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Въведение

• Живеем в епоха на голяма социална промяна - преход от 

индустриалното общество към общество, основано на знанието.

• От най-голямо значение през тази епоха, не е способността за 

масово производство на материални блага, а 

способността за създаване на нови знания. 

07.11.2022
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Използването на знанието и развитието на обществото, базирано на знанието, поставя редица
предизвикателства пред политиците ( и не само…).

1. Как да използваме науката да решава обществените предизвикателства?

2. Промяна в политическото мислене от подход, основан главно на „растеж базиран на

инвестиции “ и политически мерки „отгоре-надолу“, като субсидии, към парадигмата

„растеж основан на иновации“, насочена към мобилизиране на националните участници да

използват активи и силните си страни, което те винаги са имали.

3. Защо правата върху ИС са толкова важни?.

4. как да помогнем на фирмите да приемат по-бързо нови технологии (като IoT и адитивно

производство) и бизнес модели за глобални услуги и в същото време да създадат нови

глобално ориентирани предприятия въз основа на наличните в района

високотехнологичните познания;

5. Как да оценим приноса на науката за развитието на общество, основано на знанието?

6. Как да финансираме науката? Финансиране, основано на резултатите? Институционална?

Според резултатите от TT? За да направим науката отговорна към обществото

ВЪВЕДЕНИЕ
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Въведение

Използване на знанието и развитието на обществото, основано на

знанието, поставя ред предизвикателства пред обществото и политиците.

1. Как да впрегнем науката да е в полза на обществото – за

изграждане на общество, основано на знанието?

2. OPEN SCIENCE

3. OPEN INNOVATION

4. Technology challenges

07.11.2022



Публично финансираните изследвания остават критични при инициирането 

на нови революционни технологии като ICT, био и нанотехнологиите и др. 

или за решаването на обществени проблеми или предизвикателства

Примери в H2020: 

LEIT - Leadership in Enabling and Industrial Technologies

• Societal Challenges:Health, demographic change and wellbeing;
• Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 

inland water research, and the Bio-economy;
• Secure, clean and efficient energy;
• Smart, green and integrated transport;
• Climate action, environment, resource efficiency and raw materials;
• Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies;
• Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens.
• Focusing on cutting-edge research and innovation projects spanning from 

research and innovation to deployment
07.11.2022
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http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges


Публично финансираните изследвания остават критични при инициирането 

на нови революционни технологии като ICT, био и нанотехнологиите и др. 

или за решаването на обществени проблеми или предизвикателства

Примери в H2020: LEIT - Leadership in Enabling and Industrial Technologies

Примери в Хоризонт Европа
CLUSTERS: Global Challenges & European Industrial Competitiveness: boosting 
key technologies and solutions underpinning EU policies & Sustainable 
Development Goals 
• Health 
• Culture, 
• Creativity and Inclusive Society
• Civil Security for Society 
• Digital, Industry and Space 
• Climate, Energy and Mobility 
• Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
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http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
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Key innovative sectors, technologies, structures
Ключови иновативни сектори, технологии, структури 

Технологичн
о ниво на 
готовност 

Open Access
Open Science

Open Innovations

Отворен достъп
Отворена наука

Отворени 
иновации

0 1 3 4 5 6 7 8

Basic research
Фундаментални изследвания

9

Applied research
Приложни изследвания

2
Idea Prototype Validation Production

Mechatronics Clean technologies
Мехатроника Чисти технологии

Informatics and ICT
Информатика и ИКТ

Индустрия за здравословен живот 
и био-технологии 

Industry for healthy living and
biotechnology

Нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии

New technologies in creative and
recreational industries

Sectors/Technologies :
Сектори/Технологии:

Structures: 
Структури:

Technology 
Readiness

Level – TRL
Development

Развитие

Верига за създаване на нова стойност

CoE
ЦВП

CoC
ЦК

STP
СТП

RIC
РИЦ

Национална мрежа на изследователските университети, БАН и ССА

Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г.



Публично финансираните изследвания остават критични при инициирането 

на нови революционни технологии като ICT, био и нанотехнологиите и др. 

или за решаването на обществени проблеми или предизвикателства

Примери в Националния фонд за научни изследвания –финансиране на  

научни изследвания в следните области за 2017: 

• Биологически науки

• Математически науки и информатика

• Медицински науки

• Науки за земята

• Обществени науки

07.11.2022
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• Селскостопански науки

• Технически науки

• Физически науки

• Химически науки

• Хуманитарни науки



Публично финансираните изследвания остават критични при инициирането 

на нови революционни технологии като ICT, био и нанотехнологиите и др. 

или за решаването на обществени проблеми или предизвикателства

Примери в Националния фонд за научни изследвания –до 2017: 

• Конкурс „Българска научна периодика – 2017 г.“

• Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2017 г. –
България - Русия

• Конкурси за програми ЕРА-НЕТ и други международни конкурси

• Покана за кандидатстване ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, 
ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

• Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране 
за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за 
сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST
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https://www.fni.bg/?q=node/673
https://www.fni.bg/?q=node/691
https://www.fni.bg/?q=node/578
https://www.fni.bg/?q=node/527
https://www.fni.bg/?q=node/543


Публичните изследователски организации се стимулират да работят по
тясно с частния сектор за да:

- подобрят приложимостта на техните изследвания

- помогнат на тяхната употреба от индустрията.

