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Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национална програма
„Млади учени и постдокторанти - 2“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 8, ал. 3 и чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на национална програма „Млади учени и
постдокторанти - 2“.
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. Компонентите на тези политики са пряко
свързани и насочени към осъществяването на приоритетите на Националната стратегия за
развитие на научните изследвания 2017 – 2030 (НСРНИ), Иновационната стратегия за

интелигентна специализация и Националната стратегия за висше образование. Във визията,
заложена в основата НСРНИ (одобрена с Решение на Министерски съвет № 282/19.05.2017
г. и е 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.
В резултат на проведени консултации през 2018 г. с Решение № 577 на Министерския
съвет са одобрени 11 национални научни програми (ННП) в приоритетни области, една от
които е националната програма „Млади учени и постдокторанти“. Тя се изпълнява успешно
и ще приключи на 31.12.2021 г. За периодите 2018/2019 г. и 2019/2020 г. по програмата са
стимулирани над 1000 млади учени и над 850 постдокторанти от общо 17 организации
бенефициенти. За тези два периода най-голям брой млади учени са подкрепени в
Българската академия на науките – 371, а най-голям брой постдокторанти – в Софийския
университет „Св. Кл. Охридски“ – 281. Индикаторите за изпълнението й, като брой
публикации в индексирани и реферирани издания, участия в конференции, извършени
проучвания и изследвания, в повечето случаи надвишават заложените.
Необходимо е да продължи стимулирането и насърчаването на научната работа в
приоритетни области чрез подкрепа на кариерното развитие на изследователите в България.
В резултат на този стремеж е разработен проект на национална програма „Млади учени и
постдокторанти - 2“. Програмата е продължение на една добра практика за привличане и
подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични
научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ). Тя е разработена в
изпълнение на специфична цел 3 на НСРНИ, а именно – привличане и задържане на
талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи
мерки,

които

да

направят

България

активен

участник

в

Европейското

научноизследователско пространство.
Предвижда се изпълнението на новоразработената програма да е за срок от 4 години
(2022 – 2025 г.), като тя ще изпълнява на два етапа по 18 месеца. Заложеният индикативен
бюджет в проекта на програма е в размер на 15 000 000 лв., разпределен както следва: през
2022 г. – 7 500 000 лв. и през 2024 г. – 7 500 000 лв. Допустимите бенефициенти по
програмата ще бъдат ДВУ и публични НО с програмна акредитация за образователната и
научна степен „доктор“ от Националната агенция за оценяване и акредитация и с
интензивност на научна продукция (брой публикации на учен общо за последните три
завършени календарни години преди годината на стартиране на програмата) над единица
съгласно информация, получена от наукометричните бази данни Web of Science и Scopus.
Средствата ще се разпределят към организациите - бенефициенти пропорционално на

интензивността на научната им продукция и на броя на научноизследователския им състав
(изследователи с образователна и научна степен „доктор“ и тези, заемащи академичните
длъжности – асистент, главен асистент, доцент и професор), назначен на трудов договор
към края на 2021 година по информация, получена от Националния център за информация
и документация.
Очакваните резултати от изпълнението на програмата са постигане на устойчиво
увеличаване на броя на младите хора, занимаващи се с научна дейност, и намаляване на
„изтичането на мозъци“ след придобиване на образователната степен „магистър“ и
образователната и научна степен „доктор“. Чрез изпълнението й ще се създаде среда за
обмен на научни идеи, реинтеграция и реализация на млади и перспективни учени, както и
за насърчаване на изследователската им дейност в България.
За изпълнение на заложените индикатори са отговорни организациите -бенефициенти
по програмата. Със заповед на министъра на образованието и науката ще се създаде
вътрешноведомствена комисия, която да организира, координира, контролира и наблюдава
изпълнението

на

програмата

и

да

одобрява

отчетите

за

изпълнението

й.

Вътрешноведомствената комисия ще може да привлича и външни експерти за подпомагане
на работата си.
Финансирането, съответно през 2022 г. и 2024 г., ще бъде в рамките на разчетените
средства за наука в централния бюджет и не са необходими допълнителни средства.
Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, което е
видно от приложената финансова обосновка съгласно Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1,
т. 4, б. „а“ 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.
Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на Националната
програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ е публикуван на основание чл. 85, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация на
интернет страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за
обществени консултации на Министерския съвет. Материалите са съгласувани и по реда на
чл. 32 - 34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.

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 Министерският съвет да
приеме проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национална програма
„Млади учени и постдокторанти - 2“.
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