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НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ
за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г.
По-добра наука за по-добра България
1. ПРЕАМБЮЛ
Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България определя целите и съответните мерки и действия от страна на държавата за развитие на научните
изследвания в периода 2017 – 2030 г. Тя е едно от необходимите условия за постигане на целите,
залегнали в Споразумението за партньорство на Република България с ЕК през програмния
период 2014 – 2020 г.1, и е обвързана с Иновационната стратегия за интелигентна специализация
3-4
9-10
2014 – 2020 г. 2 Стратегията е съобразена и с редица национални 3-8
и европейски 9-15
документи.
Настоящата стратегия излиза извън рамките на тези документи както по отношение на
времевия период, за който се отнася, така и по отношение на целите, които поставя, и обхвата
на резултатите за страната и обществото, които предвижда да бъдат постигнати. Стратегията
има амбициозната цел чрез бързо, мащабно и дългосрочно развитие на системата за научни
изследвания България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се привличат и задържат младите таланти в България,
да се засили отговорността на българската наука към обществото и обратно, да се издигне
международният авторитет на страната в областта на науката и като краен резултат да се постигне икономически растеж и значително повишаване на качеството на живот в страната. В
този смисъл бенефициент на стратегията е българското общество.
В документа е представен кратък анализ на динамиката на националната система за научни
изследвания през последните години. При анализа са отчетени констатациите на редица документи от национални и международни прегледи, проверки и анализи, както и информация от
статистически източници и официални бази данни, които показват тенденция на устойчив спад
в областта на научните изследвания. Основна причина за този спад е липсата на последователна
държавна политика за подкрепа на научните изследвания. Това се изразява не само в хронично
недофинансиране, но и в липсата на подходящи структурни реформи и дългосрочни приоритети.
Отчетено е незадоволителното изпълнение на предишната Национална стратегия за развитие
на научните изследвания в Република България (2012 – 2020 г.). Не са изпълнени и поетите
ангажименти към ЕС, свързани с националното ни участие в изграждането на Европейското
изследователско пространство, интензифициране на трансграничните научни програми и липсата на конкретни мерки за привличане на квалифицирани изследователи за работа в България.
Във визията, заложена в основата на настоящата стратегия, са представени основните цели,
които държавата си поставя за развитие на научните изследвания в България. Въз основа на
тези цели са дефинирани определени политики, както и конкретни мерки и инструменти за
тяхното реализиране. Отделни компоненти на тези политики са пряко свързани с препоръките
на международния панел за оценка на състоянието на научната и иновационната система в
България и са насочени да подпомагат осъществяването на приоритетите на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация и Националната стратегия за висше образование,
както и изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
и Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Иновациите, макар и да са
5678
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органично свързани с научните изследвания и да са логично продължение на част от тях, не се
разглеждат в настоящата стратегия, тъй като те са обект на отделен документ – Иновационната
стратегия за интелигентна специализация.
Планът за изпълнение на стратегията е организиран по специфичните цели, осигуряващи
постигането на основната цел на стратегията и съответните дейности и конкретните мерки
и инструменти за тяхното постигане. Последните са предмет на детайлен оперативен план
за действие, където ще бъдат конкретизирани инструментите, индикаторите и финансовата
рамка към предложените цели и дейности в основния текст на стратегията. Индикаторите за
постигането на целите са съобразени с методологията за мониторинг и оценка на напредъка
на държавите – членки на ЕС.
Предвидени са три етапа на изпълнение на стратегията: етап на възстановяване (2017 – 2022 г.),
етап на ускорено развитие (2023 – 2025 г.) и етап на научни изследвания на световно ниво
(2026 – 2030 г.). Първият етап е до 2022 г. През този период се предвижда въвеждане на основните механизми и дейности за възстановяване и модернизация на системата за научни изследвания в България. Видими резултати от изпълнението на стратегията се очакват към края на
етапа. Вторият етап предвижда ускорено развитие на научни изследвания, което да доближи
България до средноевропейско ниво. През този етап завършва финансирането по ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). На основата на успешното изпълнение на
предните два етапа третият етап ще гарантира устойчиво и балансирано развитие на научните
изследвания и издигането им на световно ниво.
Ето защо изпълнението на стратегията ще доведе до успешното развитие на България като
просперираща европейска държава. Въпреки че основните отговорности за нейната реализация
са на Министерството на образованието и науката и на научните организации и висшите училища, нейният успех трябва да бъде мисия на всички държавни органи – от Народното събрание
и Министерския съвет до областните управи и общините. Отчитайки липсата на отчетност и
контрол по изпълнението на предходната стратегия като една от главните причини за незадоволителните резултати от нейната реализация, в настоящия документ са предвидени механиз
ми за мониторинг на изпълнението на стратегията (вкл. ефективност на вложените публични
средства), за отчитане и актуализиране на стратегията, както и формирането на Международен
контролен съвет по изпълнението є с ясни функции и възможности за въздействие.
2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ
2.1. Преглед на изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2012 – 2020 г.
Сега действащата Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2012 – 2020 г.
е приета с Решение на Народното събрание от 28.07.2011 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 12.08.2011 г.) и
е актуализирана от правителството през октомври 2014 г. Основната є стратегическа цел е да
подпомогне развитието на науката в България за превръщането є във фактор за развитието
на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности. Преглед на изпълнението
на стратегията е направен от Сметната палата през юли 2015 г. Резултатите са обобщени в
одитен доклад за изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода
от 1.08.2011 г. до 31.12.2014 г. Констатирани са множество проблеми по изпълнението на стратегията. Общото заключение е: „С пропуските и недостатъците в дейността си структурите
в системата на Министерството на образованието и науката не осигуряват ефективното изпълнение на Националната стратегия за научните изследвания и не гарантират постигането
на стратегическата цел за превръщането на българската наука във фактор за развитието на
икономика, базирана на знанието и иновационните дейности.“16 Критичен анализ на резултатите от изпълнението на предишната национална стратегия се съдържа и в доклада от партньорската проверка.13 Негативните последствия за науката в България от неизпълнението на
стратегията и от нейната неефективност също са посочени в двата документа и са видни от
анализите, представени по-долу.
Голяма част от ангажиментите в сектора НИРД, които България има като държава – членка
на ЕС, не са изпълнени. Те са свързани основно с участието ни в изграждането на Европейското
изследователско пространство, осигуряването на адекватна подкрепа на българските участници
в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, интензифициране на трансграничните научни програми и липсата на конкретни мерки за задържане на най-талантливите
учени и за привличане на квалифицирани изследователи за работа в България.
2.2. Динамика на научните резултати
По същество науката е интернационална и нейното състояние/развитие следва да се следи
въз основа на международнопризнати показатели. Съгласно най-авторитетната база данни – Web
of Science (WoS): през последните десетилетия България непрекъснато и трайно губи позиции
16

Сметна палата, одитен доклад № 0700010614, София, юли 2015 г.
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по отношение на броя на международно видимите научни публикации (фиг. 1). От 35-о място
през 1990 г. нашата страна минава през 44-то място през 2000 г., а като член на ЕС достига
до 51-во място през 2007 г. и до 59-о място през 2016 г. В класацията пред нас вече са редица
държави (Алжир, Тунис, Колумбия, Нигерия и Виетнам), разглеждани като страни от т.нар.
„трети свят“ и държави, които доскоро бяха обект на военни конфликти. Подобен е ходът на
класацията по брой цитирания, който е свързан с качеството на научната дейност.
Анализът на публикационната активност на българските учени (фиг. 2) показва, че през
последните години тя остава практически на едно и също равнище (около 3500 документа годишно в WoS и до 2500 реферирани научни трудове годишно), което е в контраст със световните
тенденции за ускорено повишаване на научната продукция.
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Фигура 1. Заемано място сред държавите в света по брой реферирани в WoS научни статии през
годините за България и някои други страни. Източник: In Sites, Web of Science.

Фигура 2. Разпределение по години на документи в базата данни на WoS, свързани с България.
Общ брой документи (синьо) и научни статии, съобщения и книги (зелено). Източник: Web of
Science.
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Фигура 3. Промяна в процента на научните публикации в топ 10 % от общия брой публикации и
интензитет на публичното финансиране на НИРД за държави от ЕС за 2000 и за 2010 г. Източник:
Science, Research and Innovation of EU, 2016. По данни от Eurostat, Science-Metrix (Canada), based on
Scopus database
Съгласно доклада „Science, Research and Innovation of EU, 2016“ процентът на научните публикации в топ 10 % от общия брой публикации за повечето държави от ЕС нараства от 2000
към 2010 г. така, както нараства интензитетът на финансиране на НИРД (фиг. 3). За разлика
от тях посоката за България е обратна – към намаляване на интензитета на финансиране. По
данни от European Innovation Scoreboard, 2016, делът на научните публикации от България,
включени в топ 10 % от най-цитираните трудове, е намалял с повече от една трета от 2008 г.
до 2015 г., съответно от 6,5 % до 3,5 %. По този показател, който е един от основните за оценка
на качеството на научната продукция, вече сме след Румъния и Сърбия, докато през 2008 г.
сме били преди тях (фиг. 4).

Фигура 4.а) Процент на научните публикации в топ 10 % от най-цитираните публикации от общия
брой публикации. б) Брой научни публикации с чуждестранни съавтори за 1 млн. жители. Източник:
European Innovation Scoreboard 2016 по данни от Web of Science.
Оценка за у частието на българските у чени в меж дународно нау чно сътрудничество може
да се направи от броя меж дународновидими нау чни публикации с чуж дестранни съавтори
(фиг. 4б). За България този брой, отнесен към 1 млн. жители, е почти постоянен за периода 2008 – 2015 г. – 160 – 180 на година с увеличение под 10 %.17 За страните от ЕС и за
съседни държави, като Румъния и Сърбия, този брой нараства съответно с 55 %, 81 % и
126 %, като за Сърбия абсолютната стойност надминава 300. Тези резултати показват, че
17

European Innovation Scoreboard 2016 по данни от Web of Science.
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макар и все още да има силни екипи от български у чени, които продължават да провеждат висококачествени нау чни изследвания, българските у чени постепенно губят позиции в
меж дународната нау чна общност.
Спадът в областта на научните изследвания се отразява ясно и в участието на България
в Рамковата програма на ЕС. От 7 рамкова програма България е получила по 12,8 евро на
човек от населението, докато средната стойност за ЕС е шест пъти по-висока – 78,9 евро.18
Успеваемостта на проектите с българско участие също е по-ниска от средната успеваемост
за ЕС – съответно 15,4 % и 20,4 %. Тенденцията през първите две години от „Хоризонт 2020“
е още по-негативна. Получените средства за български участници са 1,55 евро на човек от
населението годишно, докато средната стойност за ЕС е почти десет пъти по-висока – 14,60
евро.19 За 2015 г. успеваемостта на проектите с българско участие е 5,6 %, а средната стойност
за програмата е 11,6 % (фиг. 5).