Това води до поява на широк спектър от сдружения, клъстери и др., както
и на формални пазарноориентирани взаимоотношения.

По такъв начин публичните изследователски организации влизат в един
растящ пазар на технологии чрез

- патентоване на техните открития и

- лицензиране на използването им,

- провеждайки договорирани изследвания за частния сектор или

- участвайки в съвместни изследователски и иновационни договори.

- Създавайки стартиращи технологично ориентирани фирми
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Публичните изследователски организации се стимулират да работят по тясно с частния сектор за да:
- подобрят приложимостта на техните изследвания
- помогнат на тяхната употреба от индустрията.

Това води до поява на широк спектър от сдружения, клъстери и др., както и на формални
пазарноориентирани взаимоотношения.
Публичните изследователски организации влизат в един растящ пазар на технологии чрез
- патентоване на техните открития и
- лицензиране на използването им,
- провеждайки договорирани изследвания за частния сектор или
- участвайки в съвместни изследователски и иновационни договори.
- Създавайки стартиращи технологично ориентирани фирми

ПРИМЕРИ

- Национален иновационен фонд – приоритети за последната сесия:

1. Мехатроника и чисти технологии;

2. Информационни и комуникационни технологии и информатика;

3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;

4. Нови технологии в креативните и рекреативните технологии;

07.11.2022
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ПРИМЕРИ Национален иновационен фонд – приоритети за последната сесия:

1. Мехатроника и чисти технологии;
2. Информационни и комуникационни технологии и информатика;

3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;

4. Нови технологии в креативните и рекреативните технологии;

i. производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат
или самостоятелно съставляващи такъв агрегат]

ii. машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

iii. инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

iv. системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;

v. създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

vi. роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална
производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

vii. био-мехатроника;

viii.интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

ix. чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно
разпределение на енергия, електрически превозни

x. средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и
методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

07.11.2022
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RESEARCH AND SCHOLARLY

COMMUNICATION IN BULGARIA

В действителност когато иновациите стават по наукоемки и фирмите увеличавайки

възприеманото от тях научно и техническо знание от външни източници, бизнесът прави

по интензивна употребата на публичните изследвания.

Бизнесът дори увеличава директно финансирането на публичните изследователски

организации, както и сътрудничеството с тях.

Нови образци на отношенията м/у академията и индустрията се насърчават чрез ПЧП

програми (ОПИК, Н2020, EUREKA)

Примери :

1. ПКИП – Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията за 
програмен период 2021-2027 г.

2. Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021-
2027 г.

3. Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна
трансформация 2021-2027 г.

4. Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г.

5. Кой може да кандидатства?
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https://consulthub.bg/programen-period-2021-2027/
https://consulthub.bg/programen-period-2021-2027/
https://consulthub.bg/programen-period-2021-2027/
https://consulthub.bg/programen-period-2021-2027/
https://consulthub.bg/programen-period-2021-2027/


1. Публичният изследователски сектор не може да генерира сам пазарно искане/търсене за 

наука и технологии. 

2. Необходимо е да се създадът национални научни програми за намиране на научно 

обосновани решения на обществено значими предизвикателства и за подпомагане на 

водещите индустриални сектори в България

3. Създаване и поддържане на научна инфраструктура не само за развитие на науката, но и в 

изпълнение на ИСИС за създаване на конкурентоспособни технологични платформи.

4. ФНИ трябва да приоритизира финансирането на научните изследвания по подобие на 

Рамковата програма за научни изследвания Н2020, НЕ, вкл. и с въвеждането на номи 

инструменти като post-doc, ERC – grants и др..

5. НИФ да приоритизира финансирането на научно приложни изследвания за развитие на 

иновации с висока добавена стойност.

6. ЕС Рамкова програма за научни изследвания и иновации (Х2020 и ХЕ) играят съществена 

роля за конкурентоспособни научни изследвания и научните екипи в България могат да 

намерят специфично и целенасочено финансиране за конкурентоспособни научни 

резултати и нови технологии с висока добавена стойност.

07.11.2022
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВО ОСНОВАНО НА ЗНАНИЕТО изисква 

универсален достъп до информацията и знание чрез информационните 

и комуникационни технологии (ИКТ).

Ключова роля за това е свободния достъп да научна информация и 

получените научни резултати. 

2. OPEN SCIENCE:

 Open to the scientists

 Open to the schools

 Open to the society/industry

 Open to the policy - for science evidence based policy decisions

07.11.2022



Open Science across the programme HE

 Support to researcher skills and reward systems for open science

 Use of European Open Science Cloud

Mandatory Open Access to publications: beneficiaries shall ensure that 

they or the authors retain sufficient intellectual property rights to comply with 

open access requirements

Open Access to research data ensured: in line with the principle "as open as

possible, as closed as necessary"; Mandatory Data Management Plan for FAIR

(Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) and Open Research Data

Open Science
Better dissemination and exploitation of 

R&I results and support to active 

engagement of society



• Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 

2017 - 2030 приета от НС през юни 2017 утвърждава open access 

publications като основен елемент на целта на стратегията за увеличаване 

на видимостта на изследователските резултати.

