ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

ИНСТРУМЕНТИ

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

СТЪЛБ 1: ПОВИШАВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ
1: „Увеличение на
средствата за научни
изследвания и
иновации до 1,5 % от
БВП до 2020 г. и
достигане на 0,45%
публичното
финансиране на
научните изследвания
в България“

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)
Дейност 2:
Провеждане на широк
обществен диалог
относно Дневен ред за
наука 2030

1.1. Анализ на бюджетните средства за
научни изследвания и препоръки за
тяхното оптимизиране –
институционално 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 в НПР с приложен план на риска и
индикатори

До края на 2017 г.

Държавен бюджет

50 000

До края на 2017 г.

Държавен бюджет

10 000

2.1. Създаване на Обществен съвет за
пълноценно участие на България в
Европейското научноизследователско
пространство (ЕНП), включващ изявени
учени като носители на наградите
„Питагор“, включително млади учени,
носителите на наградата на L’Óreal и
UNESCO за жени в науката,
изобретатели и други, отличени с
национални и световни награди,
изследователи, членове на Съвета за

Текущ

Държавен бюджет

400 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

ИНСТРУМЕНТИ

интелигентен растеж от бизнес
организациите 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 възстановяване
на общественото доверие в системата
„наука–иновации“
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

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

До края на 2016 г.
До края на 2017 г.

До края на 2018 г.

Текущ

Общо по СТЪЛБ 1: 460 000
СТЪЛБ 2: РЕФОРМА В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА СИСТЕМА
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ
2:

Дейност 3:
Осигуряване на процес

3.1. Устойчиво прилагане на критериите Текущ
и процедурите в приетия и обнародван в
ДВ, бр. 72/18.09.2015 г. Правилник за

Държавен бюджет

160 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

„Повишаване на
динамичността,
резултатността и
ефективността на
научноизследователската и развойната
дейност в полза на
икономиката и
обществото“

на независима оценка
на
научноизследователска
та и иновационната
дейност в съответствие
с международните
стандарти и
принципите на
манифеста от Лайден

ИНСТРУМЕНТИ

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

наблюдение и оценка на научната
дейност и периодично класиране на ВУ
и научните организации по отношение
качеството на научните изследвания,
съпътствано със съответното целево
финансиране въз основа обективни
показатели за научните резултати
(съгласно Правилника, ДВ, бр.
72/18.09.2015 г.)
3.2. Регламентиране в нормативната
До края на 2017 г.
база и конкретно в Закона за
насърчаване на научните изследвания
(ЗННИ) на методиката и системата за
наблюдение и оценка на научната
дейност и поддържане на система от
индикатори за ефективността от
провежданата научноизследователска
дейност от научните организации по
смисъла на ЗВО
3.3. Оценка на ефективността и
До края на 2017 г.
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
До края на 2019 г.
наблюдение и обективна оценка на

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

Държавен бюджет

10 000

Държавен бюджет

20 000

Държавен бюджет

50 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

ИНСТРУМЕНТИ

изпълнението на научни програми и
проекти
3.5. Въвеждане на система за анализ и
оценка на въздействието при
въвеждането на нови решения и мерки в
областта на науката и иновациите
4.1.
Провеждане на независима
Дейност 4:
международна оценка на Българска
Усъвършенстване на
модела на финансиране академия на науките и на
университетите по утвърден модел на
на научните
изследвания в научните Европейската комисия, която провежда
независима международна оценка на
организации на базата
на приоритетни научни научните институти към съвместните
изследователски центрове на 7 години
области, стимулиращ
конкуренцията,
4.2.
Увеличение дела на програмното
развитието и
финансиране по отношение
резултатите за
институционалното финансиране при
приложение в
формирането на издръжката на
обществото и
научните институти и предложения за
икономиката
промени в нормативната база (Закон за
БАН, др.)
5.1. Допълнение в ЗННИ на ролята на
Дейност 5:
научните изследвания и трансфера на
Увеличение на
технологии във научните организации
резултатнокато равнопоставени дейности на
ориентираното
образователната дейност
финансиране, както
пред-проектното, така
5.2. Въвеждане на тригодишни договори
и на програмното
с научните организации след
финансиране за наука, приключване пилотната фаза на
на базата на ясни
оценката на научната дейност (2017 г.),

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

До края на 2019 г.