Фигура 5. а) Получени средства на човек от населението за първите две години от функционирането
на „Хоризонт 2020“. б) Успеваемост на проекти с участници от различни страни на ЕС. Източник:
Report Horizon 2020 Two years on, 2016.
Направените негативни изводи относно изоставането на страната в НИРД се потвърждават
и от анализа от други бази данни и на редица други показатели.
2.3. Анализ на слабостите на научната система в България
Основна причина за упадъка на науката в страната е липсата на политическа воля за прекъсване на тази тенденция и на траен многогодишен ангажимент за подкрепа на развитието на
научните изследвания. Това се изразява не само в ниското ниво на публично и частно финансиране, но и в недостатъци в нормативната уредба и поддържане на нисък социален статус на
учените. Традиционно вината се прехвърля върху научната общност и нежеланието є за реформи. От друга страна, липсата на стратегическа визия, адекватни мерки на национално ниво и
финансов ресурс е пречка за провеждане на реформи в научните организации и институции,
които желаят да ги осъществят.
След бърз спад на интензивността на финансиране на научноизследователската и развойната дейност в България (комбинирани публични и частни инвестиции като процент от БВП)
от 2,16 % през 1990 г. до 0,56 % през 1995 г. делът на финансирането слабо нараства до 0,79 %
18
19

European Commission, JRC-IPTS (2015), Stairway to Excellence Facts and Figures: Bulgaria.
Report Horizon 2020 Two years on, 2016.
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през 2014 г. С това България остава в дъното на класацията по отношение на инвестициите на
страните от ЕС в научноизследователска и развойна дейност (24 място от 28 държави – членки
на ЕС) и значително под средната за ЕС стойност на интензивност на финансиране на тази
дейност от 2,03 % през 2014 г. Особено притеснително е понижаването на публичния дял на
инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (комбиниран държавен сектор и
сектор на висшето образование), който е намалял от 0,35 % през 2007 г. до 0,25 – 0,27 % през
последните четири години. По този показател България не само заема предпоследно място в ЕС
(табл. 1), но изостава от съседни държави, които не са членки на ЕС, като Сърбия и Турция, с
дял на публичните инвестиции за НИРД от съответно около 0,60 % и 0,50 % през последните
четири години.
Таблица 1. Публични разходи за НИРД към 2015 г. на страните – членки на ЕС

Държава

Публични разходи за НИРД
към 2015 ( % от БВП)

Държава

Публични разходи за НИРД
към 2015 (% от БВП)

Австрия

0,86

Латвия

0,45

Белгия

0,70

Люксембург

0,59

България

0,27

Малта

0,33

Великобритания

0,57

Полша

0,50

Германия

0,92

Португалия

0,66

Гърция

0,54

Румъния

0,22

Дания

1,08

Словакия

0,56

ЕС

0,72

Словения

0,54

Естония

0,80

Унгария

0,38

Ирландия

0,40

Финландия

1,00

Испания

0,58

Франция

0,76

Италия

0,54

Чехия

0,87

Кипър
0,32
Швеция
1,04
Анализът на разходите за НИРД (фиг. 6) показва понижаване на частта им, финансирана
от държавата, като повишаването на общите разходи се дължи само на частни инвестиции в
науката. Последните са предимно от чуждестранни фирми (88 %) и включват основно клинични
изпитания и производство. По данни на НСИ 95 % от средствата, декларирани от национални
предприятия като разходи за НИРД, остават в предприятията, като само 5 % от тях се изразходват в държавния сектор и сектор висше образование. От своя страна, по своя характер
частното финансиране за НИРД е насочено само към приложни изследвания и експериментално развитие и не осигурява средства за капиталови разходи. Съгласно съобщение на НСИ 20
през 2015 г. разходите за фундаментални изследвания са само 9,3 %. Останалите средства са за
приложни научни изследвания и експериментални разработки.

Фигура 6. Разходи за НИРД в България като процент от БВП по източници на финансиране (публични и частни). Източник: Евростат, 2016 г.
20
Прессъобщение на НСИ „Научноизследователска и развойна дейност през 2015 г. (предварителни
данни)“.
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Ниското ниво на финансиране на научните изследвания е предпоставка за недостиг както
в институционалното, така и в проектното финансиране. Това предопределя използването на
институционалното финансиране предимно за заплати и основни текущи разходи и води до
хроничен недостиг на средства за поддръжка, капиталови разходи и научни изследвания. От
друга страна, недостигът на средства за проектно финансиране и тяхното нерегулярно осигуряване води до понижаване качеството на научните изследвания, на квалификацията на учените,
а оттам и на подготовката на студентите и докторантите.
Основен инструмент за финансиране на научни изследвания на конкурсен принцип в страната е Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). При серия конкурсни сесии на фонда през периода
2008 – 2012 г. бяха допуснати редица грешки и нарушения. Вследствие на това финансирането
на проекти от този период не беше продължено, а през 2013 и 2015 г. не бяха обявени конкурсни
сесии и бюджетът на фонда не беше усвоен. Всичко това доведе до недоверие на научната общност и на обществото като цяло към дейността на фонда и прозрачността на процедурите при
предоставяне на финансиране от него. Едновременно с това бюджетът на фонда беше намален
от около 70 млн. лв. през 2009 г. до около 15 млн. лв. през 2016 г. След приемането през 2016 г.
на промени в Закона за насърчаване на научните изследвания и на нов Правилник на фонда
правилата за неговата работа бяха променени и бяха проведени конкурси по различните научни
области. Редица проблеми обаче остават нерешени – недостатъчният бюджет за финансиране на
проекти, невъзможността за изпълнение на многогодишни оперативни програми, селекцията
на оценителите и качеството на оценките, недостатъчният административен капацитет и др.
Преструктурирането на индустрията, затварянето на основни индустриални комплекси и
липсата на интензивни трансгранични търговски връзки са сред предпоставките за забавено
икономическо развитие на страната, което рефлектира в незаинтересованост на бизнеса да
инвестира в науката. Този проблем се изостря и от липсата на нормативна база, поощряваща
реалните частни инвестиции в научните изследвания.
Сред причините следва да се отчетат и демографският срив и масираното изтичане на мозъци от страната, което влияе силно негативно върху съществуващия човешки ресурс в науката.
След отпадането на единните национални критерии за кариерно израстване в науката стимулите за провеждане на висококачествени научни изследвания рязко намаляха, което по
естествен път доведе до понижаване на качеството на научните изследвания.
Таблица 2. Индикатори за районите за планиране в България с включени средства за НИРД. Източник: European Commission, JRC-IPTS (2015), Stairway to Excellence Facts and Figures: Bulgaria, и
НСИ
Общи макроикономически индикатори по региони (2015)
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 (BG31)

7 606

15

33 265

42

Северен
(BG32)

централен

8 627

17

37 218

45

Североизточен (BG33)

10 913

20

35 566

38

Югоизточен (BG34)

10 256

20

36 413

34

Югозападен (BG41)

19 984

39

639 665

301

8 722

17

65 117

45

Южен
(BG42)

централен

Съществен проблем на настоящото състояние на научноизследователската система в България
е и небалансираното регионално разпределение на научните организации и висшите училища.
Основната част от научните институти е в София. Макар значителна част от висшите училища
да са разположени в различни райони на страната, в малка част от тях се провеждат научни
изследвания, водещи до международновидима научна продукция. Настоящият дисбаланс ясно се
вижда и от средствата за НИРД по отделните райони за планиране:21 средствата за Югозападния район (включително и София) са 301 лв./човек, докато средствата за всеки от останалите
райони варират между 34 и 45 лв./човек (табл. 2).
Сградният фонд и условията за научни изследвания в голяма част от научните организации
и висшите училища са морално и физически остарели и се нуждаят от обновяване и осъвременяване.
21
European Commission, JRC-IPTS (2015), Stairway to Excellence Facts and Figures: Bulgaria и данни на
НСИ.
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Структурните и инвестиционните фондове, както и рамковите програми на ЕС са сред найважните инструменти за финансиране на научната инфраструктура и научните изследвания
за държавите – членки на ЕС, приети след 2004 г. За програмния период 2007 – 2013 г. тези
държави са използвали общо около 5 млрд. евро конкретно за изграждането на научна инфраструктура. 22 В България този период беше пропуснат, тъй като не бе договорена оперативна
програма, свързана с развитието на научните изследвания. В значително по-малък мащаб беше
получено финансиране за изграждане на научна инфраструктура за приложни научни изследвания с потенциален интерес за бизнеса. Това стана чрез закупуване на съвременна апаратура
в научни организации и чрез създаването на София Тех Парк по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. За програмния период 2014 – 2020 г. развитието
на научната инфраструктура ще бъде финансирано главно чрез инструментите на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Без ясно декларирана и финансово подкрепена нова политика по отношение на научните
изследвания българските научни институции ще продължават да пропускат значителни възможности за привличане на средства по рамковите програми на ЕС. Така, въпреки че сме сред
най-бедните държави в ЕС, ще продължим да получаваме значително по-малко финансиране
от тези програми в сравнение с най-богатите държави в ЕС. Този проблем е обсъждан още
през 2011 г., когато в информационна бележка на Комисията до Съвета: Анализ на ниското
участие в FP 7, документ 14728/11 на Съвета на ЕС, се посочва, че „участието в рамковите
програми корелира с националните инвестиции в научни изследвания и персоналът, участващ
в научни изследвания“. 23 При оценяването на проектите по рамковите програми се отчитат
научните резултати и текущото състояние на изследванията в кандидатстващите научни групи,
наличното оборудване и условията на работа в научната институция. Така основната причина
за недостатъчното усвояване на средства от Рамковата програма на ЕС е пониженият капацитет на българските научни организации. Той от своя страна е резултат от дългогодишно
недофинансиране на научните изследвания в България, което не позволява научните групи
да се развиват, да публикуват научни резултати във водещи научни списания и не осигурява
необходимата съвременна научна апаратура.
Друг съществен фактор за ниската успеваемост на проектите с водещо българско участие в
Рамковата програма е недостатъчният брой подходящи за по-слабо развитите страни инструменти и програми. Държавните органи и представителите на тези страни в органите на ЕС и в
Европейския парламент не са успели да осигурят и в рамките на „Хоризонт 2020“ достатъчно
специални програми с адекватно финансиране, които да позволяват изоставащите в научно
отношение държави да се развиват ускорено, за да настигат водещите държави.
Отсъствието на последователна и финансово осигурена национална политика на държавата
за подкрепа на българското участие в рамковите програми, включително и чрез стимулиращо
заплащане на участниците, е друга причина за ниската успеваемост на българското участие.
Стълбът „Spreading excellence and widening participation“ на „Хоризонт 2020“, макар и насочен в
такава посока, е с твърде скромно финансиране – само около 1 % от средствата на програмата
са предвидени за 15 държави. Ниският относителен размер на финансирането за българските
участници в сравнение със средните стойности за ЕС – шест до десет пъти по-ниско, е следствие
и от правилата за финансиране на проектите – до 2016 г. за еднакви дейности по проектите
заплащането на българските учени е до десет пъти по-ниско от това на техни колеги в ЕС,
което води и до устойчивото „изтичане на мозъци“ от страната.
Необходимо е активно участие на България във всички органи на ЕС за формиране на европейските политики, стратегии и инструменти, свързани с научните изследвания и иновациите,
които да отчитат специфичните особености на страната и да осигуряват пълноценно участие
на български колективи в проектите по рамковите програми.
В основата на научните изследвания са учените и научните школи, които те създават и
развиват. Натрупаните през годините традиции, опит и национални и международни контакти
в научните организации и висшите училища в България постепенно отслабват или се загубват, като в редица научни области, в които сме били водещи, приемствеността е прекъсната и
научните групи са изчезнали. Освен това в страната има по-малко изследователи във всички
основни категории в сравнение със средните стойности за ЕС. Една от основните причини
е миграцията на млади изследователи в други страни или към работни места извън сферата
на научните изследвания. Основните причини, представени както в документи на научни организации и организации на учени, така и в доклада на партньорската проверка, са ниското
заплащане и ниският социален статус на учените в България. Индикатор за ниския социален
статус на учените е фактът, че в по-голямата част от институтите на водещата научна организация у нас – БАН, средните основни заплати на професор, доцент и главен асистент за 2016 г.
22
23