• В актуализирания Правилник за оценка на научната дейност 

осъществявана от НО и ВУ е включен специален индикатор за броя 

публикации с отворен достъп(open access publications)

• МОН създаде национална експертна група през януари 2018 г. за да 

подготви Национален План за действие за European Cloud for Open Science 

07.11.2022
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3. OPEN INNOVATION

• Ако се съсредоточим върху една дефиниция като «разпределен

иновационен процес, базиран на целенасочено управлявани потоци от 

знания в определени организационни граници, използвайки парични и 

непарични механизми в съответствие с бизнес модела на организацията, 

можем да определим следните предизвикателства:

• 1. Трансфер на знания и технологии – (един от приоритетите на BG 

председателство) става все по-важен за иновациите;

• Трябва да намерим нови и умни подходи за реализиране на трансфер на 

знания и технологии - напр. AI-базирани K & TT - т. нар. ATTI

:

07.11.2022



3. OPEN INNOVATION

• Ако се съсредоточим върху една дефиниция като «разпределен иновационен
процес, базиран на целенасочено управлявани потоци от знания в определени
организационни граници, използвайки парични и непарични механизми в 
съответствие с бизнес модела на организацията, можем да определим следните
предизвикателства:

• 2. По-добро използване на съществуващите подходи като JTI, JU, 

национални и/или международни изследователски мисии и програми за 

подходящо ориентиране на научните изследвания към нуждите и 

предизвикателствата на обществото.

ИКТ за наука, образование и сигурност;

Репродуктивни биотехнологии в животновъдството

Персонализирана медицина и др.

Водородни горивни клетки и електрическа мобилност;
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Национални научни програми

2111/7/2022 Национални научни програми

Име на програмата

Бюджет 

целия 

период

2018 2019 2020 2022

Организаци

и 

изпълнител

и

М-во 

поръчител

Информационни и комуникационни 

технологии за единен цифров пазар в 

науката, образованието и сигурността 

(ИКТ в НОС)

3 000 000 лв.
1 200 000 

лв.
900 000 лв. 900 000 лв.

БАН, ТУ-София, 

СУ-София
МТИТС

Електронно здравеопазване в 

България (е-Здраве)
2 000 000 лв. 800 000 лв. 600 000 лв. 600 000 лв.

БАН, МУ-София, 

СУ-София, Му-

Пловдив

МЗ

Репродуктивните биотехнологии в 

животновъдството в България 

(РЕПРОБИОТЕХ)

1 500 000 лв. 800 000 лв. 800 000 лв.

Тракийски у-т, 

БАН, СУ-София, 

Аграрен у-т

МЗХГ

Нисковъглеродна енергия за 

транспорта и бита (ЕПЛЮС)
7 300 000 лв.

2 920 000 

лв.

2 190 000 

лв.

2 190 000 

лв.

БАН, ТУ-София, 

СУ-София, ТУ-

Варна, ХТМУ, 

БУ"А. Златаров", 

ПУ, РУ, ЮЗУ 

МЕ

Опазване на околната среда и 

намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни 

бедствия

6 000 000 лв.
1 200 000 

лв.

1 200 000 

лв.

1 200 000 

лв.

БАН, СУ, 

Лесотехн у-т, 

БУ"А. Златаров"

МОСВ

Културноисторическо наследство, 

национална памет и прогрес на 

обществото (КИННППО)

4 000 000 лв.
1 600 000 

лв.

1 200 000 

лв.

1 200 000 

лв.
СУ, БАН, ЮЗУ МК

Здравословни храни за силна 

биоикономика и качество на живот
6 000 000 лв.

1 500 000 

лв.

1 500 000 

лв.

1 500 000 

лв.

1 500 000 

лв.

Аграрен, БАН, 

ССА, Тракийски 

у-т

МЗХГ

Всичко 29 800 000 лв.
10 020 000 

лв.

8 390 000 

лв.

7 590 000 

лв.

1 500 000 

лв.



Национални научни програми

2211/7/2022 Национални научни програми

Име на програмата

Бюджет 

целия 

период

2021 2022 2023 2024

Организаци

и 

изпълнител

и

М-во 

поръчител

Интелигентно растениевъдство 4 500 000 лв.
1 500 000 

лв.

1 500 000 

лв.

1 500 000 

лв.

АУ, ТрУНИ, БАН, 

ТУ-София, СУ-

София, ССА, , РУ, 

НИМХ

МЗХГ

Интелигентно животновъдство 4 500 000 лв.
1 800 000 

лв.

1 500 000 

лв.

1 200 000 

лв.

ТрУНИ, БАН, АУ,

ТУ-София, СУ-

София, ССА

МЗХГ

„СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ 6 000 000 лв. 720 000 лв. 3 300 000 1 980 000 БАН, УНСС и др. МО

„Иновативни нискотоксични

биологично активни средства за 

прецизна медицина” (БиоАктивМед)

5 900 000 лв.
1 500 000 

лв.

БАН, МУ-София, 

СУ-София, МУ-

Пловдив, ХТМУ, 

НСА

МЕ

„Създаване на база данни на 

кръводарителите в Република 

България за маркери на 

трансмисивни инфекции“

4 500 000 лв.
1 500 000 

лв.

1 500 000 

лв.

МУС, МУП, МУВ, 

СУ, МУ-Плевен, 

ТрУни

МЗ

Всичко 25 400 000 лв.
6 300 000 

лв.

5 220 000 

лв.

6 000 000 

лв.

1 980 000 

лв.



