ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ1
НА

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2025

„ПО-ДОБРА НАУКА ЗА ПО-ДОБРА БЪЛГАРИЯ”
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Оперативният план за изпълнение е с времева рамка 4 години (2017-2020 г.), след което предстои
оценка на изпълнението и изработването на план за достигане на целите до 2025 г. съобразно новия
програмен период на ЕС
1

СТЪЛБ 1: ПОДНОВЕН АНГАЖИМЕНТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ
ИНВЕСТИЦИИ В НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ2
Анализът на сегашната ситуация в системата показва, че само последователното
прилагане на модела за поетапно увеличаване на средствата за научни изследвания на
базата на по-голяма ефективност и модернизация на управлението на научните
организации (БАН, ССА и висшите училища) е гаранция за успех.
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:
УВЕЛИЧЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
ДО 1,5% ОТ БВП ДО 2020 Г. И ДОСТИГАНЕ НА 0,50% ПУБЛИЧНОТО
ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ3
Дейност 1: Приемане на оперативен план за достигане 2% от БВП за научни
изследвания и иновации до 2025 г. и изработване на бюджетна рамка на тригодишна
база за планирано увеличаване на публичните инвестиции в науката в съответствие със
заложената цел в Националната програма за реформи България 2020 (1,5% за НИРД от
БВП).
Инструменти:
1.1. Анализ на бюджетните средства за научни изследвания и приемане на препоръки
за оптимизиране на ефективността на инвестициите, включително институционалното
финансиране, програмни инструменти, вид разходи, отражение нарастването на
разходите за научни изследвания в университетите в отговор на Рейтинговата система и
изпълнението на Стратегията за модернизиране на висшето образование и др.
1.2. Съгласуване на алтернативни сценарии за постигане на заложената цел до 2025 г.
с приложен план на риска и индикатори.
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Препоръка - „Сегашното много ниско ниво на публичното финансиране на научните изследвания в
България не е устойчиво за необходимото икономическо развитие и социално благосъстояние на
страната. България има историческата възможност да увеличи икономическия си потенциал, като се
постигне/поеме подновен, реалистичен и дългосрочен ангажимент към ясно увеличение на средствата
за научни изследвания...”
3
Препоръка - “За да се постигне максимално въздействие на публичните инвестиции, ясно определяне
на приоритетите на финансиране на науката, изследванията и иновациите, е задължително да се
постигне на политическо ниво, на нивото на заинтересованите страни и с участието на гражданското
общество. Българските власти се призовават да започнат на широка основа един дългосрочен и
ангажиращ национален диалог, като поканят също медиите, регионалните органи и гражданите да
поставят въпроси, които считат от решаващо значение за бъдещето на България...”
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Дейност 2: Провеждане на широк обществен диалог относно Дневен ред за наука 2030.
Инструменти:
2.1. Създаване на Обществен съвет за пълноценно участие на България в
Европейското научноизследователско пространство (ЕНП), включващ носители на
наградите „Питагор“, включително млади учени, носителите на наградата на L’Óreal и
UNESCO за жени в науката, изобретатели и други учени, отличени с национални и
световни награди, членове на бизнес организации и клъстерите, журналисти
(включително електронни медии от сектора на ИТ, наука, иновации, образование) за:
2.1.1. Постигане на национален консенсус за дългосрочните приоритети за
развитие на българската наука;
2.1.2. Провеждане на обществен диалог за основните мерки и инструменти за
постигането на конкурентоспособност в ключови области;
2.1.3. Изготвяне на "Дневен ред за науката в България" за издигане престижа на
професията „изследовател” и възстановяване на капацитета и качеството на
фундаменталните изследвания;
2.1.4. Осъществяване на наблюдение на текущото участие на българските научни
организации и университети в Рамковите програми на ЕС и други програмни
инициативи и изготвяне на препоръки за оптимизиране на участието.

Индикатор

Мерна
единица

Базова
стойност

Целева
стойност –
2020 г.

Целева
стойност –
2025 г.

Достигната национална цел
за разходи за НИРД 1,5% от
БВП съгласно националната
цел по Стратегията на ЕС за
интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж
„Европа 2020“

Дял на
разходите за
НИРД като %
от БВП

0,80%

1,5%

2%

Разходи за НИРД от
държавния сектор и от
сектора на висшето
образование като процент
от БВП

Дял на
публичните
разходи за
НИРД като %
от БВП

0,27%

0,45%

0,90%
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СТЪЛБ 2: РЕФОРМА В НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА СИСТЕМА
ЕНП

ПРИОРИТЕТ

1

–

ЕФЕКТИВНИ

НАЦИОНАЛНИ

НАУЧНОИЗСЛЕДО-

ВАТЕЛСКИ СИСТЕМИ
Засилване на оценката на научните и иновационните политики и търсенето на
допълняемост, и рационализация на европейските и националните инструменти за
наука и иновации.
Ефективно

проектираните

и

функциониращите

национални

научноизследователски системи, които отговарят на стратегическите цели на всяка
отделна държава членка и имат добавена стойност към целите на ЕС, са водещ фактор
за постигането на целите на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП).
Успешните структурни реформи в науката и изследванията зависят в голяма степен от
способността на всяка държава да се учи от опита на другите, както и от добрите
европейски и световни практики, подкрепени с управлението на научните изследвания
на всички нива. Те също така зависят и от дългосрочен ангажимент от страна на
правителството да инвестира в образование, научни изследвания, иновации и други
нематериални активи.
България

осъзнава

необходимостта

от

модернизиране

на

научноизследователската система и в отговор на приетата Пътна карта за Европейското
научно изследователско пространство4 следва да гарантира нейното качество и
развитие. Следователно цел на правителството на Република България е да реализира
динамична, резултативна и ефективна научноизследователска система, която да
подкрепя икономическия растеж и да подобрява качеството на живот в страната, като
постепенно преодолее негативните тенденции на „изтичане на мозъци”, знания и
средства.

