ПРАВИЛА
ЗА ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ОТ НПКНИ
„ЕВРОПЕЙСКО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Настоящите Правила определят принципите за достъп до научна инфраструктура „ЕСС за България“, включена в Националната пътна карта за научни
инфраструктури 2017-20203. Правилата съответстват на националното законодателство, както и на принципите, заложени в Европейска харта за достъп до научноизследователски инфраструктури1.
1. Общи положения
1.1. НИ „ЕСС за България“ осигурява достъп до своите ресурси на външни
потребители – изследователи от академичните среди или обществената сфера;
представители на медиите, бизнеса или държавните институции.
1.2. Използване на НИ „ЕСС за България“ от външни потребители може да се
осъществи с цел:
 провеждане на научни или научно-популярни емпирични изследвания с
предмет, съответстващ на една или повече тематични области на ЕСС
(самостоятелно или в съавторство);
 подготовка на проектни предложения за съвместни изследователски проекти с
участието на представители на една или повече партньорски организации в
Консорциума „ЕСС за България“ за кандидатстване по дадена финансираща
програма;
 подпомагане реализацията на изследователски проекти, одобрени и
финансирани по дадена програма и изпълнявани от външни потребители, със
съдействието или прякото участие на представители на една или повече
партньорски организации в Консорциума „ЕСС за България“;
 повишаване на методологичната подготовка на външни потребители чрез
специализирано обучение, осигурявано от НИ „ЕСС за България“ в рамките на
организирани от Консорциума квалификационни курсове.
2. Подаване на заявка за достъп до НИ „ЕСС за България“
2.1. Във всеки конкретен случай достъп се осигурява след подаване на
конкретна заявка от един външен потребител.
2.2. Когато заявката е от името на научен колектив (изследователска група) се
подава от неговия координатор – член на групата, определен чрез съставяне на
протокол за избор на „координатор на научния колектив“. Копие на протокола се
прилага към подаваната заявка за достъп.
2.3. Заявката за достъп се насочва по електронна поща към представителя на
дадена партньорска организация в Консорциума. Информация за установяване на
контакти с организациите е предоставена на уебсайта на научната инфраструктура.
2.4. Заявката за достъп следва да съдържа информация относно следните
елементи:
 Име на заявителя
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Имена на членовете на научния колектив (ако заявката е групова)
Месторабота и пълна контактна информация (адрес, телефон, email) на
заявителя и на всички членове на колектива (при групова заявка)
 Тема на изследването (работно заглавие)
 Необходими ЕСС ресурси (методология на ЕСС и/или данни: от една или
повече конкретни вълни на ЕСС; за една или повече държави в обхвата на
изследването);
 Консултиране относно методология за анализ на данните (ако има
необходимост);
 Предвиждано разпространение на резултатите от изследването (участие в
научни форуми; публикуване на разработка в научно издание и др.).
2.5. В срок до 10 работни дни след получаването на заявката съответният
представител на партньорска организация в Консорциум „ЕСС за България“ връща
отговор на заявителя. Отговорът съдържа информация за възможностите за използване
на ресурсите на НИ „ЕСС за България“, участие в изследователски инициативи,
обучителни курсове и т.н.
3. Принципи на достъпа до ресурсите на НИ „ЕСС за България“
3.1. Достъпът до ресурсите на НИ „ЕСС за България“ е безплатен“. НИ
поддържа режим на отворен достъп до научните ресурси на Европейското социално
изследване, което е строго изискване на ЕСС като Европейска научна инфраструктура
(European Social Survey – European Research Infrastructure ESS-ERIC).
3.2. Както изследователите, асоциирани към партньорските организации в
Консорциума, така и външните потребители приемат и спазват установените стандарти
за етично поведение в научните среди.
3.3. В рамките на НИ на всички потребители – както на изследователите,
асоциирани към партньорските организации в Консорциума, така и на външните
потребители – е гарантиран равен достъп до нейните ресурси. Не се допуска дискриминация на каквато и да е основа при осигуряване на достъпа.
3.4. При публикуване на научни резултати, получени чрез използване на
ресурсите на НИ от изследователите, асоциирани към партньорските организации в
Консорциума, така и от външни потребители (след подаване на заявка), е необходимо
изрично деклариране на получената подкрепа от НИ „ЕСС за България“ и източника на
използваните ресурси (емпирични данни и методология), а именно „Европейското
социално изследване“.
3.5. Провеждането на научни изследвания се осъществява съгласно принципите
на академичната свобода. Организациите-партньори в Консорциума „ЕСС за България“
не носят институционална отговорност за начина, по който даден изследовател (или
научен колектив) е обработил и интерпретирал данните, свързани с определена тематична област на Европейското социално изследване. Всеки автор (или авторски
колектив) носи тази отговорност като автономен изследовател.
3.6. В случай на поява на разногласия между представителите на партньорските
организации и външните потребители е необходимо да се прилага принципа за разрешаване на разногласията чрез търсене на консенсус и по взаимно съгласие. В случай на
невъзможност за постигане на компромисно съгласие засегнатите страни следва да
информират ръководството на Консорциума относно възникналите разногласия.
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