Държавен бюджет

50 000

До края на 2018 г.

Държавен бюджет

100 000

До края на 2020 г.

Държавен бюджет

20 000

До края на 2017 г.

Държавен бюджет

30 000

До края на 2019 г.

Държавен бюджет

5000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

ИНСТРУМЕНТИ

критерии за постигнати
високи и/или полезни
за обществото научни
резултати, заложени
като регламентация в
ЗННИ.

според Правилника (ДВ,
бр. 72/ 18.09.2015 г.) за въвеждане на
вътрешноинституционални стратегии за
повишаване качеството на научните
изследвания, укрепване на научния
потенциал и трансфера на резултати и
знание
5.3. Прилагане и при необходимост
актуализиране на Наредба № 3 от 2015
г., съгласно измененията в ЗВО относно
уловията и реда за планиране,
разпределение и разходване на
средствата, отпускани целево от
държавния бюджет за присъщата на
висшите училища научна или
художественотворческа дейност
5.4. Програмиране на мерки за
оптимизиране мрежата от
научноизследователски организации в
страната с програмни средства от
националния бюджет, ОПНОИР и
подкрепа участието в Хоризонт 2020,
подпрограма Разширяване
6.1. Създаване на независима агенция
чрез прерастване на Фонд „Научни
изследвания” в структура, способна да
проектира и изпълнява многогодишни
програми за финансиране на научни
изследвания
6.2. Преструктуриране на водещите

Дейност 6:
Изграждането на
модерна
административна
структура за
качествено управление
на политиките и

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

Текущ

Държавен бюджет

8 005 000

Текущ

ОПНОИР
Държавен бюджет

7 050 000

До края на 2018 г.

Държавен бюджет

5000

До края на 2018 г.

Държавен бюджет

5000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

програмите за научни
изследвания и
иновации и обучение
на експертен състав

ИНСТРУМЕНТИ

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

звена в МОН, отговорни за
провеждането на научни и
изследователски политики
Общо по СТЪЛБ 2: 15 510 000

СТЪЛБ 3: КОНЦЕНТРИРАНЕ НА НАУЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ КАПАЦИТЕТ В ЗНАЧИМИ ЗА
ИКОНОМИКАТА НАПРАВЛЕНИЯ И СИНЕРГИЯТА МЕЖДУ ТЯХ (ИК)
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ
3: „Развитие на
електронното
управление на
научноизследователск
ата, развойна и
приложна дейност в
България“

Дейност 7:
Създаване на среда за
въвеждане на
информационните и
комуникационните
технологии

7.1. Схеми за развитие на електронни
инфраструктури, симулационни модели,
големи масиви от данни, глобална
комуникация и услуги
7.2. Схеми за развитие на модела на
„виртуална мобилност“ на учени като
допълнение
или
алтернатива
на
физическата мобилност
7.3. Схеми за развитие на модела на
„изнесени научни изследвания“
(аутсорсинг) при коопериране с водещи
научни институти и университети
7.4. Схеми за развитие на
инфраструктурата и услугите за
електронно обучение на докторанти и
млади учени
7.5. Схеми за развитие на виртуални
научни организации и интегрирането им
с глобални виртуални научни
организации

До края на 2020 г.

Държавен бюджет

4 100 000

До края на 2022 г.

Държавен бюджет
ОПНОИР
Х2020

3 080 000

До края на 2020 г.

Държавен бюджет
ОПИК

3 080 000

До края на 2019 г.

Държавен бюджет
ОПНОИР

10 100 000

До края на 2025 г.