3. OPEN INNOVATION

• Ако се съсредоточим върху една дефиниция като «разпределен
иновационен процес, базиран на целенасочено управлявани потоци от 
знания в определени организационни граници, използвайки парични и 
непарични механизми в съответствие с бизнес модела на организацията, 
можем да определим следните предизвикателства:

3. Политиката за интелектуална собственост (ИС)- ключът към успеха при

комерсиализирането на резултатите от изследванията.

ИС е актив с търговска стойност, който лесно се реализира на пазара чрез

лицензиране или създаване на високотехнологични стартиращи

предприятия, тяхното увеличаване и т.н.

ПНО са отговорни за регистрацията, защитата и управлението й.

ПНО притежават ИС, която е създадена при ползване ресурсите на

обществото, изразяващи се в оборудване, материални и финансови

средства, знания, опит и интелектуални продукти,

07.11.2022



3. OPEN INNOVATION

• Ако се съсредоточим върху една дефиниция като «разпределен иновационен процес, базиран на 
целенасочено управлявани потоци от знания в определени организационни граници, 
използвайки парични и непарични механизми в съответствие с бизнес модела на 
организацията, можем да определим следните предизвикателства:

• 4. Укрепване на градските партньорства с европейски, международни и местни 

заинтересовани страни за създаване на център за научни изследвания и иновации за 

изграждане на капацитет, обучение и научни изследвания, основаващи се на 

доказателства, за по-ефективни, ефикасни и бъдещо ориентирани градски политики.

ЕС за наука, технологии и иновации към кмета на София - г-жа Фандъкова подпомага 

кмета от юни 2012 г. и е докладвана в Съвета по конкурентоспособност като добра 

практика за формиране на научнообосновани и ефективни градски политики.

Европейската инициатива "Науката се среща с Парламента" и "Науката се среща с 

регионите" насърчава политиката да се възползва от отворените наука и иновации.

07.11.2022



Необходимо е да се положат усилия за подобряване на трансформирането

на знанията, налични чрез отворената наука, в социално-икономически

предимства чрез отворените иновации (ATTI (K & TT) базирано на AI,

подобряването на партньорството между науката и образованието и

бизнеса, укрепването на градските партньорства и т.н.).

OPEN SCIENCE   OPEN INNOVATION  OPEN TO THE WORLD =>

HIGHER GLOBAL COMPTETETIVNESS INDEX

Предизвикателството, което поставя науката в политиката, е да намери

ефективни инструменти, които да превърнат науката в основен фактор за

икономическото развитие на България и за високото качество на живот

на гражданите.

07.11.2022



Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност,

осъществявана от висшите училища и научните организации,

издаден в изпълнение на чл. 7а от Закона за насърчаване на научните изследвания

на 18.09.2015 в ДВ брой 52

Извършени са 7 оценявания за:

• 2015 год. – оценени са 5 научни организации и висши училища

• 2016 год. – 167 от 227 подлежащи на оценяване, от тях 38 са елитни, 97 са

ефективно изпълняващи научната си дейност.

• 2017 год. оценени са 43 висши училища, БАН и ССА – само 7 са с отлична оценка.

• 2018 год. оценени са 43 ВУ, БАН и ССА – 5 са с отлична оценка (ТрУ-10, 308,5т.)

• 2019 год. – оценени са 43 ВУ, БАН и ССА – 8 са с отлична оценка(ТрУ-9, 477т.)

• 2020 год. – оценени са 43 ВУ, БАН и ССА – 12 са с отлична оценка (ТрУ-12, 538 т.)

• 2021 год. - в момента се приема доклада (ТрУ-??, 470,27т.)

Извършена е само една международна оценка на научна организация – БАН през

2009 год. и една на ВУ - ТУ-София през 2011 год. Резултатите от нея за БАН се

използваха основно за реформиране на организацията на научните изследвания – от

дисциплинарно към проблемно-ориентирани научни направления.

4. Финансиране на науката в зависимост от резултатите ?



Правилник за

наблюдение и оценка

на научно-

изследователската

дейност,

осъществявана от

висшите училища и

научните организации,

• 2021 год. - в 

момента се приема 

доклада

4. Финансиране на науката в
зависимост от резултатите ?

ИНФОРМАЦИЯ ПО КРИТЕРИИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ Период:

за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, 

осъществявана от организациите (чл.14 - Приложение 1, табл.1)
2021 г.

N.B.?
№ Тракийски Университет Брой ИС: 416

1.
Научни резултати и тяхното научно въздействие през отчетния период (U1 = 

a + b + c + d)
Брой Параметър

1.1.  

(a)

Брой научни публикации в издания, индексирани в Scopus и/или Web of 

Science (all databases):  a = 5*a1 + 3*a2 + 2*a3 + a4 /983-135+14/ +14 book 

chap

236 534

/255 -135 +14/          в списания от категория Q1   a1= 34

в списания от категория Q2   a2= 31

в списания от категория Q3   a3= 42

всички останали публикации в Scopus и/или Web of Science   a4= 187

1.2.   

(b)

Брой научни монографии, индексирани в базите данни Scopus и/или Web of 

Science (b1)   b = 10*b1 
0 0

1.3.  

(c)

Средноаритметично от броя независими цитирания в Scopus и WoS          c = 

0,05 * c1 * alpha * k
0.05

2475 288.338

alfa= 1

k= 2.33

*
1.4.   

