Въпроси и отговори във връзка с конкурс „Българска научна периодика“ 2020 г.
05.06
1. Въпрос
1. Допустимо ли е по процедурата да се подадат три проектни предложение за три различни
издания на един университет, т.е. една организация може ли да кандидатства с повече от едно
проектно предложение?
2. Отчитайки максималния срок за изпълнение на проектните предложения от 8 месеца и
посочения срок за оценка: до 08.09.2020 г. в насоките и методика за оценка по процедурата, т.е.
евентуален старт на одобрените проекти през октомври месец 2020 г., допустимо ли е да бъдат
финансирани броеве, които предстоят да бъдат публикувани, но в различни години:
- Брой 3 на том 64 2020 г. (предстои да бъде публикуван ноември-декември 2020 г.)
- Брой 4 на том 64 2020 г. (предстои да бъде публикуван февруари-март 2021 г.)
- Брой 1 на том 65 2021 г. (предстои да бъде публикуван май-юни 2021 г.)
- Брой 2 на том 65 2021 г. (предстои да бъде публикуван юни-август 2021 г.), включването му е
на основание Раздел IV, чл. 6, ал. 4. "В случай, че изданието/ята се отпечатат след изтичане срока
на договора БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да ги представи в срок до два месеца след изтичане
срока на договора" от Административен договор по процедурата.
3. Допустимо ли е използването на външно издателство, а не университетското за отпечатване
на изданието, което кандидатства за финансиране по процедурата на ФНИ?
4. В таблица 'Информация за научно издание", критерий 3. Наличие на импакт фактор (IF),
импакт ранг (SJR) или рефериране/ индексиране в международни бази данни под импакт фактор
(IF) се разбира числен показател за значимостта на едно научно списание, отразен само в
електронната база данни "Web of Science"? Ако изданието има импакт фактор от RepEc зачита ли
се?
Отговор
1. Да.
2. Допустимо е да бъдат включени броеве, публикувани в различни години, 2020 и 2021 г.
3. В Насоките за конкурса не е предвидено ограничение за издателството, чрез което да стане
публикуването на изданието.
4. Данните за импакт фактор (IF) се отразяват в документите по конкурса и се отчитат при
оценяването само ако са отразени в електронната база данни "Web of Science".
09.06
2. Въпрос
Бих искала да попитам дали в проектното предложение да заложим книжките, планирани за
последното тримесечие на 2020 г. Според Насоките договорите са за 8 месеца, като се планира
на бъдат сключени края на септ., т.е. ще обхванат този период.
Отговор
Да, трябва да бъдат включени.
10.06
3. Въпрос

Разгледах предоставената от Вас информация и доколкото разбирам е, че за участие в конкурс
„Българска научна периодика - 2020 г.“ са допустими само списания, които имат печатен и
електронен вариант. Списанието "Psychological Thought" е индексирано в SCOPUS, но има само
електронен вариант. Допустимо ли е списанието "Psychological Thought" за участие в КОНКУРС
„БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2020г.?
Отговор
Да, няма ограничение списания, които са само електронни, да не кандидатстват по конкурса.

