Правила за дейността на националните контактни лица в националната контактна мрежа и
представителите в Програмните комитети на Рамкова програма на Европейския съюз за
научни изследвания и иновации
„Хоризонт 2020"
(2014 - 2020 г.)
Настоящите Правила уреждат дейностите на националната контактна мрежа в
осъществяването на участието на България в Рамкова програма на Европейския съюз за научни
изследвания и иновации "Хоризонт 2020" и регулират участието на българските представители в
програмните комитети на Рамковата програма. Правилата регламентират: сформирането на
националната контактна мрежа; формите за сътрудничеството на Националната контактна мрежа с
Европейската комисия; реда и критериите за подбор и номиниране на участниците в националната
контактна мрежа; оттеглянето при неизпълнение на функциите на лицата в националната
контактна мрежа; осигуряването на конфиденциалност и избягването на конфликт на интереси;
процедурата за отчетност и конкретизирането на функциите на Националния координатор.
I. Правила за дейността на националния координатор:
1. Националният координатор на мрежата от контактни лица по „Хоризонт 2020" (Х2020)
трябва да отговаря на следните условия:
(1) да познава националната, европейската и световната система за научни изследвания
и иновации;
(2) да има пряка ангажираност и отговорност за провеждането на националната научна
и/или иновационна политика и да участва в процеса по координация изпълнение на
целите на Европейското научноизследователско пространство;
(3) да познава принципите на работа и проектния цикъл на Х2020;
(4) да владее поне един от официалните езици на ЕС освен български;
(5) да притежава комуникативни и презентационни умения;
(6) да притежава ръководен опит в управлението на проекти или в администрацията в
продължение на поне две години.
2. Националният координатор е национално контактно лице с координационни функции
спрямо националната система и други хоризонтални дейности.
3. Националният координатор е длъжен да осигури навременно публикуване на
информацията, подавана от националните контактни лица на българския портал за
Х2020, както и да съдейства на националните контактни лица за организирането на
информационни събития и подготовката на обучителни материали.
4. Националният координатор е длъжен да осигури информация на националните
контактни лица относно други европейски и национални програми за изследвания и
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иновации, включително Структурните фондове, като по-този начин осигури широк
достъп на всички научни институции, предприятия и други организации до източници за
финансиране.
5. Националният координатор осигурява разпространение на информация между
представителите на програмните комитети, която да доведе до съгласуване на важните
за страната аспекти на работните програми.
6. Националният

координатор

осигурява

материали

за

обучение

или

специализирани събития за изграждане на проектни умения сред националните
контактни лица, както и да провежда обучения и/или консултации за предварителен
преглед на проектните предложения (pre-proposal check).
7. Националният координатор осъществява контрол, координация и мониторинг на база
постъпващите отчети от представителите в Програмните комитети на Рамкова програма
на Европейския съюз за научни изследвания и иновации (ПК) и национални контактни
лица (НКЛ) и след ежегоден анализ относно дейността им.
II. Правила за дейността на националните контактни лица:
1. Националните контактни лица са представители на висшите училища, Българската
академия на науките, Селскостопанската Академия, министерствата и ведомства,
неправителствени организации, вписани в регистъра за научната дейност към
Националния център за информация и документация (НАЦИД), имащи отношение към
развитието на науката, иновациите и технологиите или отговарящи за политики и
сектори в обхвата на Рамковата програма като околна среда, енергетика, сигурност,
селско стопанство, транспорт, информационни и комуникационни технологии, култура,
малки и средни предприятия и др.
2. Националните контактни лица трябва да са запознати секторните политики, за които
отговарят, да познават съществуващото и европейско законодателство в областта и да
имат пряка работа със заинтересовани страни в дадения сектор като предприятия,
общини, изследователи, други министерства и ведомства или представители на
неправителствения сектор.
3. Националните контактни лица трябва да познават процеса по подготовка и управление
на проекти, да имат мотивацията, езиковите и социални способности и умения да
контактуват с останалите контактни лица от държавите-членки и от трети страни.
4. След представяне на

автобиография и мотивирано становище от съответната

институция, че е съгласна дадения служител да бъде контактно лице в мрежата на
Х2020, министърът на образованието и науката утвърждава със заповед националните
контактни лица.
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5. Процедурата за избор на национални контактни лица (НКЛ), включва:
5.1.От името на министерството на образованието и науката, дирекция „Наука“ изпраща
писма до висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската
Академия, министерствата и ведомства, неправителствени организации, вписани в
регистъра за научната дейност НАЦИД за номинации.
5.2.Постъпилите номинации в дирекция „Наука“ се приемат и класират на база следните
критерии като:
5.2.1.