(d)

Брой регистрирани от ВУ и НО патенти и патентни заявки                           d 

= d1 + 3*d2 + 3*d3 + 6*d4
0

патентни заявки: национални   d1= 0

патентни заявки: РСТ   d2= 0

регистрирани патенти: национални   d3= 0

регистрирани патенти: международни   d4= 0

U1= 822.338

2.
Научен капацитет и възпроизводство на академичната общност през

отчетния период (U2 = e + f)
Брой Параметър

2.1.  

(e)
Брой защитили докторанти през отчетния период  (e = 10*e1 + 2*e2)

брой защитили в рамките на 5 г. от зачисляването им    e1= 20 200.000

** брой защитили след 5 г. от зачисляването им    e2= 0

2.2.  

(f)
Брой защитили през очетния период доктори на науките  (f = 10*f1) 2 20

2.3.
Дял на публикациите в съавторство с институции от други страни спрямо 

общия брой публикации (p) 49 %
0

U2= 220.000

3.
Обществено и икономическо въздействие през отчетния период               (  

U3 = (g + l)/25 )
Брой Параметър

3.1.  

(g)

Изразходвани през отчетния период парични средства в хил. лв., получени от:                 

( g = 5*(g1 + g2) )
50

Европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации  g1= 0

други международни научни проекти  g2= 10

***

3.2.  

(l)

Изразходвани през отчетния период парични средства в хил. лв., получени от:                 

( l = l1 + 3*l2 +5*l3 + 4*l4 )
360.821

външно за организацията финансиране по национални проекти и програми   l1= 1332

договори за научна дейност с български фирми и предприятия   l2= 0.00

договори за научна дейност с чуждестранни фирми и предприятия   l2= 0

продадени авторски права, …, реализиране на интелектуални продукти   l4= 0

3.3.  

(m)

Дял на научните резултати, достъпни чрез режим на „отворен достъп“, по 

отношение на общия брой научни резултати в WoS и Scopus

U3= 16.433

Обща оценка за Тракийски Университет:   U = 0,5*U1 + 0,25*U2 + 0,25*U3 U= 470.277

Обща оценка за ефективност на Тракийски Университет:   Uе = U/N 1.130

U1е = U1/N 1.977

U2е = U2/N 0.529

U3е = U3/N 0.040



Примери:

1. НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА

ИНФРАСТРУКТУРА 2017-2022

2. Национална програма за привличане на учени от българската диаспора за засилване на

научната дейност в определени приоритетни научни направления.

3. ННП „МЛАДИ УЧЕНИ“ с конкурентно заплащане за привличане на докторанти и млади учени

за научни изследвания – 1500 Евро бруто,

4. ННП „пост-док“ - с конкурентно заплащане за намаляване „изтичането на мозъци“, вкл. за

привличане доктори, както на българи от чужбина, така и на талантливи чужденци.

5. Възпроизводство на науката:

научна инфраструктура и научен персонал?
Докато риска от “brain drain” е значим и съществен за

България, предизвикателството пред политиката е как

да се привлекат емигрантите обратно и чужденци, които ще

донесат обратно конкурентоспособност, ще създадат нов

бизнес и съвместни фирми, които ще изградят връзки към

глобалния изследователски и иновационни мрежи.



Пример:

1. НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНО-

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА 2017-2022

5. Възпроизводство на науката:

научна инфраструктура и научен персонал?

1.ВЪВЕДЕНИЕ

2.ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА НПКНИ

3.ЕСФНИ И ФОКУС ВЪРХУ БЪЛГАРИЯ

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРЕГЛЕД НА НАУЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДВАНЕ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

5.ПОТЕНЦИАЛ НА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

6.УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ КОМПЛЕКСИ

6.1. Управление

6.2. Мониторинг & Oценка

7. ФИНАНСОВА СТРАТЕГИЯ ЗА НПКНИ (2017-2022)

8 КРАТКОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА
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За политиката предизвикателство е как да се насърчи мобилността

както вътре, така и извън границите на страната. Това е въпрос на

премахване на законовите и регулаторните бариери и за създаването

на стимули.

Един проблем е липсата на движение между публичния и частния

сектори. Развитите страни насърчават много учени-изследователи да

се преместват от публичните изследвания и бизнеса и обратно.

Конкуренцията за изследователски фондове ( напр. ФНИ и НИФ)

може индиректно да стимулира мобилността на учените, тъй като те

ще следват тяхното движение.

Политиката за управление на персонала в бизнес и публични

изследователски организации, които възнаграждават мобилността

като част от кариерното развитие е също от съществено значение.

5. Възпроизводство на науката:

научна инфраструктура и научен персонал?



Пример:

Експертният съвет за наука, технологии и иновации към Кмета на София –г-

жа Й. Фандъкова подпомага Кмета от юни 2012 год. и е докладван в Съвета

за конкурентоспособност през 2015 год. като добра практика за

формиране на научно обосновани и ефективни градски политики.

Поради това България беше поканена да участва в европейската инициатива

„Науката среща парламента“ и „науката среща регионите“ през 2016 год.

6. Как да използваме науката за формиране на

научно обосновани и ефективни политики?



Science meets Regions Science meets Parliament

6. Как да използваме науката за формиране на

научно обосновани и ефективни политики?



