тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

д) умишлено са представили невярна информация с оглед получаване на
финансиране по настоящата процедура или не са представили изискваната
информация;
е) подадени от кандидати, които към датата на подаване на документите за
кандидатстване имат невъзстановени суми към Фонд „Научни изследвания“ от
предходни процедури и конкурси, което е доказано с влязло в сила съдебно решение
преди датата на обявяване на конкурса;
ж) са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на
предходно решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за
незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;
з) максималният размер на средствата, отпускани на предприятието кандидат
заедно с другите получени от тях минимални помощи в България, включително в
случай на едно и също предприятие, на което е предоставен общ размер на помощта
deminimis, в България не може да надхвърля левовият еквивалент на 200 000 евро,
съответно 100 000 евро за предприятие, което осъществява автомобилни товарни
превози, за чужда сметка или срещу възнаграждение за период от три бюджетни
години, двете предходни и текущата.
За обстоятелствата от буква „а“ до „ж“ лицето/ата, представляващо/и
организацията, подават декларация по образец (Приложение № 1).
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.
II. Не са допустими предприятия, които осъществяват дейности по чл.1,
параграф 1 букви а), б) и в) от Регламент 1407/2013.
Поканата се публикува в централен ежедневник и на интернет страницата на Фонд
„Научни изследвания“.
Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите
на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“.
http://www.fni.bg