4

Заключения на Съвета относно Пътната карта за Европейското научноизследователско пространство за
периода 2015-2020 г. от 29 май 2015 г. (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8975-2015INIT/bg/pdf)
4

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:
ПОВИШАВАНЕ

НА

ДИНАМИЧНОСТТА,

РЕЗУЛТАТНОСТТА

И

ЕФЕКТИВНОСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА
ДЕЙНОСТ В ПОЛЗА НА ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВОТО5
Въвеждането на ефективна система за оценка на научноизследователската
дейност е компонент на всяка съвременна научна политика. Тази система позволява да
се наблюдават процесът на усвояване на средствата, равнището на изпълнение на
научните задачи и резултатите от научната дейност. Оценката е важна, защото дава
възможност държавата да анализира доколко ефективна е научната политика и да
набелязва мерки за нейното оптимизиране на основата на съпоставимост и съизмерване
на качеството на научно изследователската дейност със световните и европейските
стандарти.
Оценката е важен инструмент на държавата при въвеждането на нови
политически мерки в различни области, в т.ч. и в научноизследователската и
иновативната система. Тя подпомага взимащите решения с предварителен анализ на
състоянието и екстраполира ефекта и ползите от прилагането на нови решения във
времето. Наред с това индустрията, браншовите организации и неправителственият
сектор биха могли да ползват резултатите на тази оценка и да търсят по-динамични и
полезни форми за сътрудничество с научноизследователските организации и
университетите. Оценката позволява научните организации на свой ред да формулират
бъдещите си научноизследователски цели и да оптимизират дейността си.
Не на последно място, чрез оценката на качеството на изследванията, се
гарантират публичност и прозрачност при разходването на публичните средства и
възможност за целенасочена обществена дискусия по основните въпроси на
националната научна политика.
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Препоръка - „Национални схеми за финансиране и процеси за рецензиране.
България трябва силно да подобри процеса на независима оценка и по-специално да гарантира, че тя ще
се реализира възможно най-скоро и в съответствие с международните стандарти за експертни оценки и
прозрачност…”
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Дейност 3: Осигуряване на процес на независима оценка на научно изследователската и
иновационната дейност в съответствие с международните стандарти и принципите на
манифеста от Лайден67.
Инструменти:
3.1. Устойчиво прилагане на Правилника за наблюдение и оценка на научната
дейност (ДВ, бр. 72/18.09.2015 г.) през 2016 и 2017 г. и изготвяне на модел за класиране
на ВУ (включително Рейтинговата система) и научните организации по отношение на
качеството на научните изследвания, съпътствано със съответното целево финансиране
въз основа на обективни показатели за научните резултати.
3.2. Независима оценка на ефективността и приложимостта на Правилника (ДВ, бр.
72/18.09.2015 г.) в рамките на инструмента за подкрепа на политиките (PSF),
финансиран от Хоризонт 2020 и актуализиране на нормативните актове.
3.3. Оценка на ефективността и приложимостта на Правилника (ДВ, бр.
72/18.09.2015 г.) през 2017 г. с подкрепата на ЕК (в рамките на инструмента за подкрепа
на политиките, финансиран от Хоризонт 2020 или други европейски програми) и
актуализиране на нормативната база при необходимост.
3.4. Въвеждане на система за външно наблюдение и оценка на изпълнението на
научни програми и проекти, финансирани с публични средства.
3.5. Въвеждане на система за анализ, прогнозиране и оценка на въздействието при
разработването на нови политики и мерки в областта на научните изследвания и
иновациите.

Индикатор
Изградени национални
научни мрежи /Брой научни
колективи, които работят по

Мерна
единица
Брой

Базова
стойност
25

Целева
стойност –
2019 г.

Целева
стойност –
2025 г.

50

115
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http://www.leidenmanifesto.org/
Препоръка - Финансиране въз основа на изпълнението на ПНО
Настоящият модел за финансиране на българското висше образование и научните организации е
неадекватен, когато става дума за подкрепа на научните изследвания и насърчаване на изграждането на
високо ниво на изследователските среди… Трябва да се използват мерки за стимулиране на научни
изследвания с високо качество, като например схеми за допълнително финансиране, базирани на
изпълнение на конкретни договори за постигане на определени резултати
7

6

Мерна
единица

Индикатор

Базова
стойност

Целева
стойност –
2019 г.

Целева
стойност –
2025 г.

съвместна научна програма,
споделят научно оборудване
и експертиза (могат да
работят съвместно за
определен период от време
и към национална научна
инфраструктура или
съвместен научен център,
или съвместен научен
проект) и обменят знания,
учени и опит/
Дългосрочни
институционални програми
в приоритетни области
(Финансиране на научната
дейност на научните
организации на базата на
дългосрочна научна
програма)

Брой

1

5

10

Оптимизиране на дела на
средствата за научни
изследвания по отношение
на средствата за обучение
на ДВУ (диференциран
подход съгласно
резултатите)

%

2,5

до 6%

10%

Въвеждане на регулярна
международна оценка на
научната дейност и на
научните организации

Брой
1
процедури с
участието на
независими
чуждестранни
експерти (на
всеки шест
години)

2

3
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Дейност 4: Усъвършенстване на модела на финансиране на научните изследвания в
научните организации на базата на приоритетни научни области, стимулиращ
конкуренцията, развитието и получаване на видими и полезни за обществото и
икономиката резултати.
Важно е България да продължи подкрепата си на научноизследователската
дейност и обучението на докторанти и млади учени чрез допълнително и целево
институционално финансиране, което да осигури сигурност и устойчивост на научната
система. Същевременно обаче трябва да се въведе поетапно преминаване към
институционално финансиране на базата на разработени годишни програми и планове
за научна дейност и оптимизиране на наемането, задържането и заплащането на
научния персонал8.
Реформирането на процесите в Българската академия на науките и във ВУ в
синхрон с реформите в други държави членки в тези организации ще осигури на
страната ни повишаване на технологичното предимство в ключови области и
регенериране на научния състав. Този план обаче може да бъде успешен единствено, ако
бъде реализиран в партньорство между институциите и увеличаване на средствата за
научни изследвания, както и основан на независима и обективна оценка на
ефективността и резултативността на научните организации.
Инструменти:
4.1. Провеждане на независима международна оценка9 на научните организации и на
висшите училища10, съобразно утвърдената международната практика и натрупан опит
в страните от Европейския съюз и в Европейската комисия11.
4.1.1. Съставяне на междуведомствена експертна група с представители на БАН и
членове на Съвета на настоятелите на БАН, включващ представители и на МИ и
на МОН за подготовка на задание и тръжна документация за избор на
панел/състав за международна оценка.

8

Виж допълнително Стълб 4
В манифеста от Лайден и според международните добри практики за оценка на научни организации е
препоръчан срок за подобна оценка между 4 и 6 години
10
Последната независима международна оценка на БАН е проведена 2009 г. от европейската научна
фондация (http://www.bas.bg/images/doklad-mejdunarodna-komisiq/Dokladparvachastprevod.pdf)
11
Европейската комисия провежда независима международна оценка на научните институти към
съвместните изследователски центрове на 7 години
9

8

4.2.