Science meets Parliament

6. Как да използваме науката за формиране на

научно обосновани и ефективни политики?

European Parliament 

STOA- Science and Technology Options Assessment 

Mission: providing Parliament’s Committees and other parliamentary bodies concerned with

independent, high-quality and scientifically impartial studies and information for the assessment

of the impact of possibly introducing or promoting new technologies and identifying, from the

technological point of view, the options for the best courses of action to take;

The STOA Panel forms an integral part of the structure of the European Parliament. It is 

composed of 25 Members of the European Parliament (MEPs) who are nominated by nine 

permanent Committees of the Parliament: AGRI, CULT, EMPL, ENVI, IMCO, ITRE, JURI, LIBE 

and TRAN. 

All Panel Member have scientific advisor who is working in MEP-Scientist Pairing Scheme

Thematic priority areas

Eco-efficient transport and modern energy solutions;

Sustainable management of natural resources;

Potential and challenges of the Internet;

Health and new technologies in the life sciences;

Science policy, communication and global networking.



Science meets Regions

6. Как да използваме науката за формиране на

научно обосновани и ефективни политики?

Столична община- Съвместен изследователски център

Софийската работилница за иновации е само една от многото инициативи, по които

работим в партньорство със Съвместния изследователски център. Преди да започне

работата на работилницата за иновации кметът на София Йорданка Фандъкова и

заместник-директорът на Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ г-жа

Чарлина Вичева подписаха на 29 март 2019 меморандум за сътрудничество. Чрез този

меморандум двете институции заявяват своята увереност, че продължават

сътрудничеството в областта на:

• защита и сигурност на обществените пространства;

• подобряване качеството на въздуха;

• транспорт и опазване на околната среда;

• справяне с енергийната бедност;

• цифрова трансформация;

• интелигентна специализация;

• киберсигурност.

• градско развитие, включително акцент върху

творческите градове и бъдещето на градовете;
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7. Научни и технологични предизвикателства

В динамично развиващите се области като електроника, компютърна техника, и най вече –

биотехнологиите науката и технологиите са много тясно преплетени. 

Предизвикателството пред политиците е как най-добре да се управлява това 

взаимодействие и как да се осигури, така че науката да е напълно впрегната в иновациите 

в полза на обществото.

Взаимодействието между публичните и частните изследвания е ключов елемент, 

осигурявайки науката и иновациите да работят заедно по ефективен за обществото начин.

Нека да вземем пример три от седемте научни предизвикателства през следващите 10-20 

години: artificial intelligence, robotics, personalized medicine

Какви технологични предизвикателства следва да се решат?

Примери от тези 3 области: роботизирани технологии за микро и нанотехнологии, високо 

производителни пресмятания (HPC), обработка на видео изображения в реално време, 

изкуствен интелект в персонализираната медицина, индустрията, културно-историческо 

наследство и др.
07.11.2022
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Целта на този пример е да представи възможностите на микророботиката за

реализиране и комерсиализиране на различни приложения в микро и

нанотехнологиите с един мехатронен подход за посрещане

предизвикателствата на обществото, основано на знанието

Пазарът търси решения за автоматизация и роботизация на желани микро и

нано технологични процеси с предварително зададени спецификации :

• размери,

• точност на позициониране и резолюция,

• диапазон на движение,

• измерване на сили и др.

7. Научни и технологични предизвикателства
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Роботизирани микросистеми

Прецизни манипулатори с резолюции по-малки от микрон или пък

мехатронни манипулиращи или подавателни устройства,

видео системи за намиране на микро обекти или пък върха на

пипетата например,

силово очувствяване в микро и нано диапазона и

система за управление на робота в този диапазон.

7. Научни и технологични предизвикателства
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Диапазон/

Пространство

Сухо работно пространство Влажно работно пространство

мм Мехатронни 

устройства със 

силови сензори

IMech-BAS

Активни 

катетри

Телеуправляема 

мехатронна 

система за 

микро хирургия

Microna

Биоразградими 

конструкции

IP-BAS

Симулатор 

за 

кръвоносна 

система

Микрофлуидн

и мехатронни 

системи

IMech-BAS

микро Пиезо-

съпротивителни 

сензори, 

вградени в 

изкуствена кожа, 

измерителни 

устройства и др.

Amg-technology

Микро, мини 

силови 

сензори

Amg-

technology

IMech-BAS

Пиезозадвижван  

Микро робот

Microna

Лазерно 

устройство за 

манипулиране на 

клетки 

СУ „Кл. 

Охридски“ –Ив. 

Бъчваров Лаб.

Микрочип 

за анализ 

на 

единична 

клетка

Монтаж на 

микросредства/

Микро-

конструкции

IMech-BAS

нано 3-D

наноструктури

IP-BAS

УАСГ

ИМех-БАН

Наноактуатори

Сонда за 

измерване на 

локална 

коравина

IP-BAS

Нано сонда за 

измерване на 

температура

МС за оценка на 

единична клетка и 

3-D

наноструктури

УАСГ

ИМех-БАН

Хващачи за 

единични 

клетки

Подавателни 

устройства  за 

множество 

клетки

IMech-BAS

SPICY-MINT РОБОТИЗРАНА 
ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА ЗА МИКРО И 

НАНО БИО- ПРИЛОЖЕНИЯ 
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SPICY-MINT РОБОТИЗРАНА ТЕХНОЛОГИЧНА 
ПЛАТФОРМА ЗА МИКРО И НАНО БИО- ПРИЛОЖЕНИЯ 