Стр. 114, http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf.
Документ 14728/11 на Европейския съвет, 2011.
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са съответно 79, 67 и 55 %24 от средната работна заплата за страната (962 лв.)25 Аналогична е
ситуацията със стипендиите на докторантите – докато до 2007 г. те бяха два пъти по-високи от
минималната работна заплата, от началото на 2017 г. те са по-ниски от нея. При тези условия
доходите на значителна част от учените не са достатъчни за издръжка на живота. Затова все
по-малко млади хора се насочват към докторантура и научни изследвания.
Проблемите в липсата на насърчителна държавна политика в областта на научните изследвания рефлектират и върху иновационния индекс на страната, определян в ежегодния доклад
European Innovation Scoreboard. През последните пет години страната ни устойчиво стои в дъното на класацията като „скромен“ иноватор (фиг. 7), а в доклада от 2016 г. е на предпоследно
място от страните от ЕС. Пред нас вече са и Сърбия, и Турция.
Иновационен
в ЕС
за 2015
г. г.
Иновационениндекс
индекснанастраните
страните
в ЕС
за 2015
Скромни иноватори
Умерени иноватори
Силни иноватори
Водещи иноватори

Рамка за измерване на Европейския иновационен индекс

Фигура 7. Иновационен индекс на страните в ЕС за 2015 г. и показатели, включени при определянето на индекса. Източник: European Innovation Scoreboard 2016.
Част от показателите за определянето на комплексния иновационен индекс, даващи основата за иновациите, са свързани със системата за НИРД – високоцитирани научни публикации,
брой завършили докторанти, брой докторанти от страни извън ЕС, публикации с чуждестранни
съавтори. Включен е и показател, отчитащ публичното финансиране на НИРД. Именно тези
показатели са сред основните причини за ниската стойност на иновационния индекс за България. Докато стойността на комплексния иновационен индекс през последните години варира
около 0,40 – 0,45 от средната стойност за ЕС, то стойностите на индексите за изследователска
система и за финансиране и подкрепа са около 0,20 – 0,30 от средната стойност за 2013 – 2015 г.
24
25

По данни на НСИ.
По данни на БАН.
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През 2010 г. индексът за финансиране и подкрепа за България е достигнал до 0,90 от средната
стойност за ЕС, но за няколко години е паднал пет пъти заради драстичното понижение на
финансирането на НИРД в страната (фиг. 8).

Фигура 8. Съотношение между стойността на индекса за България и средната стойност за ЕС
за обобщения иновационен индекс (ромбове), индекса за изследователската система (квадрати) и
индекса за финансиране и подкрепа (триъгълници). Източник: European Innovation Scoreboard 2016.
Заслужава да се отбележи, че в Споразумението за партньорство на Република България,
2014 – 2020 са идентифицираните редица слаби места в областта на НИРД, сред които следва
да се подчертаят:
– липса на цялостни дългосрочни и специфични национални секторни политики за НИРД;
– ниски и неефективни инвестиции в НИРД;
– недостиг на човешки ресурси и значително изтичане на мозъци;
– нисък социален статус на заетите в НИРД;
– неефективни стимули за частни инвестиции в НИРД.
Една от ключовите констатации на партньорската проверка по програмата за подкрепа на
политики е липсата на консенсус и в обществото, и в бизнеса, и в парламента за ключовата
роля на научните изследвания за развитието на страната.
2.4. Силни страни на системата за научни изследвания в страната
Силните страни в областта на научните изследвания в България са свързани основно с човешките ресурси. Независимо от хроничното недофинансиране в страната съществуват отделни
силни центрове и научни групи както в научните организации, така и във висшите училища.
Български учени са все още сред водещите в редица традиционно силни области, които според
броя публикации през последните пет години, реферирани в Web of Science, са интердисциплинарна химия, електрическо и електронно инженерство, приложна физика, приложна математика,
физикохимия, физика на елементарните частици и физика на полето, астрономия и астрофизика,
интердисциплинарно материалознание, оптика, интердисципл инарна физика, биотехнологии и
приложна микробиология, биохимия и молекулярна биология, науки за околната среда, зоология, ядрена физика и др. Научни групи с международен авторитет работят в медицинските
висши училища и специализираните научни институти в областта на медицината. В институтите на Селскостопанската академия (ССА) и специализираните висши училища се развиват
различните аграрни науки. Голяма част от тези научни области кореспондират с приоритетните
направления по ИСИС. България е и естествен лидер в някои научноизследователски тематики,
свързани с културното наследство, националната идентичност, изкуствознанието, историята и
етническото развитие на Балканите, Източна Европа и Близкия изток (тракология, славистика,
византинистика, медиевистика и др.). В различни висши училища и научни организации силни
изследователски групи работят в различните области на обществените науки. Този потенциал
трябва да се запази и послужи за основа на развитието на научните изследвания в страната,
планирано в стратегията.
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По данни на НСИ за 2015 г. сред учените в България е постигнато приблизително равенство
на половете, като жените са 53 %, а мъжете – 47 % от общия брой изследователи в държавния
сектор и в сектор „Висше образование“ (табл. 3). В това отношение сме сред водещите държави
в ЕС. По тази причина в настоящата стратегия не са включени специални мерки за повишаване
на относителния дял на жените изследователи, но ще се следи за равномерното разпределение
при заемане на различните академични длъжности и ръководни позиции в научните организации. Разпределението на учените по възрастови групи е почти равномерно, като най-нисък
процент – 21 %, са изследователите на възраст до 34 г., а най-висок – 27 %, е процентът на
учените между 35 и 44 г. В държавните научни организации и в сектор „Висше образование“
работят и учени на възраст над 65 г., които са 5 % от общия брой учени. Тези данни показват,
че по отношение на възрастовото разпределение не се очаква срив, ако успеем да запазим
както младите, така и опитните учени в България. Но ако България иска да постигне средното
европейско ниво за брой учени, е наложително да се положат значителни усилия към научна
кариера да се привлекат талантливи млади хора. За тази цел в стратегията са предвидени мерки
както за задържане на учените в България, така и за привличане и задържане на талантливи,
предимно млади учени.
Таблица 3. Разпределение на учените в България (сектори държавен и „Висше образование“) по възрастови групи и пол към 2015 г.26
Възрастови групи
Мъже
Жени
Общо
% по възрастови
групи
до 34 г.

1 238

1 434

2 672

21

35 – 44 г.

1 441

2 034

3 475

27

45 – 54 г.

1 339

1 582

2 921

23

55 – 64 г.

1 516

1 493

3 009

24

65 г. и повече

423

232

655

5

Общо

5 957

6 775

12 732

% по пол

47 %
53 %
Макар и икономически изостанала в рамките на ЕС, България отбелязва значителен ръст
в няколко високотехнологични сектора благодарение на съществуващи традиции и конкурентните цени на труда, като например IT сектора. Развитието на високотехнологичните компании,
съчетано със сравнително ниските инвестиции, необходими за изследвания, е допълнителна
предпоставка за развитие на науката в секторите, включени в ИСИС.
През последните 10 години научната инфраструктура беше частично обновявана чрез проекти,
финансирани по рамковите и други програми на ЕС, ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика“ и проекти на ФНИ, които позволиха закупуването на съвременна
научна апаратура или обновяване на съществуващата. Проведеното неотдавна диагностично
проучване, 27 свързано с инфраструктурите за научни изследвания в България, даде обобщена
информация за тематичното и регионалното разпределение на инфраструктурата:
• Е-инфраструктура за мултидисциплинарни изследвания има най-голям брой инфраструктури с европейско значение в сравнение с други области на научните изследвания. Това е зоната
на изследвания с най-голям брой инфраструктури, които се финансират добре през последните
пет години.
• Преобладаващата част от инфраструктурата за физически науки, материалознание и инженерни науки има национално значение. Тези области са с най-висок процент на остаряла
инфраструктура и най-висок процент от инфраструктура, модернизирана през последните три
години.
• Медицинските и агробиологичните науки имат най-голям брой инфраструктури с регионално значение и са в областите на научни изследвания, които предлагат най-висока степен на
децентрализация. Научните изследвания в агро-биологичните науки са с най-ниско финансиране
през последните пет години. Най-висок дял на нови изследвания, оборудване и апаратура има
областта на медицинските науки.
• Научната инфраструктура в обществените и хуманитарните науки е най-равномерно разпределена в страната, но в същото време тя има и най-нисък процент на привлечено финансиране
на конкурсен принцип през последните пет години.
26
По данни на НСИ: „Изследователи по възрастови групи и пол в държавен сектор и сектор „Висше
образование“ – 2015 година“.
27
Diagnostic Review „Mapping of the Main Research Infrastructures and Equipment in Bulgaria“, Sofia, 25
March 2017.
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Важен фактор за запазване на научния капацитет на страната през последното десетилетие
и за наличие на научни постижения през последните години е съхраняването на БАН и ССА. В
тези институции са запазени академичният дух и научните традиции, концентрирана е основната
част от научния потенциал на страната. Всичко това осигурява достигането на критична маса
за провеждане на висококачествени научни изследвания в приоритетни за страната области.
2.5. Обобщение на анализа
Анализът показва, че отсъствието на последователна национална политика за наука през
последните десетилетия води до постепенно и трайно понижаване на научния потенциал на
България. Последствията са очевидни – емигриране и на млади, и на утвърдени учени в чужбина; закриване на научни направления, в които българските учени са били сред водещите в
света; поддържане на броя на научните публикации в реферирани научни списания практически на едно и също ниво (на фона на ясна тенденция към значително нарастване на броя
на научните публикации не само общо за света и ЕС, но и за съседните ни държави); ниски
стойности на привлечените на конкурсен принцип средства по европейските рамкови програми
и др. Незаинтересованото отношение на българската държава към научните изследвания е добре известно и на европейските институции, и на чуждестранните ни партньори и определено
понижава международния авторитет на страната. Особено тревожно е, че намаляването на
научния потенциал и задушаването на научните изследвания се отразява негативно и върху
редица други ключови за страната сектори, като образованието на всички нива и иновациите
в индустрията. Това се вижда и от последното място на България по индекс на иновативност
сред държавите – членки и кандидати за членство в ЕС (включително и след Сърбия и Турция).
Запазването на немалък брой висококвалифицирани изследователи с добро разпределение по
възраст, наличните международни контакти, както и частично обновената научна инфраструктура в страната могат да послужат като ядро, около което да се възстанови и развие научната
система в страната през следващите години.
В Таблица 4 са представени основните елементи на SWOT анализа на системата за научни
изследвания в България.
Таблица 4. SWOT анализ на системата за научни изследвания в България.
Силни страни

Слаби страни

Наличие на национални организации за научни изследвания и изследователски университети с международен авторитет, със запазен академичен дух
и дългогодишни традиции в научните изследвания,
включително и на световно ниво.