Увеличение

дела

на

програмното

финансиране

по

отношение

на

институционалното финансиране при формирането на издръжката на научните
организации и висшите училища.
Дейност 5: Увеличение на резултатно-ориентираното финансиране на базата на ясни
критерии за постигнати високи и/или полезни за обществото научни резултати,
заложени като регламентация в ЗННИ.
Инструменти:
5.1. Допълнение в ЗННИ на ролята на научните изследвания и трансфера на научни
резултати и технологии във ВУ като равнопоставени дейности на образователната
дейност.
5.2. Въвеждане на тригодишни обществени споразумения с университетите и с
научните организации (2019 г.), за прилагане на вътрешно-институционални стратегии,
включително на ниво факултети, секции и звена, за повишаване качеството на научните
изследвания, укрепване на научния потенциал и трансфера на резултати и знание,
основани на:


Принципите за Европейска харта за изследователи и Кодекс за поведение при
подбор на изследователи;



Принципите за управление на интелектуалната собственост в дейностите по
трансфер на знания и кодекс на добрите практики за университетите и
другите публични научноизследователски организации12;



Принципите за отворена наука и отворен достъп.13

5.3. Модернизиране на реда за планиране, разпределение и разходване на средствата,
отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или
художественотворческа дейност, включително изменения в подзаконови нормативни актове.
5.4. Оптимизиране на мрежата от университети и научноизследователски организации в
страната с програмни средства от националния бюджет, ОПНОИР и подкрепено участие в
подпрограми на „Хоризонт 2020“.
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http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf
Заключения на Съвета относно прехода към система на отворената наука (9526/16), приети от Съвета
на неговото 3470-то заседание, проведено на 27 май 2016 г.
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Дейност 6: Изграждането на модерна административна структура за качествено
управление на политиките и програмите за научни изследвания и иновации и обучение
на експертен състав14.
Инструменти:
6.1. Създаване на независима Агенция за насърчаване на научните изследвания чрез
прерастване на Фонд „Научни изследвания” в структура, способна да проектира и
изпълнява многогодишни програми за финансиране на научни изследвания:
6.1.1. Изработване на проект за Агенция за насърчаване на научните изследвания
и иновациите – мисия, задачи, структура, управление, очаквано въздействие;
6.1.2. Подготвяне на промени в Закона за насърчаване на научните изследвания,
чрез които се гарантира независимостта на новата структура, наличието на
прозрачни инструменти за мониторинг, оценка и контрол, и механизми за
измерване ролята на финансовите инструменти за ефективност на вложените
публични ресурси в научноизследователски проекти;
6.1.3. Планиране на времеви план и ресурси за приключване функционирането на
Фонд „Научни изследвания”. Подготовка на изменения в нормативната база
относно финансирането на заварени проекти, международни споразумения и
договори, администрация и човешки ресурси, сграден и материален фонд;
6.2. Преструктуриране на водещите звена в МОН, отговорни за провеждането на
научни и изследователски политики:
6.2.1. Укрепване участието във формирането на европейските политики, стратегии
и инструменти, свързани с научните изследвания и иновациите, като се отчитат
специфичните особености на страната;
6.2.2. Изграждане на в МОН на one stop project office за консултиране,
ориентиране и подпомагане на научноизследователските организации при
насочване на проектните им идеи към най-подходящия източник за финансиране;
6.2.3. Извършване на ежегоден сравнителен анализ на изпълнението на
Стратегията и постигане целите на Европейското научноизследователско
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Препоръка – „Създаването на независима, стабилна агенция, способна да проектира и изпълнява
многогодишни програми за финансиране на научни изследвания с безпристрастни, прозрачни и
ефективни процедури за преразглеждане…“
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пространство, както и други релевантни стратегически документи и бази данни
(Х2020, STI, RIO, etc.);
6.2.4.

Създаване и институционално изграждане на Български център за наука,

технологии и развитие в Брюксел за подпомагане участието на българските учени
в Европейските рамкови програми и включването му в мрежата от подобни
центрове (http://www.iglortd.org/).

Мерна
единица

Индикатор

Базова
стойност

Целева
стойност –
2020 г.

Целева
стойност –
2025 г.

Участие на български
научни организации в
европейски научни
програми, инициативи и
мрежи, финансирани от
европейски инструменти за
наука

% нарастване
на годишна
база

220 броя

30%

35%

Успешни проекти на
Европейския научен съвет
(Х2020)

Брой проекти

0

3

8

Дял на програмнопроектното финансиране

%

40

60

80
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СТЪЛБ

3:

КОНЦЕНТРИРАНЕ

НА

НАУЧНА

ИНФРАСТРУКТУРА

И

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ЗНАЧИМИ ЗА ИКОНОМИКАТА
НАПРАВЛЕНИЯ И СИНЕРГИЯТА МЕЖДУ ТЯХ15
Икономическият растеж на България зависи от това дали тя ще се превърне в
икономика, основана на знанието, конкурентна в световен мащаб. За да се отговори на
тази потребност в настоящата Национална стратегия за развитие на научните
изследвания са формулирани приоритетни направления, които съответстват на
тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация
(ИСИС) и които развиват направления, където България бележи технологични
предимства в световен мащаб. От съществено значение е навременното разработване и
прилагане на съгласувани стратегии за научни изследвания и иновации, основани на
интелигентна специализация, насърчаването на висококачествени фундаментални
изследвания и такива в нововъзникващи области, които могат да катализират процеси
на промяна и конкурентоспособност.
Същевременно с идентифицираните приоритети в Стратегията България си
поставя за цел да съхрани и развива сектори важни за националната сигурност и
подобряването качеството на живот, съхранение на културно-историческото наследство
и интегриране на информационните технологии и методи за изследвания, което ще
катализира интердисциплинарността и качеството на науката.
Стратегическите приоритети, определени с настоящата Стратегия, ще създадат
условия за повишаване успеваемостта на българските учени и предприятия в Рамковата
програма на ЕС за научни изследвания и иновации, по-добро участие в съвместните
програмни инициативи на ЕС, както и в други европейски и международни
инструменти за насърчаване и развитие на върхови постижения, приложни изследвания
и разпространение на знания и резултати. Очакваният резултат от изпълнение на
заложените национални цели и индикатори е до 2025 г. да поставят страната ни в
позицията на „умерен иноватор” в Европейския наблюдател за наука и иновации.
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Препоръка – „Имайки предвид, че стратегията за интелигентна специализация и няколко други
стратегии са вече въведени в действие, то в центъра на една консенсусна политика трябва да бъде една
пътна карта за прилагането на тези стратегии и върху насърчаването на тяхното цялостно изпълнение,
включително и проектирането на конкретни действия и инструменти, за да са в синергия…“
12

Възможно е, ако анализите идентифицират явления в научния и образователния
сектор на България с особена обществена значимост като бедствия и пандемии, заплахи
пред грамотността на населението, тенденция към намаляване на интереса на младите
хора към природните и инженерни науки, ускорени темпове на изтичане на мозъци към
други страни (brain drain), правителството да предложи с инструментите на
програмното финансиране научни задачи, решението на които би довело до
намаляването на такива отрицателни за обществото ефекти.
ЕНП ПРИОРИТЕТ 2А – СЪВМЕСТНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Подобряване