Държавен бюджет
Х2020

300 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

ИНСТРУМЕНТИ

8.1. Организиране и изграждане на
модел на отворен достъп до научна
информация и научни данни чрез схеми
на ОПНОИР и институционални
средства
8.2. Нормативно регламентиране за
въвеждането на политика на отворен
достъп в научните организации,
университетите и Фонд „Научни
изследвания“
8.3. Осигуряване на национален отворен
достъп до научни база данни на
научните организации и университетите
Дейност 9:
9.1. Разширяване регистъра на научната
Укрепване на социалните дейност с платформа за публикуване на
измерения на науката
резултатите
от
публично
финансираните
изследователски
проекти и програми, обвързана с
Европейската платформа за свободен
достъп до публикации и резултати
9.2. Разработване и прилагане на
система
за
стимулиране
на
публикуването в научни списания,
включени в световната система за
рефериране, индексиране и оценяване
9.3. Провеждане на широк обществен
диалог за развитие на „отговорна към
обществото наука“ и създаване на
„научни магазини”
Дейност 8:
Въвеждане на отворен
достъп до научна
информация и научни
данни

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

До края на 2020 г.

Държавен бюджет
ОПНОИР

10 000 000

До края на 2020 г.

Държавен бюджет
ФНИ

100 000

До края на 2020 г.

Държавен бюджет
ОПНОИР

40 000 000

До края на 2020 г.

Държавен бюджет
Х2020

100 000

До края на 2018 г.

Държавен бюджет

400 000

До края на 2019 г.

Държавен бюджет

10 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ
4: „Синергия между
програмните
инструменти и
преодоляване на
фрагментацията чрез
концентиране на
критична маса от
изследователи и
научна
инфраструктура и
посредством създаване
на центрове за
върхови постижения и
центрове за

ДЕЙНОСТ

ИНСТРУМЕНТИ

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

До края на 2020 г.

Държавен бюджет
ФНИ

100 000

До края на 2023 г.

Държавен бюджет
ОПНОИР

5 060 000

До края на 2023 г.

Държавен бюджет
ОПИК

5 050 000

Текущ

Държавен бюджет

5 050 000

Дейност 10:
Развитие на съвременни
изследователски
университети и центрове
за провеждане на
конкурентоспособни
научни изследвания и
решаване на значими за
страната и индустрията
научни задачи, в които
ще се концентрират
научен състав,
финансови ресурси,
съвременна научна
апаратура и оборудване,
необходими за

9.4. Стимулиране на поредица от
информационни
инициативи
на
конкурсен принцип за демонстриране
на научните достижения
9.5. Въвеждане на програма за
стимулиране на научната активност на
ученици и студенти с акцент на
природните науки и математиката
9.6. Разработване и въвеждане на схеми
за развитие на социалните иновации и
предприемачеството
9.7. Въвеждане на стимули за подкрепа
на ефективните и резултатни учени и
научни групи и школи
10.1. 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
10.2. 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

До края на 2020 г.

ОПНОИР, ПО1,
СЦ1

140 000

До края на 2025 г.

ОПНОИР, ПО1,
СЦ2

100 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

компетентност“

ДЕЙНОСТ

ИНСТРУМЕНТИ

провеждането на значими научни екипи между учени от различни
и мултидисциплинарни
научни организации
научни изследвания

Дейност 11:
Насърчаване активното
Интензифициране

10.3. Въвеждане на национални
научни програми, съвместно с други
министерства и агенции
10.4. Планиране, одобряване и
изпълнение на тематични секторни
програми в приоритетните области в
партньорство с индустрията и с
публични национални и местни
структури
10.5. Осигуряване на специфични
механизми за провеждане на научни
изследвания в отговор на неотложно
възникнали потребности, включително
на национално равнище и от
индустрията
10.6. Провеждане на пазарноориентирани научни изследвания в
приоритетни области на ИСИС
10.7. Изграждане на стратегически
партньорства и съвместни научноизследователски програми с водещи
европейски научноизследователски
центрове (Хоризонт 2020, ОПНОИР,
национален бюджет)
11.1. Включване в инициативи за
съвместни научни програми със
споделено финансиране между бизнеса,

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

До края на 2018 г.

Държавен бюджет

7 000 000

До края на 2022 г.

Държавен бюджет
ФНИ

10 000 000

Текущ

Държавен бюджет 3 000 000
+ МОН, МОСВ,
МО, МЗ, МЗХ, МК

До края на 2019 г.

Държавен бюджет
МИ

10 000 000

До края на 2021 г.

Държавен бюджет
Х2020
ОПНОИР

10 000 000

До края на 2021 г.