Fig. 2. AFM 3D image on a 50 µm scan of an LB monolayer 

from DPPE-NBD deposited at surface pressure of 14 mN/m
Fig. 3. Higher magnification 5 µm AFM scan of 

the same layer as in Fig. 2. A cross section of 

the layer following the line on picture above is 

shown below 

3-D наноструктури

Here we propose ultra-thin organic films prepared by 

the Langmuir-Blodgett method from a fluorescently 

labelled phospholipid. The average thickness of the 

layer is 3 nm suggesting fast reaction times. From 

this layer protrude stable over time around 10 nm 

high spikes with diameters typically from 50 to 300 

nm. Thus a well-developed 3D structure is achieved 

which should yield increased sensor sensitivity for 

cancer and drug discovery applications. 
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40

Spinning disk confocal 

microscope with UV micro-

irradiation system

Technologies: Fluorescence microscopy of living cells and small organisms

Functional Microscopy; FRAP and FLAP

Laser Micro-irradiation to study DNA repair

PCN

A

Merge

d
Rad18

Bulgarian Academy of Sciences

SpiCy-MiNT Robotic system for cell operation, 

injection & manipulation

Robot cell injection of HTC with size of 10-15 µm

Aleksandrov et al. Protein Dynamics in Complex DNA Lesions (2018) Molecular cell 69 (6), 1046-1061. e5
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(a) Schema of the system architecture; (b) Cell injection robotic 

system.

Robotic ICSI
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Research-
Innovation 

cycle

Euro

Research

Knowledge

Innovation

Цикъл “изследване – иновация”

Иновацията 

генерира доход
Инвестиции в 

изследването

Знанието е база 

на иновациите

Изследването 

генерира знание

1. DAAD/NATO award for project Microrobots for

biological applications – 1999

2. Steinbeis project RoTe-MiNa (2002-2003)

3. Ro-MiNa проект от НФНИ (2003-2007)

4. FP6 Project NoE 4M – 2004-2008

5. FP6 Project Hydromel project (2006-2010)

6. MeCHa-PiCS 1 & 2 project funded by the DFG under the

contract KA-2 “Mechatronic handling devices based on

piezo-ceramic structures for micro- and nano-

applications” (2005-2009) and

7. SpeCy-MiNT project funded by Bulgarian Science

Fund under the Contract Nr. DO 0171/16.12.2008

“Specialized Mechatronic Systems for Micro and

NanoTechnology 2009-2012

8. Микрона–проект финансиран от ОП Конкурентоспо-

собност (10.2013-10.2015) финансиран с 363 000 лв

1. Microna Ltd

2. Nanobiosens Ltd.

7. Научни и технологични предизвикателства
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Example: Microna Ltd. 

Executive director: Dr. Tihomir Tiankov

Microna Ltd is the first company, spin-out 

from the Institute of Mechanics at the 

Bulgarian Academy of Sciences, 

established in 2010 to offer innovative 

solutions for medical and industrial 

applications. The company holds several 

patents in the field of mechatronics and 

micro-fluidic technologies, integrating 

them successfully for complex 

applications in cellular biology and human 

genetics.

Робот за ин витро процедури, разработен в

Института по механика в БАН, получи златен медал

на Пловдивския технически панаир 2014
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Specific schemes to support B-RI co-operation

• SME instrument and access to risk finance under the EC framework program for 
research and innovation – Horizon2020

• Horizon 2020 actively supports SMEs by providing both direct financial support, 
and indirect support to increase their innovation capacity. 

• 'Innovation in SMEs' aims at creating a bridge between the core of the framework 
programme - support to research, development and innovation projects - and the 
creation of a favourable ecosystem for SME innovation and growth.

• 'Innovation in SMEs' includes actions which provide mostly intermediated support 
to SMEs. These actions take the form of tailored services and projects (innovation 
management capacity building, IPR management, etc…), networking and 
mobilisation actions for innovation service providers and policymakers (i.e. 
exchange of experience between national innovation agencies); moreover, Horizon 
2020 provides direct support to the Enterprise Europe Network, a key player in 
improving SMEs' access to funding opportunities, for instance by providing 
brokerage services to SMEs looking for a coach under the European Innovation 
Council (EIC) SME instrument.

• 'Innovation in SMEs' funds additional activities intended to support 
entrepreneurship, internationalisation, and improving access to markets (through 
the COSME programme).

http://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/coaching-under-sme-instrument
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
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Specific schemes to support B-RI co-operation

• Fund of Funds

• Technology transfer FUND (60 millions) – expected to be launched 

• Special national research programs supporting B-RI cooperation

• Hydrogen mobility and hydrogen energy;

• ICT for education, science and business; 

• Industry 4.0

• Support from OPIC for SMEs with Seal of Excellence (SoE)??
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Заключение
Трябва да бъде направено значително усилие да се подобри превръщането на 

знанието в социо-икономически преимущества. 

Следователно, необходимо учените и преподавателите от публичните научно-

изследователски организации да разпространяват и по-ефективно да експлоатират 

резултатите от публично-финансирани научни изследвания, с оглед да ги 

превърнат в нови продукти и услуги. 