на

фрагментацията

трансграничното
и

по-добро

сътрудничество

адресиране

на

с

цел преодоляване

глобалните

и

на

социалните

предизвикателства, като се постигне по-голяма взаимосвързаност на планирането и
ресурсите в сектора на научните изследвания между държавите членки.
В отговор на препоръките в Пътната карта за ЕНП, Стратегията определя не
само стратегически приоритети за развитие, които са в синхрон с ИСИС и
приоритетите на Съюза за иновации, но планира въвеждането и изпълнението на
национални научни програми, които да генерират технологично предимство в посочени
сектори и да обединят съществуващия капацитет, който понастоящем е силно
фрагментиран. За изпълнение на националните научни програми ще се търси
съдействието и партньорството на ключови секторни министерства, като Министерство
на

икономиката,

Министерство

на

отбраната,

Министерство

на

транспорта,

информационните технологии и съобщения, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната
среда и водите и на Министерството на енергетиката в тясно партньорство с ключови
браншови организации и социални партньори.
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:
КОНЦЕНТИРАНЕ НА КРИТИЧНА МАСА ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И НАУЧНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ПОСРЕДСТВОМ

СЪЗДАВАНЕ

НА

ЦЕНТРОВЕ

ЗА

ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
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Дейност 7: Развитие на съвременни университети и изследователски центрове за
провеждане на конкурентоспособни научни изследвания и решаване на значими научни
задачи, в които ще се концентрират научен състав, финансови ресурси, съвременна
научна апаратура и оборудване, необходими за провеждането на значими за страната и
индустрията научни задачи.
Инструменти:
7.1.

Разработване

на

програми

и

нормативна

база

и/или

изменение

на

съществуващата с цел основаването на центрове за върхови научни постижения и
центрове за компетентност за концентрация на критична маса от научен потенциал и
насочени към обслужване на секторните политики на държавата;
7.2. Изграждане на регионален капацитет за специализация съгласно ИСИС за
създаване на критична маса, подкрепа на местната иновационна система и създаването
на нови и/или поддръжката на съществуващите научни екипи между учени от различни
научни организации;
7.3. Въвеждане на национални научни програми, съвместно с други министерства и
агенции;
7.4. Планиране, одобряване и изпълнение на тематични секторни програми в
приоритетните области в партньорство с индустрията и с публични национални и
местни структури;
7.5. Осигуряване на специфични механизми за провеждане на научни изследвания в
отговор на неотложно възникнали потребности, включително на национално равнище и
от индустрията;
7.6. Провеждане на пазарно-ориентирани научни изследвания в приоритетни области
на ИСИС;
7.7. Изграждане на стратегически партньорства и съвместни научно-изследователски
програми с водещи европейски научноизследователски центрове.
Реализирането

на

съвместни

програми

ще

повиши

ефективността

и

въздействието на националното финансиране на научноизследователска дейност в
стратегически области. България трябва да търси активна позиция при осъществяването
на дейностите на регионалните стратегии и програми, каквито са Дунавската стратегия

14

и дейностите на Съвета за регионално сътрудничество със страните от Югоизточна
Европа, Черноморското икономическо сътрудничество и др.
Дейност 8: Насърчаване участието на изследователи от България в Рамковата програма
за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, включително съвместните научни
програми, технологични инициативи и европейски научни мрежи (ERA-NET), както и
подкрепа участието на българските учени в COST
Инструменти:
8.1. Включване в инициативи за съвместни научни програми със споделено
финансиране между бизнеса, страните членки и Европейската комисия;
8.2. Разработване и изпълнение на схема за подготовка на проекти за кандидатстване
по европейските рамкови програми;
8.3. Разработване и изпълнение на двустранни и многостранни програми за научни
изследвания, включително подкрепа за развитието на капацитета за извършване на
научни изследвания и иновации в европейски и международни мрежи.
Дейност 9: Изпълнение на Националната пътна карта за научна инфраструктура
ЕНП ПРИОРИТЕТ 2Б – ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ
ИНВЕСТИЦИИ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТУКТУРИ
Подобряване

на

фрагментацията

трансграничното
и

по-добро

сътрудничество

адресиране

на

с

цел

глобалните

преодоляване
и

на

социалните

предизвикателства, като се постигне по-голяма взаимосвързаност на планирането и
ресурсите в сектора на научните изследвания между държавите членки
Изграждането, поддържането и достъпът до съвременни научни инфраструктури
гарантират високо качество на направените изследвания, модерен процес на обучение и
възможност

за

привличане

на

интелектуален

потенциал,

насърчаване

на

предприемачеството чрез възможност за генериране на нови знания и техния трансфер
към икономиката на страната. Научната инфраструктура създава сериозни предпоставки
за изграждането на критична маса в ключови за страната сектори, включително с
регионално измерение. Освен всичко друго научната инфраструктура стимулира
международното научно сътрудничество, като така се обогатява и разширява
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натрупаният опит и знание на различни научни колективи. Наличието на модерна база
създава благоприятни условия за обучение и кариерно развитие на учените, както и
привличане на чуждестранни изследователи и насърчаването на мобилността.
Ефективността от този вид дейност подобрява осезателно резултатите от
научните изследвания, които се измерват с различни индикатори като публикационна
активност, брой получени цитати, патентна активност, полезни модели и т.н.
Инструменти:
9.1. Развитие на национална пътна карта за научна инфраструктура, обвързана и с
приоритетите на настоящата Стратегия;
9.2. Разработване на модел за наблюдение изпълнението на националната пътна
карта за научна инфраструктура и оценка на състоянието и развитието на включените
обекти в нея;
9.3. Провеждане на периодични конкурси за идентифициране на нови потенциални
научни инфраструктури с уникално значение и доказани полза за научното и социалноикономическото развитие на страната;
9.4. Осигуряване на достъп до европейски и международни организации и научна
инфраструктура (членски внос и споделено финансиране за изграждане и изпълнение):
9.4.1. Осигуряване на членски внос за участие в научните ядрени програми на
ЦЕРН и Дубна;
9.4.2.

Осигуряване

на

членски

внос

за

участие

в

паневропейски

научноизследователски комплекси, включени в Пътната карта на ESFRI.
9.5. Периодична международна оценка на националната Пътна карта в синхрон с
ЕСФРИ16 и идентифициране на нови национални инфраструктури и/или надграждане
на съществуващи научни комплекси с регионално и европейско значение;
9.6. Анализ на потенциално включване на национални научни организации в
EIROforum и други международни организации;
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През 2018 г. предстои следващото обновяване
научноизследователски инфраструктури – ESFRI

на

пътната

карта

на

паневропейските

16

9.7. Конкурси по оперативните програми на структурните фондове за изграждане на
национална научна инфраструктура за ефективно участие в Европейската пътна карта
за научна инфраструктура;
9.8. Конкурси за създаване на нова научна среда чрез концентрация на научно
оборудване и екипировка за постигане на осезаеми научни резултати.