Държавен бюджет
Х2020
Частни

10 000 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

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 (ERANET), както и подкрепа
участието на българските
учени в COST
Дейност 12:
Изпълнение на
националната Пътна
карта за научна
инфраструктура

ИНСТРУМЕНТИ

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

До края на 2018 г.

инвестиции
ФНИ
Държавен бюджет
Х2020
ФНИ

страните-членки и Европейската
комисия;
11.2. Разработване и изпълнение на
схема за подготовка на проекти за
кандидатстване по европейските
рамкови програми;
11.3. 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
12.1. Развитие на национална пътна
карта за научна инфраструктура,
обвързана и с приоритетите на научната
стратегия
12.2. Разработване на модел за
наблюдение изпълнението на
националната пътна карта за научна
инфраструктура
12.3. Провеждане на периодични
конкурси за идентифициране на нови
потенциални научни инфраструктури с
уникално значение и доказани полза за
научното и социално-икономическото
развитие на страната
12.4. Осигуряване на достъп до
европейски и международни

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

100 000

Текущ

ОПНОИР, ПО1,
ФНИ

10 000 000

Текущ

Държавен бюджет

180 000 000

До края на 2017 г.

Държавен бюджет

10 000

Текущ

Държавен бюджет
ФНИ

1 100 000

Текущ

Държавен бюджет

500 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ
5:
„Изграждане на
устойчива връзка
образование-наука-

ДЕЙНОСТ

Дейност 13:
Засилване на
интеграцията между
елементите на
„триъгълника на
знанието”

ИНСТРУМЕНТИ

организации и научна инфраструктура
(членски внос и споделено финансиране
за изграждане и изпълнение)
12.5. Периодична международна оценка
на националната Пътна карта в синхрон
с ЕСФРИ и идентифициране на нови
национални инфраструктури и/или
надграждане на съществуващи научни
комплекси с регионално и европейско
значение
12.6. Анализ на потенциално включване
на национални научни организации в
EIROforum и други международни
организации
12.7. Конкурси по оперативните
програми на структурните фондове за
изграждане на национална научна
инфраструктура за ефективно участие в
Европейската пътна карта за научна
инфраструктура
12.8. Конкурси за създаване на нова
научна среда чрез концентрация на
научно оборудване и екипировка за
постигане на осезаеми научни резултати
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

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

До края на 2019 г.

Държавен бюджет
ОПНОИР,
ПО1,СЦ3

500 000

До края на 2019 г.

Държавен бюджет
ОПНОИР

20 000

До края на 2018 г.

ОПНОИР

300 000 000

До края на 2020 г.

ОПНОИР
ФНИ

9 000 000

До края на 2020 г.

Държавен бюджет
ОПНОИР

2 110 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

бизнес като основа за
развитие на
икономика, базирана
на знанието”

Дейност 14:
Стимулиране на
трансфера на знания,
научни резултати и
технологии от

ИНСТРУМЕНТИ

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
образование-наука-бизнес
13.7. Развитие на публично-частното
партньорство в научните изследвания
чрез мерките на ОПНОИР
14.1. Разработване на концепция за
осъществяване на дейности от
научноизследователската общност за
представяне и използване на нейните
резултати (публикации и данни от

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

До края на 2021 г.

Държавен бюджет

3 090 000

До края на 2021 г.

Държавен бюджет

100 000

До края на 2021 г.

ОПИК

1 100 000

До края на 2020 г.

ОПИК

100 000

Текущ

Държавен бюджет

80 000

До края на 2020 г.

Държавен бюджет

100 000

До края на 2019 г.

Държавен бюджет

10 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

университетите и
научните организации в
полза на икономиката и
обществото

ИНСТРУМЕНТИ

научни резултати, иновационни
профили и др.)
14.2. Оптимизиране на мрежата от
офиси за технологичен трансфер във ВУ
и БАН, 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 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

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

До края на 2018 г.

Държавен бюджет
ОПИК

1 100 000

Текущ

Държавен бюджет

100 000

До края на 2020 г.

ОПНОИР

50 000 000

До края на 2018 г.