Значително намаляване на броя на учените и недостатъчно финансиране на научните организации за
осъществяване на техните функции, за съхранение на
научния потенциал и за провеждане на научни изследвания на световно ниво.
Липса на система и организация за оценка на научната
дейност на научните организации и изследователските
университети и обвързаност на финансирането с постигнатите резултати.

Наличие на добри научни школи и съществуващи Намаляване на броя на научните школи и загуба на
научни традиции в редица научни области.
водещи позиции в някои научни области.
Липса на национални критерии за заемане на академични длъжности и получаване на научни степени за
различните научни области.
Отсъствие на последователна национална политика за
насърчаване развитието на научните изследвания през
последните десетилетия.
Критично нисък процент на средствата от държавния
бюджет за финансиране на НИРД.
Добро ниво на международно сътрудничество и по- Недостатъчно финансиране за използване на пълния
държане на партньорства с водещи научни групи/ капацитет на сътрудничеството и за неговото осъщестцентрове в ЕС и света.
вяване като равнопоставени партньори.
Наличие на инициативни учени, готови за създаване на нови научни партньорства.
Наличие на международно разпознаваема научна Запазване на нивото на международно разпознаваемапродукция.
та научна продукция на постоянно ниво, което води
до значително изоставане от останалите държави, при
които тя нараства устойчиво.
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Слаби страни

Наличие на компетентни учени във всички основни Недостиг на човешки ресурси и значително изтичане
научни области.
на мозъци.
Нисък социален статус на учените и ниско заплащане.
Добро разпределение на учените по пол и възраст Силно неравномерно разпределение на учените и научи тематики.
ните организации по региони.
Приемлив процент млади учени на възраст до Непривлекателно заплащане на докторантурата в Бъл34 години.
гария и липса на стимули за привличане на талантливи
млади хора към докторантура.
Липса на регламентиране и финансово осигуряване на
постдокторантурата.
Липса на стимули и механизми за привличане на таланти към науката.
Частично подобрена инфраструктура за научни из- Значителна част от инфраструктурата е остаряла.
следвания.
Липса на механизми и средства за ефективно и пълноНаличие на карта за наличната научна инфраструк- ценно използване на наличната инфраструктура.
тура.
Приета Национална пътна карта за научна инфраструктура.
Продължителни проблеми в осъществяването на функциите на ФНИ.
Възможност за участие в програми на ЕС за научни Слаба успеваемост на проектите на български учени
изследвания и иновации.
или колективи и ниска възвръщаемост на средства от
тези програми.
Липса на механизми за финансиране на проекти, подходящи за страни от типа на България.
Традиции в отношенията с бизнеса през предни периоди.
Нарастване процента на частни средства в предприятията, които са декларирани за финансиране
на НИРД.

Слаби връзки на научните организации с бизнеса.
Пасивна позиция на бизнеса към научните изследвания.
Липса или неефективни стимули за реални частни инвестиции в научните изследвания.
Закрити браншови институти за приложни изследвания
и загуба на традиции и контакти.
Неефективна политика за координиране на дейностите, засягащи науката и иновациите.

Възможности

Заплахи

Осъвременяване и хармонизиране на нормативната Недостатъци и вътрешни противоречия в нормативнауредба и ефективното є прилагане.
та уредба.
Неспазване на нормативната уредба и стратегически
документи, приети от Народното събрание или други
държавни органи.
Адекватно финансиране, отговарящо на визията за Липса на политическа воля за осигуряване на адекватразвитие на науката.
но финансиране.
Въвеждане на модел на финансиране, обвързан с Запазване на съществуващия модел на финансиране
получени резултати.
или въвеждане на неадекватен модел на финансиране.
Диференцирано заплащане на труда на учените, ос- Използване на ненаучни критерии за заплащане на
новано на научните им резултати.
труда на учените.
Укрепване на ролята на триъгълника на знание- Небалансирана и/или слаба подкрепа за отделните
то – образование, научни изследвания и иновации. компоненти на триъгълника на знанието.
Значително разширяване на връзките наука – биз- Незаинтересованост на бизнеса от връзки с науката
нес и стимулиране на иновациите на основата на (липса на нормативна основа и ефективна държавна
научни резултати.
политика).
Липса на ефективни механизми за финансиране на
съвместни научни изследвания между публични и
частни организации при спазване на нормите за държавните помощи.
Подобряване на социалния статус на учения и за- Поддържане на нисък социален статус на учения.
силване интегрирането на науката в обществото.
Капсулираност на системата за научни изследвания.
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Слаби страни

Ограничена мобилност на учените поради недостиг на
средства или време (за преподавателите).

Интегриране в Европейското изследователско прос- Изолация на науката в България.
транство и пълноценно участие в Рамковата програма на ЕК.
Добро възрастово разпределение на учените и при- Застаряване на научния състав и продължаване изтиток на талантливи млади учени.
чането на мозъци.
Демографска криза.
Постигане на балансирано разпределение на науч- Липса на кадри във възлови научни области.
ния капацитет по научни области и по региони.
Липса на устойчиви структури за провеждане на научни изследвания по регионите.
Високо ниво на научни изследвания в стратегиче- Фрагментиране на научните структури.
ски за страната научни области. Осигуряване на
критична маса от учени.

Заключение:
Анализът на състоянието на националната система за научни изследвания и на динамиката
в позициите на България в областта на научните изследвания в международен план показва
устойчиво изоставане на страната. Тази тенденция е не само следствие, а част от причините за
изоставането на България спрямо другите държави от ЕС в областта на иновациите и развитието
на високотехнологична индустрия, а оттам и в приходите и качеството на живот на гражданите.
Пораженията, които са нанесени през последните десетилетия върху състоянието на науката,
а с това и върху цялата страна, са изключително сериозни и труднообратими. Ново традиционно
отлагане на вземането на спешни мерки в областта на НИРД сектора е сериозен риск от трайно изоставане на България както по икономически показатели, така и по качество на живот.
3. ВИЗИЯ И ЦЕЛИ
България е на последно място в ЕС по БВП на глава от населението. Основната реална
възможност за ускорено повишаване на БВП е чрез производството на конкурентни високотехнологични продукти за износ, базирано на постоянен приток на иновации и на иновативни
технологични решения. Последните от своя страна са възможни само при наличие на нормално
функционираща система за научна дейност и трансфер на научните знания.
В тази връзка е формулирана и основната цел на стратегията:
Основна цел на настоящата стратегия е чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научни изследвания 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. Като краен резултат да се постигнат устойчив
икономически растеж и значително повишаване на качеството на живот в страната.
Развитието на научните изследвания, предвидено в стратегията, не е самоцелно. То ще доведе до съществен положителен ефект върху редица области от обществения живот. На първо
място, научното развитие ще окаже положително влияние върху образованието на всички нива.
Високото ниво на научните изследвания във водещите научни институции и висши училища в
страната, комбинирано с положителните резултати от изпълнението на Стратегията за висше
образование, ще привлече повече български и чуждестранни студенти да учат и да завършат
докторантура в България. Това ще спомогне не само за израстване на нови поколения учени,
преподаватели и учители, но ще има положително влияние и върху подготовката на висококвалифицирани специалисти за индустрията и задържането на квалифицирани кадри в България.
Приносът на научните изследвания за индустрията е свързан и с иновациите и развитието на
нови или подобрени технологии. Независимо дали съответните научни изследвания са осъществени в България, или в чужбина, наличието на висококвалифицирани български учени,
компетентни в съответната научна област, ще позволи бързото усвояване на резултатите от изследванията и тяхното практическо приложение у нас. Като допълнителен резултат повишената
държавна подкрепа за научните изследвания ще допринесе директно и косвено за повишаване
на иновационния индекс на страната и за увеличаване на чуждите инвестиции.
Несъмнено развитието на науката ще окаже благоприятно влияние и на бизнеса, особено на
високотехнологичната, посредством използване на най-новите научни тенденции/постижения,
трансфер на технологии, възможности за висококачествени консултантски услуги и достъп до
съвременна научноизследователска инфраструктура, обслужвана от компетентни специалисти.
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Друга много важна функция на учените е повишаване на научната култура на обществото и
борбата с лъже-науката. Съвременното общество среща редица предизвикателства, свързани с
екологични, технологични, социални, културни, етични и други проблеми, изискващи конкретни
решения. Само компетентни учени, лидери в съответната научна област, могат да посрещнат
предизвикателствата, пред които се изправят обществото и икономиката, и да намерят възможните решения, като по този начин подпомогнат както обществото, така и държавата. Затова
е необходимо да се повиши отговорността на българската наука към обществото и обратно.
Водещи принципи при изпълнение на стратегията
Основна предпоставка за успешно изпълнение на стратегията е възстановяване на доверието
в системата на управление на научноизследователската дейност посредством принципите на
откритост и прозрачност на всички действия и процедури в съответствие с общоевропейските
норми и добри практики.
Друг основен принцип за изпълнение на стратегията е партньорството. От особено значение
е то да не бъде само между институциите, отговорни за изпълнението на настоящата стратегия, но да обхваща бизнеса, браншови и социални организации, структури на гражданското
общество и най-важното – научната общност.
Ключов елемент от стратегията е обвързването на финансирането както на научните организации, така и на отделните учени с резултатите от тяхната дейност.
Финансирането на дейностите на стратегията ще се осъществява съгласувано с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Рамката за държавна помощ за научни изследвания,
експериментално развитие и иновации. Този режим ще се прилага при различни фази/етапи
на научните процеси, включително: фундаментални научни изследвания, индустриални научни
изследвания, експериментално развитие, проучвания за осъществимост, научноизследователски
инфраструктури, иновационни дейности и иновационни клъстери и т.н.
Предвижда се осъществяването на основната цел на стратегията да се постигне посредством
прилагане на комплекс от взаимосвързани и допълващи се политики, въздействащи върху един
или няколко компонента на научноизследователската дейност.
3.1. Човешки ресурси
Човешките ресурси са ключов фактор за развитието на науката. За реализиране визията на
стратегията по отношение на човешките ресурси трябва да бъде постигнато следното:
• постепенно нарастване на броя на учените до нива, близки до средните за ЕС;
• поддържане на висока квалификация на учените посредством въвеждане на единни национални критерии за академични длъжности и научни степени, съобразени със специфичните
изисквания за съответното професионално направление и група науки;
• балансирано разпределение на учените по възраст, пол, научни области и региони; запазване на съществуващата недискриминационна политика;
• достатъчно добро заплащане на труда на учените и помощния научен персонал, обвързано
с постигането на конкретни резултати;
• разработване на система за повишаване на квалификацията посредством специализации
в страната и в чужбина;
• подобряване на условията на труд;
• повишаване на мобилността на учените;
• привличане на българската научна диаспора към съвместни научни изследвания;
• осигуряване на достъпен по количество и квалифициран помощен научен персонал.
Всичко това ще доведе до повишаване на социалния статус на учените, създаване на условия за творчески труд и стимулиране на висококачествена научна дейност. В тази връзка са
дефинирани и следните взаимосвързани специфични цели на стратегията, пряко свързани с
човешкия ресурс:
Специфична цел 1. Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените,
основано на високо ниво на научните изследвания.
Специфична цел 2. Повишаване на жизнения стандарт и на социалния статус на учените и специалистите, заети в научноизследователската дейност, посредством осигуряване на адекватно
и съобразено с постигнатите резултати заплащане, както и на добри условия на труд.
Специфична цел 3. Повишаване на броя на учените до характерни за ЕС нива и балансираното им
разпределение по възраст, пол, научни области и региони.
3.2. Инфраструктура
Визията на стратегията е България да разполага с модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура за провеждане на висококачествени научни изследвания
и обучение с акцент върху приоритетните направления на ИСИС. Освен това да се осигури