Мерна
единица

Индикатор
Изградени инфраструктури
oт националната пътна карта

Базова
стойност

Целева
стойност –
2019 г.

Целева
стойност –
2025 г.

Брой

3

4

8

Брой

-

300

500

%

-

2

5

Брой

-

20

35

Брой

-

4

4

Брой

-

8

12

Публикации в Google
Scholar, Web of Science и
SCOPUS от изследователи,
работещи с научната
инфраструктура
Студенти от общия брой
студенти, използвали или
участвали в програми на
нови или подобрени
инфраструктури/лаборатории
на висшите училища
Научни организации, които
извършват научни
изследвания чрез научна
инфраструктура,
модернизирана в рамките на
ОПНОИР
Подкрепени центрове за
върхови постижения
Подкрепени центрове за
компетентност
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Мерна
единица

Индикатор

Базова
стойност

Целева
стойност –
2019 г.

Целева
стойност –
2025 г.

Научни организации, които
извършват научни
изследвания чрез научна
инфраструктура,

Брой

-

20

35

Брой

-

100

150

Брой

-

125

200

модернизирана в рамките на
ОПНОИР
Изследователи, работещи на
пълна заетост в центровете
за върхови постижения,
подкрепени от ОПНОИР
Изследователи, работещи на
пълна заетост в центровете
за компетентност,
подкрепени от ОПНОИР
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:
РАЗВИТИЕ

НА

ЕЛЕКТРОННОТО

УПРАВЛЕНИЕ

НА

НАУЧНО-

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, РАЗВОЙНА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Дейност 10: Създаване на среда за въвеждане на информационните и
комуникационните технологии
В България са налице условия за разработването на схеми за целенасочена
подкрепа за ИКТ сектора по отношение на потенциала му за НИРД, иновации и
интернационализация. Това ще доведе до превръщането му в истинска иновативна
екосистема и основен двигател за растежа на индустрията. Развитието на ИКТ клъстери
в регионите е предпоставка за по-ефективна регионална интелигентна специализация.
Модернизирането и развитието на изследователската е-инфраструктура от своя страна
ще осигурят потенциал за структурирането на научната общност и изграждането на
иновационна среда за върхови научни постижения и оползотворяването им в
икономиката и социалните сектори.
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Инструменти:
10.1. Схеми за развитие на електронни инфраструктури, симулационни модели,
големи масиви от данни, глобална комуникация и услуги;
10.2. Схеми за развитие на модела на „виртуална мобилност“ на учени като
допълнение или алтернатива на физическата мобилност;
10.3. Схеми за внедряване на ИКТ в научни организации;
10.4. Схеми за развитие на инфраструктурата и услугите за електронно обучение на
докторанти и млади учени;
10.5. Схеми за развитие на виртуални научни организации и интегрирането им с
глобални виртуални научни организации.
Дейност 11: Въвеждане на отворен достъп до научна информация и научни данни
Отвореният достъп до научна информация е от съществено значение за
разпространението на научното знание в Европа. Той има отражение върху науката,
индустрията и обществото и е важен елемент при по-ефективното използване на вече
съществуващи знания с научна стойност. Резултатите от научните изследвания - както
публикациите, така и събраните данни, трябва да бъдат широко и бързо
разпространявани чрез използването на електронни медии, платформи и бази данни.
Това ускорява процеса на научните открития, създава възможност за нови форми на
научни изследвания с интензивно използване на данни и позволява резултатите от
изследванията да бъдат систематично внедрявани от европейския бизнес сектор и
промишлеността. За периода 2014-2020 г. по програмата „Хоризонт 2020“ Европейската
комисия е планирала бюджет от 45 млн. евро за инфраструктури за данни и изследвания
във връзка с електронното съхранение на данни и резултати.
В процес на изпълнение са мерки на национално ниво за разработването на
концепция и план за действие с цел прилагането на принципа на отворен достъп до
научната информация, получена в резултат на публично финансиране.
Инструменти:
11.1. Организиране и изграждане на модел на отворен достъп до научна информация
и научни данни чрез схеми на ОПНОИР и институционални средства;
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11.2. Нормативно регламентиране за въвеждането на политика на отворен достъп в
научните организации, университетите и Фонд „Научни изследвания“;
11.3. Осигуряване на национален достъп до електронни научни база данни на
научните организации и ВУ.

Индикатор

Мерна единица

Реализирани електронни

Брой на

форми за дистанционно

професионалните

обучение

направления и

Базова
стойност

Целева
Целева
стойност – стойност –
2019 г.
2025 г.

N.A

20

100

N.A.

20

35

N.A.

5

7

N.A.

25

50

програмите,
акредитирани в
дистанционна
форма на
електронно
обучение
Реализирани

Брой институции

инфраструктури и услуги

с развита

за електронно обучение на

инфраструктура

докторанти и млади учени

и услуги за
електронно
обучение на
докторанти и
млади учени

Научни публикации в

Брой

издания на отворен достъп институции,
стимулиращи
публикуване в
отворен достъп
Разработване и

Процентен дял

изпълнение на политика

на проектите със

на отворен достъп до

задължителен
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Индикатор
научна информация във

Мерна единица

Базова
стойност

Целева
Целева
стойност – стойност –
2019 г.
2025 г.

отворен достъп

Фонд „Научни
изследвания“
Реализирани и

Брой на

интегрирани електронни

интегрирани

инфраструктури:

инфраструктури

N.A

5

12

симулационни модели,
големи масиви от данни,
глобална комуникация и
услуги
Дейност 12: Укрепване на социалните измерения на науката
Новите тенденции са насочени към повишаване информираността на обществото
относно постиженията на науката и иновациите, както и за възможностите им за
подобряване качеството на живота. Важно е да се гарантират етични норми за различни
по тип изследвания и да се увеличи доверието при провеждането на авангардни научни
изследвания. В този смисъл ролята на медиите и неправителствените организации е
важна при осигуряването на достоверни информационни канали за различни новости в
науката. Запознаването от най-ранна възраст с възможностите на науката предполага
повишаване интереса към занимание с изследователска работа и моделира среда за ново
високообразовано поколение. Стремежът е науката да стане част от популярната
култура на обществото и все повече да заема регулярно пространство в обществения
живот. В този смисъл създаването на специализирани „магазини на науката” към
различни публични научни организации е особено препоръчително. „Магазини на
науката”

са

специализирани

структури,

които

осъществяват

връзката

между

потребностите на обществото и провежданите научни изследвания, дават достъп на
неправителствения сектор до научни разработки и са място, в което студентите като
част от образователната си програма реализират общественополезни и значими
изследвания.