Държавен бюджет

100 000

Общо по СТЪЛБ 3: 695 990 000
СТЪЛБ 4: ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

Дейност 15:

15.1. Въвеждане на нова национална

До края на 2017 г.

Държавен бюджет

10 000 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

6: „Развитие на
човешкия научен
потенциал на
България“

ДЕЙНОСТ

ИНСТРУМЕНТИ

програма за докторанти основана на
европейските принципи на иновативно
докторантско обучение и обучение с
цел привличане на повече докторанти и
млади изследователи в науката
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
Дейност 16:
16.1. Разработване на пакет за
Промяна на възрастовия доброволно ранно пенсиониране с
профила на учените- компенсация за загуба на доход
изследователите
16.2. Въвеждане на контролни
механизми за използването на
пенсионираните учени и преподаватели
за изследване и преподаване, вместо
младите учени и преподаватели
16.3. Провеждане на проучване, за да се
Развитие на научния
потенциал чрез създаване
на
привлекателни
условия
за
научна
кариера, професионално
израстване,
квалификация
и
специализация
на
учените

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

ОПИК
ФНИ

До края на 2018 г.

Държавен бюджет
ФНИ

100 000

До края на 2019 г.

Държавен бюджет
ФНИ

10 000 000

До края на 2020 г.

Държавен бюджет

5 050 000

До края на 2020 г.

Държавен бюджет

50 000

Текущ

Държавен бюджет

5 050 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

Дейност 17:
Стимулиране
на
научните организации и
университетите
за
въвеждане на стимули и
създаване
на
благоприятни условия за

ИНСТРУМЕНТИ

определияне на конкурентните нива на
заплатите за тези схеми. Въвеждане на
качеството и приложимостта на
резултатите като водещи критерии при
възмездяване на изследователските
постижения. (ИК). Редом с тези
инициативи, основани на заплати
възнаграждение за постигнати
резултати, каквато е текущата практика,
позволяваща на изследователите да
увеличават заплатата си от национални
изследователски средства, следва да
бъдат бъде изтеглени от употреба и
заменени заменена със система,
основана на заслуги. Финансирането на
научни изследвания следва да бъде
средство за извършване на високо
качество на научните изследвания и не
трябва да се злоупотребява като
политика за определяне на заплата
16.4. Въвеждане на система отчитаща
диференцирано заплащане според
индивидуалните научни постижения
17.1. Разработване на регулаторни
правила за създаване и финансиране на
длъжността „ръководител на научно
направление“ (chair of science) за
изтъкнати учени
17.2. Конкурси за мобилността на
учените и подкрепа за развитието на

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

До края на 2020 г.

Държавен бюджет

50 000

До края на 2019 г.

Държавен бюджет

50 000

До края на 2017 г.

Държавен бюджет
Х2020

1 100 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

ИНСТРУМЕНТИ

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

кариерно развитие и кариерните центрове и регионалните
увеличаване на научния звена за мобилност на учените, като
потенциал
част от Европейската мрежа за

мобилност
17.3. Национална подкрепа за проекти, До края на 2018 г.
преминали през първа фаза на оценка от
Европейския научен съвет
17.4. Насърчаване на
До края на 2022 г.
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
17.5. Въвеждане на схеми на конкурсен До края на 2024 г.
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
17.6. Въвеждане на стимули за научните До края на 2017 г.
организации, като част от годишната
оценка на научния потенциал
(Правилника) за прилагане и адаптиране
принципите на Хартата и Кодекса

Държавен бюджет
ФНИ
ОПНОИР
Държавен бюджет
Х2020

10 000 000

10 000 000

Държавен бюджет

500 000

Държавен бюджет

1 010 000
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

ИНСТРУМЕНТИ

ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА
ИНВЕСТИ
ЦИЯ
в лева до
2025 г.

Общо по СТЪЛБ 4: 52 960 000

ОБЩО: 764 920 000

ОПНОИР

ОПИК

ФНИ

Х2020

Държавен
бюджет

440 900 000

18 700 000

26 200 000

28 000 000

251 120 000

58%

2%

3%

4%

33%
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33%
ОПНОИР
ОПИК
ФНИ
Х2020
58%

Държавен бюджет

4%
3%
2%
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