Средствата за реализиране на това включват по-специално сътрудничества 

академично общество – индустрия – съвместно или договорно научно 

изследване, проведено или финансирано съвместно с частния сектор-лицензиране 

и създаване на spin-off

Предизвикателствата, които науката поставя на политиците и учените, трябва да 

намерят своето проявление в ефективни инструменти и тяхното взаимно 

прилагане, които да превърнат науката в значим фактор за икономическото 

развитие на България и за по-високо качество на живот на нейните граждани, 

вкл. и за възпроизводството на научния персонал.



Правилник за

наблюдение и оценка

на научно-

изследователската

дейност,

осъществявана от

висшите училища и

научните организации,

• 2021 год. - в 

момента се приема 

доклада

4. Финансиране на науката в
зависимост от резултатите ?

ИНФОРМАЦИЯ ПО КРИТЕРИИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ Период:

за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, 

осъществявана от организациите (чл.14 - Приложение 1, табл.1)
2021 г.

N.B.?
№ Тракийски Университет Брой ИС: 416

1.
Научни резултати и тяхното научно въздействие през отчетния период (U1 = 

a + b + c + d)
Брой Параметър

1.1.  

(a)

Брой научни публикации в издания, индексирани в Scopus и/или Web of 

Science (all databases):  a = 5*a1 + 3*a2 + 2*a3 + a4 /983-135+14/ +14 book 

chap

236 534

/255 -135 +14/          в списания от категория Q1   a1= 34

в списания от категория Q2   a2= 31

в списания от категория Q3   a3= 42

всички останали публикации в Scopus и/или Web of Science   a4= 187

1.2.   

(b)

Брой научни монографии, индексирани в базите данни Scopus и/или Web of 

Science (b1)   b = 10*b1 
0 0

1.3.  

(c)

Средноаритметично от броя независими цитирания в Scopus и WoS          c = 

0,05 * c1 * alpha * k
0.05

2475 288.338

alfa= 1

k= 2.33

*
1.4.   

(d)

Брой регистрирани от ВУ и НО патенти и патентни заявки                           d 

= d1 + 3*d2 + 3*d3 + 6*d4
0

патентни заявки: национални   d1= 0

патентни заявки: РСТ   d2= 0

регистрирани патенти: национални   d3= 0

регистрирани патенти: международни   d4= 0

U1= 822.338

2.
Научен капацитет и възпроизводство на академичната общност през

отчетния период (U2 = e + f)
Брой Параметър

2.1.  

(e)
Брой защитили докторанти през отчетния период  (e = 10*e1 + 2*e2)

брой защитили в рамките на 5 г. от зачисляването им    e1= 20 200.000

** брой защитили след 5 г. от зачисляването им    e2= 0

2.2.  

(f)
Брой защитили през очетния период доктори на науките  (f = 10*f1) 2 20

2.3.
Дял на публикациите в съавторство с институции от други страни спрямо 

общия брой публикации (p) 49 %
0

U2= 220.000

3.
Обществено и икономическо въздействие през отчетния период               (  

U3 = (g + l)/25 )
Брой Параметър

3.1.  

(g)

Изразходвани през отчетния период парични средства в хил. лв., получени от:                 

( g = 5*(g1 + g2) )
50

Европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации  g1= 0

други международни научни проекти  g2= 10

***

3.2.  

(l)

Изразходвани през отчетния период парични средства в хил. лв., получени от:                 

( l = l1 + 3*l2 +5*l3 + 4*l4 )
360.821

външно за организацията финансиране по национални проекти и програми   l1= 1332

договори за научна дейност с български фирми и предприятия   l2= 0.00

договори за научна дейност с чуждестранни фирми и предприятия   l2= 0

продадени авторски права, …, реализиране на интелектуални продукти   l4= 0

3.3.  

(m)

Дял на научните резултати, достъпни чрез режим на „отворен достъп“, по 

отношение на общия брой научни резултати в WoS и Scopus

U3= 16.433

Обща оценка за Тракийски Университет:   U = 0,5*U1 + 0,25*U2 + 0,25*U3 U= 470.277

Обща оценка за ефективност на Тракийски Университет:   Uе = U/N 1.130

U1е = U1/N 1.977

U2е = U2/N 0.529

U3е = U3/N 0.040
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Вашите въпроси 

1. FP7 Project #257695 Virtual

Embodiment and Robotic Re-

Embodiment", VERE (01.01.2014-

31.12.2015)

2. FP7 Project No. 612641 Biomedical

Robotics and Applications —

BioRA (01.01.2014-31.12.2017)

3. H2020-MSCA-RISE-2016 # 734174

MNR4SCell Micro/Nano Robotics

for Single Cancer Cells

(30.10.2017-31.12.2022)

4. Национален фонд за научни

изследвания #KP-06-OPR 03/9

„Нови ефекти в нано-тънки

подредени органични филми

(Лангмюир и Лангмюир-

Блоджетови) и използването им за

концептуално разработване на

ново поколение биосензори за

работа в течна среда. -

НаноБиоСенсорс” (2018-2020)

5. Национален фонд за научни

изследвания - Проект ОПР 01/4 от

05.09.2018 г., „Регионално

индексиране на иновационната

активност в отраслите на

икономиката (ИРИСИ) - сценарии

пред идентифицираните в ИСИС

четири приоритетни тематични

области за интелигентна

специализация и мястото им в

кръговата икономика»
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