БРОЙ 47

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

достъп на изследователите до ключова уникална научна инфраструктура, която не е възможно или не е целесъобразно да се изгради в страната. Едновременно с това да се наблегне на
следните принципи:
• избягване на неаргументирано дублиране на уникална и скъпа научна апаратура;
• осигуряване на висока натовареност на научната инфраструктура и достъп на заинтересованите ползватели;
• поддържане на наличната инфраструктура в добро функционално състояние;
• балансирано разпределяне на научната инфраструктура по институции и региони в съответствие с приоритетните направления на ИСИС;
• продължаване на сега съществуващия достъп до световните научни бази данни и постепенно разширяване на обхвата му.
• интегриране в научните инфраструктури на Европейския съюз.
Развитието на научната инфраструктура е обект на подробно разглеждане от Националната
пътна карта за развитие на научната инфраструктура. Подобряването на инфраструктурата
ще доведе до значително разширяване на възможностите на българските учени да провеждат
висококачествени научни изследвания и директно ще подпомогне високотехнологичната индустрия. В тази връзка е дефинирана и следната специфична цел на стратегията, пряко свързана
с научната инфраструктура:
Специфична цел 4. 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.
3.3. Баланс в научните изследвания
Визията на стратегията е осигуряване на баланс както между: (1) насочени фундаментални,
чисти фундаментални и приложни изследвания, така и по отношение на (2) научни изследвания
по отделните научни области и (3) по региони.
България е сравнително малка страна, която не може да си позволи значително присъствие
във всички научни области. Посредством държавната политика ще бъдат подкрепяни области,
в които има изградени традиции и успехи, области, свързани с интелигентната специализация,
културно-историческото наследство, както и области от национално и обществено значение
(националната сигурност и др.). Приоритетното развитие на нови, нетрадиционни за страната
научни области, ще бъде обвързвано с текущите приоритети на ИСИС и приоритетите в стратегически документи за следващите програмни периоди, както и с нововъзникващи научни
области в световен мащаб.
Осигуряването на баланс в научните изследвания е от решаващо значение за създаването на
цялостна и ефективна научна система в страната. Дългогодишният световен опит показва, че
приложни научни изследвания не могат да се развиват без съществуването на фундаментална
наука. Нарастващите изисквания за интердисциплинарност на изследванията са предпоставка
за развитие на всички основни научни области, в които България може да изгради необходимия научен капацитет. Не на последно място, регионалният баланс на науката ще допринесе
за баланс в развитието на регионите в съответствие с националните интереси на страната и с
визията на ЕС.
В рамките на стратегията основна подкрепа ще получат насочените фундаментални изследвания, които могат да допринесат за развитието както на приложно насочени научни изследвания, така и на чисти фундаментални изследвания. Насочените фундаментални изследвания са
инспирирани от ясното очакване на полза и възможни дългосрочни приложения. Те ще бъдат
финансирани на програмен или проектен принцип, като самите програми съдържат изисквания
и идеи относно това, какво трябва да бъде постигнато с оглед на обществените предизвикателства и потребности.
За целите на настоящата стратегия научните приоритети за насочените фундаментални изследвания са обвързани с актуалните обществени предизвикателства и са:
• повишаване конкурентоспособността и продуктивността на икономиката в съответствие
с тематичните области на ИСИС;
• социално развитие, решаване на демографския проблем и намаляване на бедността;
• подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.;
• енергия и енергийна ефективност; ефективно оползотворяване на природни ресурси;
• културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на
обществото;
• национална сигурност и отбрана, минимизиране на щети от природни бедствия и аварии.
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Тъй като развитието на науката се характеризира със значителна динамика и интердисциплинарност, фиксиране на приоритети за този тип изследвания може да доведе до сериозно
изоставане на страната, особено в модерни и нововъзникващи възлови научни области. Поради
това приоритетите ще се актуализират периодично след широка обществена дискусия.
Чистите фундаментални изследвания ще бъдат с относително по-ниска тежест, но ще получават редовна подкрепа. За успеха на този вид изследвания е необходима научна свобода и те
ще бъдат стимулирани въз основа на високо научно качество.
Приложните изследвания са един от основните компоненти на изследователската дейност.
Тяхното изпълнение в приоритетни научни области е от ключово значение за развитието на
иновациите в полза на икономиката и обществото. Изборът на дългосрочни приоритети е
обусловен от три основни фактора: (а) прогнозите за това, кои сектори от българската икономиката ще се развиват най-активно във и след периода на тази стратегия, в това число и
от каква научно-образователна осигуреност ще се нуждаят тези сектори; (б) съществуващия
капацитет и потенциал на научните организации; (в) световните тенденции и приоритетите на
ЕС. Избирането на такива области ще позволи да се концентрират ресурси в развиващите се
сектори, да се увеличи ефективността на научноизследователската и иновационната дейност и
да се създадат условия за постигане на сериозни научни резултати и мултипликативен ефект
в икономиката.
Приоритетни направления за развитие на приложните научни изследвания в България са:
• Съвременни енергийни източници и енергийно ефективни технологии.
• Мехатроника и чисти технологии.
• Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика и терапия, зелени, сини и
екотехнологии, биотехнологии, екохрани.
• Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг. Оползотворяване на суровини и
биоресурси. Пречистващи и безотпадни технологии.
• Материалознание, нано- и квантови технологии.
• Информационни и комуникационни технологии.
• Национална идентичност и развитие. Социално-икономическо развитие и управление.
По такъв начин, освен баланс между фундаментални и приложни изследвания, стратегията
предвижда и баланс по научни направления.
Важно предизвикателство пред страната е балансираното регионално разпределение на научния капацитет. Понастоящем, макар и да има отделни успехи в регионалното развитие на
научните изследвания, те във висока степен са концентрирани в столицата. Визията на стратегията е развитие на научните изследвания и в регионите, като първа стъпка в това отношение
ще бъде подпомагането на приложните научни изследвания в съответствие с регионалните
приоритети на ИСИС посредством изграждане на регионални научни центрове. В перспектива – през третия етап на изпълнение на стратегията, се предвижда планиране и реализиране
на научно-иновационни комплекси в по-слабо развити райони на страната. Като цяло през
целия период на стратегията, по отношение на регионалната специализация, приоритетите на
приложните научни изследвания ще бъдат силно обвързани с текущите приоритети на ИСИС.
Една от най-очакваните от обществото връзки на науката е тази с бизнеса. Независимо от
множество съществуващи ползотворни сътрудничества в тази област все още има важни предизвикателства. Тъй като процесът е двустранен, държавата трябва да създаде ефективни нормативни механизми, с които да стимулира частните инвестиции в науката. От особена важност
е развитие както на приложната наука, така и на ефективни междинни посреднически звена,
като центрове за трансфер на технологии (към научни институции) и научноразвойни отдели
(към индустриални предприятия).
Въз основа на направения анализ са дефинирани следните специфични цели:
Специфична цел 5. Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
Специфична цел 6. Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани
с проблеми от регионално и национално значение.
Специфична цел 7. Поощряване на приложните научни изследвания и фокусирането им върху приоритетните области на ИСИС.
Специфична цел 8. Стимулиране на частните инвестиции в науката.
3.4. Интеграция в Европейското изследователско пространство и международната научна
общност
Основен фактор за развитие на науката е постоянният обмен на идеи и знания, който се осъществява посредством мобилността на учените, участието в научни форуми и трансграничното
научно сътрудничество. Тази политика е в съответствие с подновения ангажимент на България
по Европейската пътна карта на Европейското изследователско пространство, включително
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отворена наука, което ще помогне за по-пълноценно участие на българските учени в Европейското изследователско пространство. Стратегическият избор за разширяване на международното
сътрудничество и по-доброто използване на потенциала на българската научна диаспора ще
помогнат за постигането на по-широко признание от чуждестранните партньори. Визията на
стратегията в този аспект включва:
• участие на българските учени в национални, европейски и международни научни мрежи,
програми и инициативи;
• осигуряване на възможности на българските учени за разпространение на научните резултати посредством участие в национални и международни научни форуми;
• подпомагане на организирането на национални и международни научни форуми в страната;
• повишаване на квалификацията на българските учени посредством регулярни научни
специализации във водещи научни центрове;
• разработване на атрактивни международни постдокторантски програми;
• осигуряване и развиване на мрежата EUR AXESS, подпомагаща мобилността на учените,
включително реинтеграцията на изследователите и привличането на чуждестранни учени за
специализация и работа в България;
• поддържане и разширяване на двустранните и многостранните научни сътрудничества
и изследване на възможности за ефективно участие в съвместните инициативи (ER A-NETs, 28
Article 185 и др.) и съвместните изследователски програми на ЕС 29 (Joint Programme Initiatives);
• поддържане на работещ информационен портал, оказващ помощ при подготовка на международни проекти и организиране на международни конференции;
• участие в инициативата на ЕС „Европейски облак за отворена наука“ и други подобни инициативи.
Реализацията на горните елементи ще има решаващо значение за увеличаване достъпа
на България до международни изследователски и иновационни мрежи (например EIT), до
привилегирован достъп до паневропейска научноизследователска инфраструктура (ESFRI); до
по-голямо привличане на средства от Хоризонт 2020 и следващата РП на ЕС. В тази връзка е
дефинирана следната специфична цел:
Специфична цел 9. Разширяване на участието на българската научна общност в Европейското
изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.
3.5. Връзки на науката с други социални сфери
Все още за науката в страната е характерна известна капсулираност и недостатъчно добре развити връзки с другите социални сфери. Връзката на науката с бизнеса е основна и е
разгледана детайлно в предходния текст. Връзката наука – висше образование е органична в
изследователските университети, но все още в редица висши училища елементът наука е слабо
застъпен, докато в повечето изследователски институти връзката с образованието визира предимно докторантското обучение. Независимо от някои успешни проекти за връзка наука – средно
образование и в тази област е необходимо значително интензифициране на дейностите. Не съществуват механизми за подкрепа на ученици и студенти с високи постижения и превръщането
им в посланици на науката пред младото поколение.
Важна функция на учените е да дават научнообосновани компетентни становища на държавната администрация и по-специално на т.нар. „вземащи решения“. Този процес е двустранен и трудно може да се регулира с отделни конкретни механизми. Той обаче може частично
да се реши по нормативен начин. Това може да доведе и до повишаване на броя на научните
програми и проекти с национално значение, финансирани от различни държавни структури.
В крайна сметка развитието на науката е подчинено на цялостното развитие на обществото
и тя не може да остава изолирана от него. Необходими са мерки за популяризиране на науката,
борба с лъже-науката и образоване на обществото по редица наболели и актуални проблеми.
Визията на стратегията предвижда засилване на връзките на науката със:
• висшето образование и образованието на всички нива;
• държавната администрацията и вземащите решения;
• отделни държавни сектори;
• обществото като цяло.
Специфична цел 10. Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.
4. ПОЛИТИКИ, ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ
Програмата за осъществяване на целите на стратегията е групирана по основни политики,
очертани въз основа на визията, и посочва механизми за реализацията им, които ще бъдат
използвани от държавните органи. Всяка от политиките е свързана с определени специфични
28
29
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цели, които ще допринесат за успеха на стратегията, както и дейности и конкретни мерки за
постигане на целите. Благодарение на взаимната обвързаност на политиките част от дейностите
и мерките допринасят за осъществяването на няколко цели или политики.
Тъй като основните лостове на държавата за въздействие върху отделни сектори са финансови и нормативни, първоначално са обособени две хоризонтални политики, свързани с тези две
дейности. При описанието на тези политики са очертани общите принципи, докато детайлите
по конкретните мерки са разписани в другите политики. Третата хоризонтална политика е свързана с цялостно модернизиране на научноизследователската система в страната, включително
чрез провеждане на необходими реформи. Ефективното изпълнение и съчетаване на трите хоризонтални политики е решаващ фактор за осъществяването на основната цел на стратегията:
Чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научни изследвания
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.
Като краен резултат да се постигнат устойчив икономически растеж и значително повишаване
на качеството на живот в страната.
4.1. Хоризонтална политика за адекватно и ефективно финансиране
От първостепенна важност за изпълнение на целите на стратегията е засиленото и устойчиво
финансиране на научноизследователската дейност от страна на държавата посредством серия от
взаимосвързани и ефективни финансови инструменти. Важно е да се подчертае, че финансовите
инструменти трябва да са балансирани и допълващи се. Инвестирането на средства в изолирани
дейности ще има силно ограничен, възможно дори отрицателен ефект. При разработването на
финансовите инструменти е необходимо съобразяване с различни източници на финансиране,
като държавния бюджет, оперативните програми, европейски и международни програми, както
и очакваното финансиране от частния сектор.
Хоризонтална дейност 1. Повишаване на публичното финансиране на научноизследователската дейност.
В Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020 Европейският
съюз си е поставил за цел държавите членки да инвестират 3 % от своя БВП в научноизследователска и развойна дейност до 2020 г. (1 % публично финансиране и 2 % инвестиции на
частния сектор). Българската национална цел, заложена в Националната програма за реформи,
е значително по-ниска – 1.5 %. В предната стратегия, приета от Народното събрание, страната
си бе поставила задача държавното финансиране на НИРД да нараства и да достигне до 0.70 %
от БВП през 2020 г.
Настоящата стратегия предвижда следното повишаване на директното финансиране на НИРД
по консолидираната фискална програма, с изключение на разходите с източник Европейските
структурни и инвестиционни фондове, по години (табл. 5) за първите два етапа:
Таблица 5. Планирано публично финансиране на НИРД като процент от БВП
Година

