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Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на
актуализирана Национална научна програма „Петър Берон. Наука и
иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ), приета с Решение № 577 на
Министерския съвет от 2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание на чл. 31, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Решение
на Министерския съвет за одобряване на актуализирана Национална научна програма
„Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ ( ННП Петър Берон и НИЕ), приета с Решение
№ 577 на Министерския съвет от 2018 г.
Проектното и програмното финансиране са основни инструменти на държавата,
както за поддържане на научния капацитет и развитие на научните изследвания в
страната, така и за посрещане на обществени предизвикателства и осъществяване на
държавни политики, включително и за влияние върху баланса между отделни елементи

на научноизследователската и развойната дейност. Във визията, заложена в основата на
Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България
2017-2030 (одобрена с Решение на Министерски съвет № 282/19.05.2017 г. и приета с
Решение на Народното събрание от 07.06.2017 г.), са представени основните цели, както
и конкретните мерки и инструменти за реализиране на национални програми за развитие
на научния потенциал и за решаване на важни за обществото предизвикателства.
ННП Петър Берон и НИЕ е една от одобрените с Решение № 577 от 17.08.2018 г.
на Министерски съвет Национални научни програми. Тя се изпълнява на конкурсен
принцип от Фонд „Научни изследвания“, а се наблюдава и координира от
Министерството на образованието и науката. Срокът на изпълнение е 7 години, като
бюджет на програмата бе 1 300 000 лв. за първата година, и може да нарасне до 1 900 000
лв. на година след първата. Целта на програмата е да ускори реинтеграцията и
кариерното развитие на учени в български висши училища (ВУ) и научни организации
(НО), като по този начин необратимата емиграция се замени с взаимноизгодна научна
мобилност. Успешното й изпълнение се очаква да повиши броя на утвърдените и водещи
учени, които не само да създават и развиват съвременни научни изследвания, но и да
въвеждат най-новите научни идеи и достижения в образователния процес във ВУ. Това
несъмнено

ще

допринесе

за

икономическия

растеж

и

повишаването

на

конкурентоспособността на България.
През 2019 г. бяха финансирани 7 от 13 подадени проектни предложения на обща
стойност 420 000 лв. с двугодишен период на изпълнение. Неусвоените средства по
програмата от предвидения бюджет за 2019 г. бяха пренасочени и усвоени от друга,
приета със същото Решение № 577 от 17.08.2018 г. на Министерски съвет национална
научна програма, а именно ННП „Върхови изследвания и хора за развитието на
европейска наука“.
Актуализацията на програмата се налага, тъй като при изпълнението на първата й
година се установиха някои несъвършенства, които са причина за малкия брой подадени
и финансирани проекти. С приемането на предложените промени се очаква това да се
промени и да се повиши броя на участващите в конкурса по програмата проектни
предложения.
Предложенията за промени са следните:
- да се включат като допустими за финансиране освен стандартните грантове по
европейската

процедура

Мария-Склодовска

Кюри-Индивидуално

финансиране-

Стандартен грант (MSCA-IF-EF-ST) и реинтеграционните - Мария-Склодовска КюриИндивидуално финансиране-Реинтеграционен грант (MSCA-IF-EF-RI) такива, подадени
в периода на последните три процедури преди процедурата по националната програма и

оценени с не по-малко от 80% от максималния точков актив по съответната процедура.
Реинтеграционните грантове са създадени на европейско ниво специално като мярка
против “изтичането на мозъци“ извън Европейския съюз. По аналогия, ако се включат
като допустими в ННП Петър Берон и НИЕ, ще бъдат подкрепени българските учени,
които желаят да се върнат на работа в България;
- всички проектни предложения, оценени по европейската процедура с над 80 т. да
се финансират директно, без да се класират заедно с подадените на национално ниво. По
този начин те ще бъдат приоритизирани. В настоящия текст и оценените по европейската
процедура и тези, подадени на национално ниво, се класират заедно.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет,
което е видно от приложения проект на финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4,
б. „б" от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
С проекта на акт не се транспонира европейско законодателство, поради което не
се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право съгласно чл. 35, ал.
2, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Министерството на образованието и науката представи проекта на актуализирана
национална научна програма за обществено обсъждане и за междуведомствено
съгласуване. Постъпилите предложения, допълнения и препоръки са взети предвид в
приложения проект на програма.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 3 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на
Министерския съвет да приеме проекта на Решение на Министерския съвет за
одобряване на актуализирана Национална научна програма „Петър Берон. Наука и
иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ), приета с Решение № 577 на Министерския
съвет от 2018 г.
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