21

Инструменти:
12.1. Разширяване регистъра на научната дейност с платформа за публикуване на
резултатите от публично финансираните изследователски проекти и програми,
обвързана с Европейската платформа за свободен достъп до публикации и резултати;
12.2. Разработване и прилагане на система за стимулиране на публикуването в
научни списания, включени в световната система за рефериране, индексиране и
оценяване;
12.3. Провеждане на широк обществен диалог за развитие на „отговорна към
обществото наука“ и създаване на „научни магазини”;
12.4. Стимулиране на поредица от информационни инициативи на конкурсен
принцип за демонстриране на научните достижения;
12.5. Въвеждане на програма за стимулиране на научната активност на ученици и
студенти с акцент на природните науки и математиката;
12.6. Разработване и въвеждане на схеми за развитие на социалните иновации и
предприемачеството.
12.7. Въвеждане на стимули за подкрепа на ефективните и резултатни учени и
научни групи и школи.

Мерна
единица

Индикатор

Целева
стойност –
2020 г.

Целева
стойност –
2025 г.

21%

27%

31%

(62 838)

(81 000)

(90 000)

580

20%

25%

Базова
стойност

Брой студенти, завършващи
природни и инженерни
специалности, от общия
брой завършили студенти

%

(приема се, че общият брой
студенти до 2025 г. г. ще се
запази около 300 000 души)
Брой лица, придобили

% нарастване

образователна и научна

на годишна

степен „Доктор”

база
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Индикатор

Мерна
единица

Стимулиране на научната

Нарастване на

активност и

броя училища

предприемачеството на

участващи в

ученици и студенти

програмата

(конкурси за млади учени и

(%)

Целева
стойност –
2020 г.

Целева
стойност –
2025 г.

20%

30%

3 971

10%

15%

1

2

4

Базова
стойност

млади таланти)
Повишаване на

% нарастване

публикационната активност на броя
в реферирани научни

публикации на

издания с импакт фактор

български
учени спрямо
предходната
година

Въвеждане на схеми за

Брой схеми за

междусекторна мобилност

междусекторна

за обучение, научни

мобилност

изследвания и заетост,
между университет/научна
организация и предприятие
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА ВРЪЗКА ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКА-БИЗНЕС
КАТО ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО
ЕНП ПРИОРИТЕТ 5 – ОПТИМАЛНА ЦИРКУЛАЦИЯ И ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЕ
Премахване на правните, политическите и техническите бариери пред по-широката
циркулация и по-широкото използване на знания ще доведе до повишаване растежа и
конкурентоспособността на Европа с ползи за учени, изследователски институции,
граждани и бизнеса от всякакъв мащаб. Практическата цел на този приоритет
трябва да бъде: а) прилагане на политики за трансфер на знания на национално
ниво, с цел да се постигне максимално използване на научните резултати и б)
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свободен достъп до публикации и данни в контекста на отворения науката.
Изграждането на ефективни партньорства между научните организации,
университетите и бизнеса обогатява всички участници в процеса с нови знания и
умения и създава висока добавена стойност за икономиката. Участието на бизнеса в
научно-образователния процес подпомага изграждането на нова генерация учени и
предприемачи, което способства за създаване на нов пазарен профил и на условия за
привличането на повече инвестиции. Балансираното участие на различните партньори,
както и активната роля на бизнеса в научния процес, генерира нови знания, води до
създаването на иновативни продукти и подобрява състоянието на икономиката.
Научното обслужване и участие в усвояването или създаването на нови технологии в
индустрията е необходимо за гарантиране на интелигентен, устойчив растеж с поефективно използване на ресурсите.
В България иновациите формират малка част от добавената стойност на
българската промишленост (26% по данни на МИ и Евростат при стойности от 45%
средно за ЕС). Имайки предвид структурата на българската икономика, т.е.
преобладаващ дял на малките и средните предприятия (МСП), усилията следва да са
насочени към осигуряване на стартов капитал за тези компании и впоследствие за
развитие на тяхната пазарна устойчивост. Това се предопределя и от световните
тенденции - през 80-те години на 20 век 80% от инвестициите в научноизследователска и
развойна дейност са по поръчка и се финансират от големите компании със служители
над 25 000 души. За десет години техният процент намалява с 20 пункта за сметка на
нарастването на дела на МСП до 25%.
Обвързването на различни елементи на знанието в неделима среда е
предпоставка за устойчив и приобщаващ растеж, както и стимулиране на икономика с
високи равнища на заетост. Това предполага и наличието на подходящ човешки ресурс,
който да обслужва потребностите на различните сфери, както и бързата реализация на
учени и предприемачи. Така ще се създадат условия за модернизиране на трудовите
пазари и ще се реализират гъвкави образователни мостове между различните сектори.
Дейност 13: Засилване на интеграцията между елементите на „триъгълника на
знанието”

24

Инструменти:
13.1. Стимулиране реализация на съвременни модели на университети, като
въвеждане на модел за предприемачески университет; консорциум/мрежа на
университети и институти; съвместни или дуални програми за обучение (използване на
инструментите на HEIniative);
13.2. Въвеждане на насърчителни схеми за заетост на млади изследователи,
придобили научно-образователната степен доктор в предприятията;
13.3. Конкурси за обучение на млади учени по заявка и с финансовото участие на
бизнеса и популяризиране на постиженията на млади изследователи;
13.4. Създаване на мрежи (клъстери) от регионални институции, научни организации
и високотехнологични предприятия за изпълнение на целеви регионални задачи и
програми;
13.5. Развитие и интензифициране на трансфера на знания чрез схеми за създаване на
инкубатори за научни идеи;
13.6. Поддържане на национална интерактивна платформа за връзка образованиенаука-бизнес;
13.7. Развитие на публично-частното партньорство в научните изследвания чрез
мерките на ОПНОИР.
Дейност 14: Стимулиране на трансфера на знания, научни резултати и технологии
от университетите и научните организации в полза на икономиката и обществото
Инструменти:
14.1.