професионални качества;

5.2.2.

управленски и административен опит;

5.2.3.

опит за работа с международни институции;

5.2.4.

опит в правене на политики, в т.ч. и в сферата на науката;

5.2.5.

опит в организиране на събития;

5.2.6.

опит в работа със социални мрежи за популяризиране на дейности;

5.2.7.

ползване на английски език.

5.3.Дирекция „Наука“ съгласува подадените номинации с представителя на МОН в
Постоянното представителство на Република България в Брюксел и със заместникминистъра с ресор „Наука“. Подадените номинации се разпределят в основен и
заместващ списък.
5.4.За номинираните лица в основния списък министърът на образованието и науката
издава заповед, с която го утвърждава.
5.5.При неизпълнение на задълженията член на Националната контактна мрежа (НКМ)
или при оттегляне по собствено желание, Националният координатор предлага на
министъра лице от резервния списък.
5.6. При освобождаване на НКЛ дирекция „Наука“ и след изразено съгласие на лице от
резервния списък изготвя заповед на Министъра на образованието и науката за
определянето му като национално контактно лице. Заповедта се издава в едномесечен
срок от освобождаване на НКЛ.
5.7.Заявление за освобождаване от НКМ се подава до националния координатор по Х2020
и влиза в сила от датата на неговото подаване.
5.8. Националните контактни лица от утвърдения със заповед на министъра списък, както
и тези, които заместват освободените трябва да участват в обучение организирано от
ЕК. Националният координатор в тримесечен срок след издаване на заповедта
извършва инструктаж и запознава НКЛ с инструментите, които останалите НКЛ в
даденото направление използват за извършване на преглед на проектното предложение
(pre-proposal check) и/или да участва в разработването на такива.
6. Националните контактни лица поддържат актуална информация за текущите конкурси
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по Х2020 и двугодишните работни програми по съответната подпрограма и я представят
регулярно (по електронен път или на информационно събитие) на научната общност,
фирми, браншови организации и други заинтересовани лица.
7. НКЛ по тематични приоритети и ключови дейности изграждат и структурират база
данни от потенциални заинтересовани институции и лица, които са свързани с
ключовата тематика към съответната програма. Всички контактни лица имат
задължението да разпространяват информацията в университети, научните институти и
други организации.
8. Националните контактни лица подготвят и представят на националния координатор план
за работа, свързан с информационните събития, съпътстващи конкурсите по Х2020,
участието им в специфични работни групи и проекти с контактни лица от други страни,
както и разширяването на секторни бази-данни с контакти.
9. НКЛ по тематични приоритети и ключови дейности изграждат и структурират, които са
свързани с ключовата тематика към съответната програма. Всички контактни лица имат
задължението да разпространяват информацията в университети, научните институти и
други организации.
10. Националните контактни лица се съобразяват с изискванията и ограниченията на
Рамковата програма в направлението, по което са контактни лица. Националните
контактни лица изпращат по електронен път по националната контактна мрежа и копие
до националния координатор информация за отворените конкурси по тематичните
приоритети, специфичните мерки и другите подпрограми на Х2020.
11. Контактните лица по тематични приоритети са отговорни за даването на консултации
за подготовката на проекти за участие в програмите на Х2020, включително за
електронната система ECAS и Participant Portal. Националните контактни лица
осъществяват преглед на проектно-предложение (pre-proposal check) преди подаването
им за оценка по направлението от тяхната компетентност. Подобни проверки са
възможни единствено и само, ако кандидатстващите организации са заявили желанието
си да участват в конкурсите по Х2020 и са изпратили финалната версия на своето
проектно предложение за преглед в срок от минимум 30 календарни дни преди датата
на затваряне на съответния конкурс
12. Участието във всяка среща на контактните лица в Европейската комисия се
осъществява на ротационен принцип (където има повече от едно национално контактно
лице за приоритет) или по компетентност в зависимост от разглежданите въпроси. За
всяко участие се информира националния координатор и се представя отчет.
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13. В зависимост от поставените цели и постигнатите резултати на националните
контактни лица могат да се предоставят средства за стимулиране на дейността им, както
следва:
1) поддържане и актуализация на бази данни с потенциални участници в
информационни дни;
2) организиране и провеждане на информационни дни;
3) участие в европейски проект ,който да покрива тези разходи и активности;
4) популяризиране на български успешни участия в съответното направление;
5) време отделено за отговаряне на въпроси на потенциални участници – проведени
срещи, телефонни разговори и кореспонденция;
6) участие в обучения по Х2020;
7) информационни дни - непокривани от комисията;
8) участие в големи международни