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

% от БВП

0.38

0.45

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Публичните средства следва да бъдат разпределени между институционално и проектно/
програмно финансиране, както и за изпълнение на поети международни ангажименти и участие
в международни програми (вкл. Рамковата програма на ЕС).
Тъй като публичните и частните инвестиции са взаимосвързани, очаква се нарастването на
публичното финансиране да има ускоряващ ефект и върху частното финансиране до достигане
на стойности от 1.5 % през 2020 г. и 2.0 % от БВП през 2025 г.
Важно е да се подчертае, че за успеха на стратегията е необходимо не само повишаване на
инвестициите, но и тяхното интелигентно разпределение и ефективно управление според очаквани и постигнати резултати, както и да се повиши и прозрачността при вземането на решения,
свързани с финансирането и развитието на научните изследвания в България.
1(а) Засилено институционално финансиране, обхващащо различни компоненти.
Институционалното финансиране е базово за публичните научни организации и следва да
осигури нормални условия за успешно осъществяване на научната дейност. Световният опит
недвусмислено показва, че не само е необходим баланс между институционалното и проектното
финансиране, но и че те са взаимосвързани.
Институционалното финансиране следва да осигури необходимите средства за:
• трудови възнаграждения и осигуровки на учените и служителите, заети в научноизследователска дейност, съответстващи на тяхната квалификация и съобразени с постигнатите
резултати;
• подобряване на условията на труд;
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• функциониране, поддържане и обновяване на инфраструктурата;
• поети държавни ангажименти и национални дейности;
• стимулиране на научноизследователска дейност на високо ниво и други типове стимули,
предвидени в политиките на стратегията;
• основна научна дейност на изследователите и на обучаемите (базови средства, които могат
да се разпределят на проектен принцип).
От особена важност е размерът на институционалното финансиране за наука да е обвързан
с реалните научни резултати, постигнати от научните организации и от висшите училища. Въз
основа на този принцип е необходимо да се разработи система за допълнително институционално финансиране за научни изследвания в научните институции и във висшите училища с
международно разпознаваеми научни постижения, която да не е обвързана със субсидията за
обучение на студенти, а с резултатите от научната дейност. Необходимо е и модернизиране на
реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния
бюджет за присъщата на висшите училища научна или художественотворческа дейност, включително изменения в подзаконови нормативни актове.
Стратегията предвижда нарастващо включване на елементи на програмно финансиране към
институционалното такова. Това ще става на базата на разработени годишни програми и планове за научна дейност. В тази връзка от особена важност е държавата да продължи и увеличи
подкрепата за млади учени чрез допълнително целево програмно институционално финансиране.
1(б) Засилено проектно и програмно финансиране като инструмент за посрещане на обществени предизвикателства и осъществяване на държавни политики.
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 компоненти на НИРД. Макар и в момента
съотношението програмно – проектно/институционално финансиране да е доста над характерните за ЕС нива, проектното финансиране трябва да се повиши по абсолютна стойност и да
се осъществява регулярно.
При определяне на средствата, насочени към конкретните политики, дейности и мерки в стратегията, трябва да се отчитат спецификите на различните източници на финансиране – средства
от държавния бюджет (чрез конкурси на ФНИ), средства по оперативни програми и рамкови
програми на ЕС, както и частно финансиране. Тъй като частното финансиране е насочено изключително към приложни изследвания по конкретни проблеми от интерес за източника на
финансиране, средствата от държавния бюджет трябва да се насочват приоритетно към развитието и възпроизводството на човешкия научен потенциал и към фундаментални изследвания.
Програмното финансирано от ОП НОИР ще е фокусирано върху тематичните области на
ИСИС, което ще допринесе за развитие на научния потенциал, особено в областта на приложните изследвания, а оттам и за иновации в икономически важните за страната сектори.
4.2. Хоризонтална политика за нормативни промени
Друг тип дейности, които държавата може да използва за осъществяване на поставени цели,
са измененията на действащи и приемането на нови закони и други нормативни документи.
Стратегията предвижда синхронизирани нормативни промени, които правно да уредят организацията, финансирането и развитието на науката в страната, както и да осигурят реформиране
на управленските и административните органи, свързани с научните изследвания.
Хоризонтална дейност 2. Синхронизирани изменения в нормативните актове, свързани с
изпълнението на стратегията.
Тези промени целят въвеждането на минимални национални критерии за академичните длъжности и научните степени, както и гарантиране на минимално заплащане за всяка длъжност.
Необходимо е и да се дефинират еднозначно различни термини, като „учен“, „млад учен“, „изследовател“, „постдокторант“ и др., като определенията са синхронизират с тези на ЕС. Уреждането
на периодичното атестиране както на научните организации и висшите училища, така и на
учените чрез обективни наукометрични показатели ще е правна основа както за диференцирано
институционално финансиране, така и за диференцирано заплащане на учените. Тази дейност
включва и изменения в различни закони и други нормативни актове, като въвеждане на стимули за частни инвестиции в НИРД, регламентиране на връзките наука – държавни медии и др.
4.3. Хоризонтална политика за укрепване, модернизиране и реформиране на научноизследователската система в страната
Съгласно препоръките от партньорската проверка за по-добро и по-конкурентно финансиране на научните изследвания е необходимо преструктуриране на Фонд „Научни изследвания“
в една политически и оперативно независима агенция за по-добро и по-конкурентно финанси-
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ране на научни изследвания. Тя трябва значително да увеличи многогодишните програми за
осигуряване на публични средства за научни изследвания с помощта на прозрачна, отговорна,
основана на качество конкуренция, критериите за която трябва да бъдат предвидени въз основа
на международни стандарти и практики. Тази препоръка ще бъде осъществена в рамките на
хоризонтална дейност 3.
Хоризонтална дейност 3. Реформиране на управленските и административните структури,
свързани с научните изследвания.
Реформирането на държавните структури за управление и администриране на научните изследвания ще бъде осъществено чрез създаване на структура, която да управлява инструментите
за насърчаване на научните изследвания, да осъществява мониторинг върху научноизследователската дейности в страната, да организира периодичната оценка на научни организации и
да осъществява методични функции по приложение на критериите за атестиране на учените и
изпълнението на другите дейности, предвидени в стратегията (например Изпълнителна агенция
за наука (ИАН) към Министерството на образованието и науката). Министерството на образованието и науката ще продължи да изпълнява функциите на основен орган за формиране на
държавната политика в областта на научните изследвания, ще представя националните интереси
при разработване на европейски програми, свързани с научни изследвания, и ще контролира
дейността на агенцията. В схемата по-долу е посочено мястото на ИАН в националната система
за научни изследвания и в изпълнението на настоящата стратегия. Агенцията ще осъществява
управление, подкрепа и мониторинг на дейностите, свързани с научноизследователския процес
в научните организации и висшите училища.
За осъществяване на функциите за проектно финансиране агенцията включва ФНИ, който
ще разшири дейността си към програми за финансиране на кариерното развитие на учените,
специализирани и секторни програми за научни изследвания, програми за приложни научни
изследвания, за развитие на научните центрове, за международно сътрудничество, подкрепа на
участието на българските учени в международни и европейски програми и други, посочени в
настоящата стратегия.
В рамките на агенцията ще бъдат създадени специализирани звена за подкрепа за участие
на български колективи в европейски програми, за координиране на дейността на основните
научни центрове и на основната научна инфраструктура. Там ще бъдат и координационните
звена с Националния иновационен фонд към Министерството на икономиката и със специализирани звена на други ресорни министерства.
Агенцията ще координира и дейностите за популяризиране на науката и за разпространение
на резултатите от научните изследвания.