Разработване

на

концепция

за

осъществяване

на

дейности

от

научноизследователската общност за представяне и използване на нейните резултати
(публикации и данни от научни резултати, иновационни профили и др.);
14.2. Оптимизиране на мрежата от офиси за технологичен трансфер в научните
организации, чрез които изследователските организации да изпълняват плана за
експлоатация на научните резултати и отчитане на ефективността на публичните
финанси в науката;
14.3. Създаване на регистър в МОН на наличното научно оборудване в научните
организации, в това число и цялата закупена с публични средства научна
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инфраструктура, вкл. Правилата за използването/наемането му за изследователски и
иновационни дейности;
14.4. Създаване на регионални научноизследователски центрове ОПНОИР като ядро
на регионални иновационни екосистеми;
14.5. Разработване в програмния бюджет на МОН за наука на мерки за подобрение на
текущото състояние на научния маркетинг.
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СТЪЛБ 4: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В НАУКАТА17
ЕНП ПРИОРИТЕТ 3 – ОТВОРЕН ПАЗАР НА ТРУДА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
Въвеждане на открити, прозрачни и основани на индивидуалните постижения
практики за назначаване и наемане на изследователи
България страда от кризисен демографския спад. Тя има по-малко изследователи
във всички основни категории в сравнение със средното за ЕС. Почти половината от
преподавателите са над 65-годишна възраст и като правило по-младите изследователи
мигрират в други страни от ЕС или в работни места извън науката. Качеството на
научните изследвания обаче зависи преди всичко от човешкия потенциал висококвалифицирани и мотивирани изследователи.
Затова следва да приложим по-ефективна политика, насочена към повишаване на
икономическия и социалния статус на учените и към създаване на атрактивни условия
за научна дейност, които да им дават достатъчна доза професионално самочувствие.
Държавата ще насърчава завръщането и включването на висококвалифицирани
български учени, работещи в научни институции в чужбина. Ще инициира действия за
модернизиране на всички аспекти от структурата и управлението на научните
организации с цел повишаване на техните умения и знания и заплащане, основано на
резултати.
Специално внимание ще бъде отделено за привличане и задържане на младите и
талантливи хора в науката. Ще продължат и ще се доразвият програмите, по които на
проектен принцип млади учени получават подкрепа – въвеждане на „проектна”
докторантура и докторантура, основана на принципите на иновативното докторантско
обучение, след докторантски програми, финансиране на участието на млади хора в
международни конференции, стимулиране публикуването и осигуряването на средства
за публикации в реферирани списания и др.

17

Препоръка - „...България се призовава да увеличи броя на изследователите в областта на висшето
образование и научните изследвания както в публичния, така и в частния сектор. Това е
предизвикателство не само за повишаване на публичното финансиране за наука-иновации, но и в
развитието и поддържането на необходимото качество на човешки ресурси...
- увеличаването на броя на изследователите се основава на високите научни постижения и на подхода
изследователските области напълно да отговарят на нуждите на пазара на труда;…“
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При разработването на стратегията е използван ирландският модел, който се
характеризира с постигане на следните цели:
• Изследователски умения и информираност
• Етика и социално разбирателство
• Комуникативни умения
• Лична ефективност / развитие
• Работа в екип и лидерство
• Управление на кариерата
• Предприемачество и иновации
За създаване на междусекторни докторантски програми е използван полския
модел. Ядрото и важният компонент от докторантурата остава напредъка на знанието
чрез оригинални изследвания, насърчаване на иновативното мислене и развитието на
съвременни критични умения.
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6:
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ18
Дейност 15: Развитие на научния потенциал чрез създаване на привлекателни
условия за научна кариера, професионално израстване, квалификация и
специализация на учените
Инструменти:
15.1. Въвеждане на нова национална програма за докторанти, основана на
европейските принципи на иновативно докторантско обучение, с цел привличане на
повече докторанти и млади изследователи в науката:
• Конкурси за изпълнение на „проектна” докторантура и на докторантура, основана на
принципите на иновативното докторантско обучение;

18

Препоръка - „Българското правителство трябва да въведе инициативи за справяне с промяната на
възрастовия профил на изследователи и да поднови множеството от професори. По-строг контрол трябва
да се въведе върху използването на пенсионираните професори за изследване и преподаване, които иначе
биха били поели младите колеги…“. „Българското правителство и университети/БАН трябва да въведе
редица инициативи, основани на индивидуалните научни постижения, за да се увеличи заплатата на
изследователите.“
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• Конкурси за подкрепа на докторантски и постдокторантски програми.
15.2. Разработване и финансово обезпечаване на Програма 100 докторанти, за които
се прилагат европейските принципи на иновативно обучение на докторанти по
приоритетните области на ИСИС, както и създаване на междусекторни докторантски
програми.
15.3. Разработване на програма за привличане на водещи световни учени за
провеждане на 5-годишни изследователски програми в четирите национални
приоритетни области на ИСИС с предоставянето на свобода на изследванията,
наемането на докторанти и доктор-изследователи.
15.4. Създаване на условия за привличане на българската научна диаспора в
чужбина:
15.4.1. Подготовка на база данни по научни направления на водещи български
учени и преподаватели в престижни научни институти и университети в чужбина
15.4.2. Осъществяване на контакт с тях и организиране на тематични
конференции, семинари, работни срещи с техните колеги от български висши
училища и научни институти
Дейност 16: Промяна на възрастовия профила на учените-изследователи19
В резултат на последователната си политика Министерство на образованието и науката,
още през месец Юни 2015 г., разработи и представи в Централно координационно звено
(ЦКЗ) в Министерски съвет (МС) обосновки за критериите за извеждане на
индикативни нива на часови ставки за експертна позиция 15, като формулира следните
категории:
• Учен с отлични постижения (exellent scientist).
 Работещ в и /или към средище на водещи специалисти и изследователи в
научна инфраструктура от международно значение;
 Научната му дейност разширява възможностите за интердисциплинарен подход
при решаването на различни научни задачи и обединява ресурси в
приоритетите на ИСИС;
19