форуми по направлението, в което работи

съответното НКЛ или ЧПК;
9) участие в срещи на мрежите от НКЛ по проекти, в които съответното НКЛ не е
включено.
14. Определянето на средствата за стимулиране от бюджета за наука се извършва чрез
предоставени на националния координатор мотивирани искания и отчети от националните
контактни лица или по предложение на националния координатор
15. Критериите за определяне на конкретните средствата за стимулиране на националните
контактни лица са:
1. брой подадени и/или одобрени проекти в тематичната област, за която отговарят;
2. подаване на регулярна информация за подадени проекти по Х2020 в МОН;
3. организиране на информационни събития с международно участие и национални
инициативи;
4. изграждане на база данни от потенциални заинтересовани лица и институции;
5. подаване на актуална информация за тематичните приоритети за уеб сайта на МОН;
6. брой дадени консултации (по електронна поща, телефон, на нарочни срещи);
7. подготовка и превод на информационни брошури и специализирани издания и
презентации за Х2020;
8. брой подготвени/съгласувани писмени становища във връзка с работата на
съответния програмен комитет;
9. изчерпателност на отчетите от участие в заседания на програмния комитет, както и
на становищата във връзка с обсъжданите от Програмния комитет въпроси.
16. Анализ на работата на НКЛ се извършва от Националния координатор на Х2020 в
МОН, съвместно с представителите в Програмните комитети. Анализ и оценка за
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извършената работа и предложението за стимулиране се предоставят ежегодно на
вниманието на министъра на образованието и науката.
III. Правила за регулиране на участието на българските представители в програмните
комитети на Х2020
1.Процедурата за избор на представители в ПК, включва:
1.1.От името на министерството на образованието и науката, дирекция „Наука“ изпраща
писма до висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската
Академия, министерствата и ведомства, неправителствени организации, вписани в
регистъра за научната дейност НАЦИД за номинации.
1.2.Постъпилите номинации в дирекция „Наука“ се приемат и класират на база следните
критерии:
1.2.1.

професионални качества;

1.2.2.

управленски и административен опит;

1.2.3.

опит за работа с международни институции;

1.2.4.

опит в правене на политики- в т.ч. и в сферата на науката;

1.2.5.

опит в организиране на събития;

1.2.6.

опит в работа със социални мрежи за популяризиране на дейности;

1.2.7.

ползване на английски език.