Схема на държавните органи, осъществяващи управление на научните изследвания, и техните ангажименти по изпълнение на стратегията, отчитане и контрол. В червено – основни органи по
изпълнение на стратегията.
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4.4. Политика за развитие на човешкия потенциал
Успехът на стратегията е свързан най-вече с осигуряване на достатъчен брой мотивирани и
високок валифицирани изследователи. Нито развита инфраструктура, нито повишено финансиране, нито структурни реформи или амбициозни стратегии ще дадат резултат без наличие на
компетентни учени. Важно е също балансираното разпределение на научния потенциал както
по възраст и пол, така и по научни области и географски региони, включително и чрез привличане на български учени, работещи в чужбина. Критична точка е привличането на талантливи
и мотивирани млади хора към научна кариера.
Специфичните цели, свързани с тази политика, са подчинени на осигуряване на висока квалификация на учените и създаване на условия за труд, конкурентни на другите държави в ЕС,
включително посредством повишаване на социалния статус на учените.
Важен стимул за поддържане на високо научно ниво на изследователите е диференцираното
заплащане, обвързано с постигнатите научни резултати в предходен период (след периодична
атестация). Възнаграждението на учените трябва да е достатъчно високо, за да осигури висок
социален статус. За това е необходима ефективна система за контрол на качеството на научната
продукция на изследователите. Тя е важна и за предотвратяване на заемането на научни позиции от неквалифицирани лица – ученият не може да заема академична длъжност след повече
от една негативна оценка от атестация.
Целта е броят учени в България да достигне средното ниво за ЕС при спазване на критериите за висока квалификация. За това е необходимо да се създадат нови позиции за учени в
рамките на съществуващи научни организации и висши училища или в нови изследователски
групи, институти или центрове. Разширяването на съществуващите организации и възможности
те за създаване на нови до голяма степен зависи от политиките за развитие на стратегически
за страната изследвания и техния баланс.
Разработването на механизмите и програмите за стимулиране и проектно финансиране на
научните изследвания съгласно дейностите по стратегията ще бъде извършвано след задълбочен анализ на допустимите възможности съобразно законодателството на ЕС и на Република
България за държавните помощи.
Целите, дейностите и мерките, свързани с тази политика, са:
Специфична цел 1. Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените,
основано на високо ниво на научните изследвания.
Дейност 1.1. Въвеждане на единни минимални национални критерии за научни степени и
академични длъжности по отделните научни области.
Основна предпоставка за осигуряване на високо ниво на научните изследвания и висока
компетентност на учените в България е разработването на единен национален механизъм за
проследяване на кариерното израстване на учените и за получаването на научни степени, които
трябва да отговарят на еднакви минимални критерии за всички научни организации в страната.
Мерки
1.1.1. Разработване, приемане и прилагане на нормативен акт (Закон за развитието на академичния състав) с минимални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в Република България, съобразени със спецификата на различните
научни области и професионални направления. Чисто научните критерии ще са по-високи за
изследователи, работещи в научни институти, за сметка на критерии, свързани с образователни
дейности във висшите училища.
1.1.2. Въвеждане на система за административен и публичен контрол за изпълнението на
минималните изисквания на основа на регистъра на научната дейност в България.
Дейност 1.2. Периодично атестиране на научните организации и висшите училища, съобразено
със спецификата на отделните науки, както и периодично атестиране на учените.
Въвеждането на ефективна система за оценка на научноизследователската дейност е компонент на всяка съвременна научна политика. Тази система позволява да се наблюдават процесът на усвояване на средствата, равнището на изпълнение на научните задачи и програми и
резултатите от научната дейност. Оценката дава възможност държавата да анализира доколко
ефективна е научната политика и да набелязва мерки за нейното оптимизиране на основата на
съпоставимост и съизмерване на качеството на научноизследователската дейност със световните
и европейските стандарти. За постигане на високи научни резултати трябва да се стимулират
тези колективи, които осъществяват висококачествена научна дейност. Затова е необходимо
периодично картографиране на научните постижения на висшите училища и изследователските
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институции, а най-добрите от тях да бъдат стимулирани от държавата. Едновременно с това е
необходимо да се вземат мерки тези стимули да не достигат само до институциите, а до научните колективи и отделните учени, което ще се осъществи посредством периодична атестация
на учените в научните звена и обвързване на заплащането с постигнати научни резултати.
За оценка на успеха в изпълнението на стратегията в началото на втория етап от изпълнението є се предвижда провеждане на независима международна оценка на научните организации и изследователските университети, която да даде препоръки за тяхното развитие и за
усъвършенстване на системата за оценка и атестация на научните организации. Тази оценка
гарантира публичност и прозрачност при разходването на публичните средства и възможност
за целенасочена обществена дискусия по основните въпроси на националната научна политика.
Мерки
1.2.1. Разработване и прилагане на система за периодична атестация на научните организации и висшите училища, финансирани от държавния бюджет. Системата ще се основава на
международно приети наукометрични показатели (реферирани научни трудове, цитирания,
патенти, проекти и др.), като специфични критерии ще се разработят за всяко професионално
направление и група науки.
1.2.2. Провеждане на независима международна оценка 30 на научните организации – институтите на Българската академия на науките и Селскостопанската академия, научните институти към министерства и ведомства и изследователските университети, съобразно утвърдената
международна практика и натрупан опит в органите на Европейската комисия.
1.2.3. Изготвяне на модел за класиране на научните организации и университетите (включително Рейтинговата система) въз основа на количеството и качеството на научните резултати
според международно приети наукометрични показатели, съпътствано от съответното целево
финансиране.
1.2.4. Нормативно задължаване на научните организации и висшите училища, финансирани
от държавния бюджет, да приемат и прилагат вътрешни правила за атестация както на отделните свои звена, така и на учените на основата на критериите за атестация на институцията.
1.2.5. Въвеждане от 2019 г. на обществени споразумения с научните организации и висшите
училища за прилагане на вътрешноинституционални стратегии, включително на ниво факултети, за повишаване качеството на научните изследвания, повишаване на научния потенциал
и трансфера на резултати и знание, основани на:
• Принципите за Европейската харта за изследователи и Кодекс за поведение при подбор
на изследователи;
• Принципите за управление на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на
знания и технологии и Кодекс за добрите практики 31;
• Принципите за отворена наука и отворен достъп 32 .
1.2.6. Интегриране на информацията от атестацията и резултатите от нея с информацията
за съответния учен и научна организация в Регистъра на научната дейност.
1.2.7. Приемане на ефективна процедура за освобождаване от академична длъжност при
незадоволителен резултат от атестации.
1.2.8. Приемане на ред за ограничаване или прекратяване на финансирането на научни звена
или организации при устойчиво незадоволителни резултати от тяхната научна оценка.
Дейност 1.3. Повишаване квалификацията на учените в научните организации и висшите
училища.
Успешната научна дейност е свързана с непрекъснато повишаване на квалификацията. Макар и тази мярка да се отнася за всички учени и специалисти, особено внимание следва да
се обърне на повишаване на квалификацията на младите учени и на учените от институции в
икономически слаборазвити региони.
Поради очакваното намаляване на броя на студентите през първия период на изпълнение на
стратегията той ще бъде използван за повишаване на квалификацията на учените във висшите
училища чрез разширяване на възможностите за специализации и осигуряване на повече време
и средства за научни изследвания. По този начин ще бъде постигнато съществено повишаване
на научното ниво на учените преподаватели и съответно на нивото на висшето училище. Затова
предвидените в тази дейност мерки трябва да бъдат приложени възможно най-скоро. Препо30
В манифеста от Лайден и според международните добри практики за оценка на научните организации е препоръчан срок между 4 и 6 години.
31
Commission recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities
and code of Practice for universities and other public research organisations
32
Заключения на Съвета относно прехода към система на отворената наука (9256/16), приети от
Съвета на неговото 3470-о заседание, проведено на 27 май 2016 г.
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ръчително е висшите училища да разработят собствени програми за повишаване на квалификацията на преподавателите и намаляване на учебната натовареност за сметка на увеличаване
на участието им в научните изследвания и трансфера на знания и технологии.
Мерки
1.3.1. Разработване и прилагане на програма за повишаване квалификацията на учени от
регионите посредством специализации във водещи научни центрове в страната при прилагането
на европейските принципи за иновативно обучение.
1.3.2. Проектно финансиране за индивидуални стипендии за изграждане на нови екипи и
лаборатории или за специализации във водещи научни центрове в страната, в Европа и в други
региони на света, включително конкурси за реинтеграция или привличане на чуждестранни
опитни учени за работа в страната.
1.3.3. Организиране на конкурси и предоставяне на информация за програми за специализации във водещи научни центрове в страната, в Европа и в други региони на света.
1.3.4. Нормативно регламентиране на учебната натовареност на учените преподаватели във
висшите училища, осигуряващо времеви ресурси за научноизследователската дейност, както и
за дейности по трансфер на знания и технологии.
1.3.5. Нормативно регламентиране на използването на свободна (сабатична) година за специализация/работа на учените във водещ научен център.
1.3.5. Подпомагане на участието на учените в научни форуми посредством конкурсно проектно финансиране.
1.3.6. Организиране на лекции на световноизвестни учени при широко централизирано разгласяване на събитието.
Специфична цел 2. Повишаване на жизнения стандарт и на социалния статус на учените и специалистите, заети в научноизследователска дейност, посредством осигуряване на адекватно и
съобразено с постигнатите резултати заплащане, както и на добри условия на труд.
Дейност 2.1. Въвеждане на система за диференцирано заплащане на учените, включваща два
компонента: (1) основната работна заплата – с фиксиран размер за отделните научни длъжности, докторанти и постдокторанти в бюджетни научни организации и висши училища; и
(2) допълнително материално стимулиране (ДМС), обвързано с конкретни научни резултати.
Мерки
2.1.1. Приемане на нормативен акт, регламентиращ минималните заплати на учените по
съответни длъжности, докторантите и постдокторантите в бюджетните научни организации и
висши училища, както и надбавките за научни степени и механизъм на актуализиране.
2.1.2. Разработване на система за определяне на разпределението на средствата за ДМС за
учените по организации въз основа на резултатите от атестацията и прилагането на специфични
програми, предвидени в стратегията.
2.1.3. Осъществяване на контрол от страна на държавата и социалните партньори за правилното и ефективното изразходване на средствата, предоставени чрез субсидията за заплащане
на учените, докторантите и постдокторантите.
2.1.4. Разработване и прилагане на атрактивна система за заплащане на специалистите и
специализирания помощен персонал, основана на тяхната квалификация и резултатите от дейността им.
Дейност 2.2. Подобряване на условията на труд на учените и специалистите.
Условията на труд в много научни организации и висши училища са далеч под обичайните
за ЕС. В това отношение са необходими спешни централизирани и децентрализирани мерки.
Мерки
2.2.1. Създаване на смесена комисия с участие на социалните партньори и компетентни органи, разглеждаща условията на труд, която да предлага аргументирано включване на целеви
средства в бюджета на съответните организации.
2.2.2. Одобряване на създаването на нови научни звена/научни центрове единствено ако са
налице подходящи условия за труд.
Дейност 2.3. Повишаване на обществения престиж на учения и на научноизследователската
дейност.
Повишаването на обществения престиж на учения и на научноизследователската дейност