Препоръка – „Препоръчително е, всички изследователски институции да подпишат принципите на
Европейската харта за изследователи и Кодекс за поведение при подбора на изследователи за да изградят
работна среда, която води до успешно изпълнение и кариерно развитие и да се гарантира, открита,
ефикасна и прозрачна практика за назначаване. Това може постепенно да бъде поставено като условие за
достъп до всички национални средства за научноизследователска дейност.“
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 С утвърдена на конкурсен принцип научна дейност на световно ниво.
• Учен, достигащ високи разпознаваемо ниво проблемно ориентирани научни
изследвания (distinguishscientist).
 Работещ в и/или към научни групи и научни институти, допринасящи с
добавена стойност за развитие на вече утвърдени научни направления и теми в
приоритетите на ИСИС
 Научните му резултати утвърждават и надграждат темата, по която работи;
разпознаваеми са на национално и европейско ниво
 С утвърдена на конкурсен принцип научна дейност на европейско ниво
• Водещ учен в дадено направление (leading scientist)
 Работещ в и/или към научни групи и научни институции в рамките на дадена
приоритетна научна област
 Научната му дейност е ориентирана към приоритетите на ИСИС или
регионална стратегия и е насочена към ефективност от провежданите научни
изследвания
 С утвърдена на конкурсен принцип научна дейност на европейско ниво
• Учен експерт (expert scientist)
 Работещ в и/или към научни групи и научни институции в рамките на дадена
приоритетна научна област, специфична за съответната институция
 Научната му дейност е част от научна задача, решаването на която е в един от
приоритетите на съответната институция и/или е заложена в ИСИС
 С утвърдена на конкурсен принцип научна дейност на регионално ниво
• Реинтегрирани учени
 Работещ в и/или към научни групи и научни институции в рамките на дадена
приоритетна научна област, поканен за съвместна научна дейност в друга
европейска научна институция
 Работещ в host за ERC grantee институт
 Научната му дейност е част от решаването на съвместна научна задача
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 С утвърдена на конкурсен принцип научна дейност на ниво обмен между
научни институти.
Като критерии за тези определения се използват разграничителни индикатори,
измервани чрез:
• Брой публикации в референтни издания с импакт фактор, JSR,както и брой цитати
на научните публикации;
• Брой научни конференции с международно значение;
• Брой

разработки

и

научни

резултати,

подготвени

за

експлоатация

и

комерсиализация;
• Брой проекти, на конкурсен принцип, в които участва като ръководител на
проект/задача/под проект или член на научен екип;
• Притежаващ авторство (пълно или споделено) върху брой патенти, заявки за
патенти или друга регистрирана или защитена ИС;
• Участие в европейски научни мрежи;
• Участия в договори с индустрията;
• Участия в смесени международни научни екипи по покана за участие в
определени изследователски задачи, доказани със съвместни научни публикации в
референтни издания с импакт фактор, JSR и др.
Критерии за категориите учени са използвани и в Правилника на Фонд „Научни
изследвания“ (Обн. - ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г.), Приложение към чл. 7, ал. 2
Минимални изисквания за членовете на изпълнителния съвет на Фонда и могат да
бъдат ориентир, измерващ научните резултати в различни научни области, водещо до
обективно измерване на категориите в т. 2 - съобразени с описанието за изследователи в
Насоките за кандидатстване по оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 „Изграждане и развитие на центрове за върхови
постижения“.
В Комуникация на Европейската комисия озаглавена „Към европейската рамка за
кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 Юли 2011 г. се въвеждат
следните 4 етапа в кариерното развитие на научния изследовател:
• R1: Първа категория научен изследовател (до защита на докторска дисертация);
31

• R2: Признат научен изследовател (Изследовател, който е защитил докторска
степен, но все още не е напълно независим в своята работа);
• R3: Установен научен изследовател (Изследовател, който е защитил докторска
степен, и е развил известна самостоятелност при провеждане на научни
изследвания);
• R4: Водещ научен изследовател (Изследовател, който е защитил докторска степен,
и който е водещ в своята област на научни изследвания).
В заключението на Европейската комисия се казва, че общата рамка за
кариерното развитие на научните изследователи ще подпомогне научните организации
и работодателите за по-лесно и бързо ориентиране в пазара на труда, и ще повиши
мобилността в ЕС. Формулировките са създадени, за да се използват както в частните
институции, така и в тези с публично финансиране. Критерии, въз основа на които са
създадени формулировките по-горе, са универсални. Изработени са въз основа на
Наръчника на Фраскати, който е продукт на усилията на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие.
Инструменти:
16.1. Въвеждане на ново ниво на заплащане на четирите категории учениизследователи: И1: постдокторанти; И2: признати изследователи (доктор-изследовател)
с конкурс за заемане на такава позиция максимум 4 години; И3: старши изследователи–
доценти; И4: водещи изследователи–професори в зависимост от резултатите от
научната им дейност.
16.2. Разработване на пакет за доброволно ранно пенсиониране с компенсация за
загуба на доход.
16.3. Въвеждане на контролни механизми за използването на пенсионираните учени
и преподаватели за изследване и преподаване вместо младите учени и преподаватели.
16.4. Провеждане на изследване и широка консултация със заинтересовани
организации, между които правителствени служби и социални партньори относно
необходимост за законодателни промени, свързани с определянето на конкурентните
нива на заплатите по предварително определени категории, на база оценка на научните
резултати. Въвеждане на качеството и приложимостта на резултатите, като водещи
критерии при възмездяване на изследователските постижения.
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• Изготвяне на препоръки за научните организации и университетите за въвеждане
на вътрешно-институционални правила относно диференцирано заплащане в
зависимост от индивидуалните постижения на базата на конкурентни нива на
заплатите, определени от МОН, МФ. Препоръките ще са свързани с постепенна
промяна в институционалните практики за заплащане, като се въведе принципът
на възнаграждение, основано на резултати.
• Допълнения в Закона за насърчаване на научните изследвания, свързани с
дефиниране на „млад учен“ и „постдоктор“ и въвеждане на инструмента „докторизследовател“
Дейност 17: Стимулиране на научните организации и университетите за създаване
на благоприятни условия за кариерно развитие и мобилност, включително и за
увеличаване на научния потенциал
Инструменти:
17.1. Разработване на регулаторни правила за създаване на длъжността „ръководител
на научно направление“ (chair of science) за изтъкнати учени;
17.2. Конкурси за мобилност на учените и подкрепа за развитието на кариерните
центрове и регионалните звена за мобилност на учените, като част от Европейската
мрежа за мобилност;
17.3. Въвеждане на схеми на конкурсен принцип за подкрепа на творчески отпуск на
български учени (едногодишен платен отпуск от базовата организация, за което ученият
се задължава да извършва изследвания по свое усмотрение в друга организация в
страната и чужбина) и други краткосрочни стимули за професионалното развитие на
учените:
17.3.1. Разработване на Национална програма за развитие и съхранение на
човешкия капитал и за привличане на таланти;
17.3.2.

Стимулиране

на

научните

изследвания

на

всички

равнища

на

образователната система чрез насочени (ваучерни) схеми за участие на
обучаващите се в изпълнение на научни проекти;
17.3.3. Разработване и прилагане на система за стимулиране на публикуването в
научни списания, включени в световната система за рефериране, индексиране и
оценяване.
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17.4. Национална подкрепа за проекти, преминали през първа фаза на оценка от
Европейския научен съвет;
17.5. Насърчаване на междурегионалната и междусекторната мобилност на учените
и подкрепа за развитието на кариерните центрове и регионалните звена за мобилност на
учените като част от Европейската мрежа за мобилност;
17.6. Въвеждане на стимули за научните организации и университетите, като част от
годишната оценка на научния потенциал (Правилника) за прилагане и адаптиране
принципите на Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при
подбора на изследователи.
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