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По-добра наука за по-добра България 



Недостиг в институционалното и в 
проектното финансиране 

Недостиг на човешки 
ресурси и значително 

изтичане на мозъци 

Слаби връзки на 
научните организации 
с бизнеса 

Отпадане на единните 
национални критерии за 

кариерно израстване в науката 

Анализ на слабостите на научната 
система 



Общи макроикономически индикатори 

Район за планиране 

БВП на глава от 

населението в 

лв. 

БВП на глава от 

населението в % 

към средния за 

ЕС 

Разходи 

за НИРД в 

хил. лв. 

Разходи за НИРД 

на глава от 

населението в 

лв. 

Северозападен 7 606 15 % 33 265 42 

Северен централен 8 627 17 % 37 218 45 

Североизточен 10 913 20 % 35 566 38 

Югоизточен 10 256 20 % 36 413 34 

Югозападен 19 984 39 % 639 665 301 

Южен централен 8 722 17 % 65 117  45 



Изводи от анализа на състоянието на 
научноизследователската дейност 

Сериозен риск от трайно изоставане на България както по 
икономически показатели, така и по качество на живот. 

Устойчиво 
изоставане 

Традиционно 
отлагане 

Липса на 
политическа 

воля 



Визия и цели 

България да се превърне в привлекателен 
център за авангардни научни изследвания и 
развитие на нови технологии 

Да се издигнат позициите 
на страната в областта на 
науката 

Да се повиши 
общественото доверие 
към науката 

Да се задържат и 
привлекат млади 
и водещи учени в 
България 

Да се постигне 
устойчив 
икономически 
растеж и 
значително 
повишаване на 
качеството на 
живот в страната 
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Адекватно и ефективно финансиране 



Повишаване на 
публичното 

финансиране на 
научно-

изследователск
ата дейност 

Засилено 
институционално 

финансиране, 
обхващащо различни 

компоненти 

Засилено проектно и 
програмно 

финансиране като 
инструмент за 
посрещане на 
обществени 

предизвикателства и 
осъществяване на 

държавни политики 

Адекватно и ефективно финансиране 



Синергия с ИСИС 

Политика за 
развитие на 
съвременна 

научна 
инфраструктура 

Развитие, поддържане и ефективно 
използване на модерна научна 

инфраструктура, балансирана по 
тематични области и региони, и 

осигуряване на необходим достъп 
до европейска и международна 

научна инфраструктура 



Политика за 
стимулиране на 

приложни научни 
изследвания 

Поощряване на приложните научни 
изследвания и фокусирането им 
върху приоритетните области на 

ИСИС 

Стимулиране на частните 
инвестиции в науката 

Синергия с ИСИС 
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