1.3. Дирекция „Наука“ съгласува подадените номинации с представителя на МОН в
Постоянното представителство на Република България в Брюксел и със заместникминистъра с ресор „Наука“. Подадените номинации се разпределят в основен и
заместващ списък.
1.4. За номинираните лица в основния списък министърът на образованието и науката
издава заповед, с която го утвърждава.
1.5. При неизпълнение на задълженията на представител на ПК или при оттегляне по
собствено желание, Националният координатор предлага на министъра лице от
резервния списък.
1.6. При освобождаване на представител в ПК, дирекция „Наука“ и след изразено съгласие
на лице от резервния списък изготвя заповед на Министъра на образованието и науката
за определянето му като представител в програмните комитети. Заповедта се издава в
едномесечен срок от освобождаване на представителя в програмните комитети.
1.7.Заявление за освобождаване от представител в ПК се подава до националния
координатор по Х2020 и влиза в сила от датата на неговото подаване.
1.8. Представители на програмните комитети от утвърдения със заповед на министъра
списък, както и тези, които заместват освободените трябва да участват в обучение
организирано от ЕК. Националният координатор в тримесечен срок след издаване на
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заповедта извършва инструктаж и запознава всяко представителите с инструментите,
които останалите представители в даденото направление използват.
2. В Заповедта министърът на образованието и науката делегира права на ППК да
представят и защитават на заседанията провеждани в ЕК, официални национални
позиции по разглежданите въпроси.
3. Представителите в програмните комитети са длъжни да участват редовно в заседания на
съответния програмен комитет и да работят ефективно при разработването на годишните
работни програми на Специфичните програми на Х2020 и правилата за използваните
инструменти за тяхното осъществяване.
4. Представителите в програмните комитети са длъжни да съдействат за интегрирането на
българската научна общност в Европейското научноизследователско пространство и за
вписването на българските приоритети в Работните програми на конкурсите по Х2020.
5. ППК изработват официални национални позиции и ги отстояват, чрез консултации и
съгласуване помежду си в съответствие с компетенциите, които притежават.
Представителят, който участва в заседанието на съответния комитет е длъжен да
отстоява и защитава тази позиция.
6. В зависимост от характера на разглеждания проблем и по преценка на ППК те могат да
поискат съгласуване на позицията с Националния координатор, при спазване на
условията за конфиденциалност.
7. Представителите в ПК следва да предоставят, след всяко заседание на ПК, отчетната
информация на националния координатор и НКЛ.
8. Представителите в ПК следва да изразяват становище относно специфични национални
политики по въпроси, разглеждани от съответния програмен комитет.
9. Представителите в ПК следва да изразяват становище относно специфични национални
политики по въпроси, разглеждани от съответния програмен комитет. Изготвеното
становище се предоставя на Националният координатор за съгласуване и/или промени не
по-късно от 7 /седем/ дни преди съответното заседание на Програмния комитет или
определеният краен срок за представянето му. След одобрението, предложеното
становище се приема за официална позиция.
10. Участниците във всяко заседание на програмните комитети координират действията си
и обменят необходимата информация за всяко предстоящо заседание с другите
номинирани членове на програмния комитет и националния координатор.
11. Участието във всяко заседание се осъществява на ротационен принцип или по
компетентност в зависимост от разглежданите въпроси, като за всяко участие се
уведомява МОН. Номинираните представителите в съответните програмни комитети
изискват от националния координатор и националните контактни лица постъпила
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информация за подадени проекти по приоритетите на Х2020, за които те трябва да
съдействат активно.
12. Представителите в програмните комитети съвместно с контактните лица по
тематичните приоритети осъществяват обратна връзка както за подадените проекти, така
и за проектите, получили финансиране, като спазват правилата за конфиденциалност на
информацията. Тази информация задължително се изпраща и на националния
координатор.
13. Представителите в програмните комитети изискват от секретаря на съответния
програмен комитет в ЕК, списък с датите на предстоящите заседания през годината,
както и правилник за финансовите условия, при които се осъществява тяхното участие в
програмните комитети.
14. Разходите за пътуването на представителите в програмните комитети се извършват при
условията и по реда на Наредба за служебните командировки и специализации в
чужбина, както и при условията за възстановяване на пътните разходи от Европейската
комисия.
15. Отчетът от участието трябва да съдържа кратка информация за позицията на различните
държави, позицията на България, предложения, ако е необходимо, към МОН и/или други
секторни институции, информация за българското участие по дадения приоритет,
информация за очертаващи се тематични направления, за да се осигури синхрон с
националните политики и информация за следващо заседание.
16. Представителите в програмните комитети два пъти годишно (до 30 юни и до 31
декември) са длъжни да представят писмен отчет на националния координатор относно:
•

постъпили проекти с българско участие по съответните приоритети;

•

постъпили проекти с български координатор;

•

обобщена справка за причините за отхвърлените проекти;

•

препоръки за подобряване на качеството на българските проекти, както и за
повишаване на активността на участие от България и др.

17. При искане на становище и съдействие от Националния координатор свързано с
получаване на достъп до конфиденциална информация, същата може да бъде изискана
от съответния директор на ГД на ЕК със съдействието на ППК.
18. ППК са длъжни да предоставят на Националния координатор конфиденциална
информация при спазване на горните условия, която е необходима за изпълнението на
неговите функции за контрол, координация и мониторинг на участието по Х2020, както
и при необходимост от разработването на официални позиции на страната.
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19. За всеки случай на достъп до конфиденциална информация Националния координатор
подписва Декларация за спазване на конфиденциалност и неразпространение на
получената информация.
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