е свързано с даване на подходяща гласност на труда на учения. Необходимо е обществото и
държавните органи да осъзнаят ползата от провеждане на научни изследвания в България. Затова в тази дейност са включени мерки за популяризиране на науката и научните изследвания,
при които трябва да се акцентира върху подготовката на висококвалифицирани специалисти
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за икономиката и администрацията, повишаването на научната култура на обществото, върху
приносите на науката към разбирането на света и човека, както и върху научните подходи за
решаване на настоящи предизвикателства – екологични, технологични, социални, културни,
етични, и т.н.
Мерки
2.3.1. Разработване, приемане и осъществяване на програма на МОН за популяризиране на
науката и научните изследвания сред обществото с участие на водещи учени от различните
области на науката. Програмата да бъде разработена в тясно взаимодействие с основните научни институции и изследователски университети в страната.
2.3.2. Популяризиране на значими научни постижения на интернет страниците на МОН,
ФНИ, БАН, ССА и висшите училища и посредством социалните мрежи.
2.3.3. Въвеждане на нормативно изискване за популяризиране на резултати от научни изследвания, постигнати с проекти, финансирани от държавния бюджет и средства от ЕС, чрез
съвременни средства за комуникация.
2.3.4. Въвеждане и подкрепа в програмите на държавните медии на рубрики за повишаване
на научната култура на обществото и за достижения на науката.
2.3.5. Стимулиране на научните организации и висшите училища да работят за популяризиране сред обществото на науката и на научните изследвания.
Специфична цел 3. Повишаване на броя на учените до характерни за ЕС нива и балансираното им
разпределение по възраст, пол, научни области и региони.
Повишаването на общия брой на учените е дългосрочна цел на стратегията. Първа стъпка
в това отношение е привличането и задържането на талантливи и мотивирани млади учени,
от които зависи бъдещето на научните изследвания в България. В допълнение на неотложните
дейности, предвидени за постигане на специфична цел 1, настоящата специфична цел предвижда
допълнителни дейности за привличане на млади хора към научни изследвания. Предвидени са
и дейности, целящи използване на потенциала на българските учени, работещи в чужбина, и
привличането им на работа в България. Особени грижи трябва да се положат за привличане
на квалифицирани и на млади учени в областите, при които е достигнат критичният минимум
от учени и дори пълната липса на специалисти, както и за по-балансирано регионално разпределение на научните центрове в страната.
Дейност 3.1. Значително разширяване на докторантурата като първа стъпка в научната кариера.
Мерки
3.1.1. Нормативно регламентиране на минималния размер на стипендиите за докторанти,
сравним със средната работна заплата в страната.
3.1.2. Осигуряване на условия за нарастване на броя докторантури по държавна поръчка при
спазване на високи критерии към кандидатите и осигуряване на необходимото финансиране.
3.1.3. Подпомагане на научните изследвания, осъществявани от докторанти, както и на разпространението на получените резултати.
3.1.4. Включване в минималните национални критерии за заемане на академичната длъжност
професор на изискване за успешно ръководство на докторанти.
3.1.5. Нормативно регламентиране на административна и финансова отговорност за научното звено, за ръководителя на докторантурата и за докторанта при докторантура, която не е
защитена до определен период след приключването є.
3.1.6. Нормативно регламентиране на докторантури, финансирани или съфинансирани от
бизнеса или частни източници.
Дейност 3.2. Привличане на повече млади хора към докторантура и постдокторантура.
Отварянето на границите стимулира много млади хора от страната да търсят поле за изява
в чужбина. В частност това се отнася и за докторантурите, като причините са не само във
високото ниво на редица чуждестранни научни институции, но и в по-доброто заплащане и
разкриване на перспективи за научна работа в чужбина.
Мерки
3.2.1. Нормативно въвеждане на длъжност „Постдокторант“ в Националната класификация на
професиите и длъжностите и подкрепа за откриване на такива позиции в научните организации
и висшите училища.
3.2.2. Регламентиране на изискванията и начините за провеждане и финансиране на постдокторантурите.
3.2.3. Възстановяване и актуализиране на програмите/схемите за финансиране на докторантури и постдокторантури чрез проекти на кандидатите или на приемащите организации,
включително и чрез използване на възможностите на европейски и международни програми.
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Регламентиране на ускорена процедура за подбор на докторанти и постдокторанти при осигурено проектно финансиране за срока на докторантурата/постдокторантурата с водеща роля на
ръководителя на проекта при подбора.
3.2.4. Гарантиране на съществуващите и осигуряване на допълнителни социални облекчения
за докторанти и постдокторанти.
3.2.5. Осигуряване на специализирани курсове за докторанти и постдокторанти, които ще
бъдат полезни при продължаване на кариерата им в научна организация, университет, бизнеса,
администрация и др.
3.2.6. Осигуряване на специализирани курсове по български език за чуждестранни докторанти и постдокторанти.
Дейност 3.3. Привличане на млади доктори за научна работа в страната.
Много млади хора, чиито интереси са в областта на науката, се реализират или в чужбина,
или в други социални сфери. Основна причина за това е ниското заплащане. Дори при успешно
реализиране на настоящата стратегия базовото заплащане на новопостъпили млади учени е
сравнително ниско, а те не могат да получават ДМС поради липса на предходни резултати. Ето
защо е необходимо да се вземат специални мерки за привличане на млади хора към научна кариера. Това може да стане посредством допълнително материално стимулиране в ранните етапи
на научната кариера и чрез разкриване на привлекателни перспективи за кариерно израстване.
Мерки
3.3.1. Поддържане и разширяване на конкурси за проекти на млади учени в научните организации и висшите училища и ФНИ.
3.3.2. Промяна на реда за провеждане на конкурси за главен асистент въз основа на научните
резултати на кандидата, включително и дисертационния труд, без провеждане на конкурсен изпит.
3.3.3. Осигуряване на кариерно израстване, обвързано с резултатите от научната дейност.
Дейност 3.4. Осъществяване на съвместни научни изследвания с български учени в чужбина
и привличане на водещи учени от чужбина.
Едно от малкото положителни следствия от изтичането на талантливи студенти и учени от
България към различни части на света през последния четвърт век е появата на силна българска научна диаспора в чужбина. Български учени работят във водещи научноизследователски
и развойни центрове в Европа, Америка, Азия, Австралия. Редица държави използват много
ефективно потенциала на научните си диаспори както за развитие на НИРД, така и за подготовка на студенти и докторанти.
Мерките, включени в тази дейност, са насочени към създаване на условия за използване на
потенциала на българската научна диаспора в чужбина за постигане на целите на стратегията.
Основа за работа в тази посока е програма за работа с българската научна диаспора в чужбина,
включваща посочените по-долу мерки. Тази програма трябва да включва осигурено финансиране
или съфинансиране на съответните дейности, програми и проекти.
Мерки
3.4.1. Разработване от МОН и изпълнение на програма за работа с българската научна диаспора в чужбина с осигурено финансиране или съфинансиране от ФНИ или правоприемник.
3.4.2. Разработване от ФНИ или правоприемник и изпълнение на проекти за реинтеграция,
насърчаващи завръщането в България и включването в научноизследователска и преподавателска
дейност на висококвалифицирани български учени, работещи в научни институции в чужбина.
3.4.3. Разработване от МОН и изпълнение на програма за периодични посещения на български
учени от чужбина в научните организации или висшите училища у нас за осъществяване на
контакти или представяне на специализирани лекционни курсове за млади учени, докторанти
и студенти.
3.4.4. Регламентиране на възможността за частично назначаване на български учени от чужбина в българска научна организация или университет за ограничен период.
3.4.5. Регламентиране на докторантури или постдокторантури със съвместно ръководство
на български учен от чужбина и учен от научна организация или висше училище в България.
3.4.6. Въвеждане от ФНИ или правоприемник на схема за съвместни научни проекти между
български учени от чужбина и учени от научна организация или висше училище в България.
3.4.7. Приемане на нормативни промени, улесняващи включването на висококвалифицирани
чуждестранни учени в научноизследователска и преподавателска работа в България.
3.4.8. Разработване и изпълнение на проекти за реинтеграция, насърчаващи завръщането в
България и включването в научноизследователска и преподавателска дейност на висококвалифицирани български учени, работещи в научни институции в чужбина.
Дейност 3.5. Стимулиране на по-балансирано регионално разпределение на научния потенциал.
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Характерно за страната е концентрирането на научния потенциал до голяма степен в столицата, което не е в съответствие с политиката за балансирано регионално развитие. Важна
стъпка в стимулирането на регионалното развитие на научните изследвания ще е създаването
на значими регионални научни центрове с насоченост към приложни изследвания и притежаващи критична маса от учени, които ще служат за ядро на развитие на научните изследвания
по региони.
Мерки
3.5.1. Разработване от МОН и изпълнение на целеви схеми за повишаване квалификацията на
учените в съществуващи или новосъздадени регионални научни центрове във водещите научни
центрове в страната в съответната научна област.
3.5.2. Регламентиране създаването на стратегически партньорства между регионални научни
центрове и водещи научни центрове в страната за съвместни научни изследвания, съвместни
докторантури или постдокторантури, провеждане на място на специализирани курсове за повишаване на квалификацията и др.
3.5.3. Стимулиране на по-балансирано регионално разпределение на научния потенциал чрез
предоставяне на преференции от страна на съответните областни управи или общини чрез
техните бюджети или включени като мерки в техните стратегически документи (в това число и
Иновационните регионални стратегии за интелигентна специализация и Интегрираните планове
за градско възстановяване и развитие).
4.5. Политика за развитие на съвременна научна инфраструктура
Наличието на съвременна научната инфраструктура e необходимо условие за провеждане
на висококачествена изследователска дейност. Модерната инфраструктура допринася и за задържане на висококвалифицирани кадри в страната и привличане на млади учени и стимулира международното научно сътрудничество. Принципно нов елемент в националната научна
инфраструктура и националната система за научни изследвания, определен в Националната
програма за реформи за настоящия програмен период и ИСИС, е изграждането и развитието
на съвременни научни комплекси, които да концентрират научния потенциал в приоритетните
области на ИСИС. Тези комплекси, в съответствие със специфичните цели, които следват, са
Центрове за върхови постижения (ЦВП), Центрове за компетентност (ЦК) и Регионални научни
центрове (РНЦ). Създаването и първоначалното развитие на тези центрове ще бъде осъществено
с финансиране от ОП НОИР. Мащабът на инвестициите в инфраструктурата на тези центрове
надвишава значително средствата, които са били инвестирани в научна инфраструктура през
последните 25 години, и осигуряването на ефективното и пълноценното им използване е сериозно предизвикателство пред ръководствата на центровете, научната общност, държавните
и местните органи и бизнеса.
Националната пътна карта за научна инфраструктура е инструментът, с който държавата
подпомага развитието на уникална за страната инфраструктура. В настоящата стратегия е предвидено финансиране от ОП НОИР и от държавния бюджет на инфраструктурата, включена в
пътната карта, както и участие в европейски научни инфраструктури.
Съществен компонент от политиката за развитие на научната инфраструктура е нейното
ефективно използване, поддържане и обновяване на наличната апаратура. От една страна,
това е свързано с правила за достъп и условия за ефективно използване на апаратурата (поспециално на уникална за страната и на скъпа апаратура) от учени от организацията, учени
и/или фирми от страната или от чужбина, включително и срещу регламентирано заплащане
за използването, ако е приложимо. От друга страна, ефективното използване, поддържане и
обновяване на апаратурата изисква текущо финансиране, което ще бъде осигурено от различни
източници: стопанска дейност в ограничен обхват, научни проекти и програми в рамките на
мерките от следващите политики от настоящата стратегия, а също чрез специфична програма
за ефективно използване на научната апаратура.
Освен съвременната научна апаратура за провеждане на научни изследвания на високо ниво
са необходими и съвременни условия за провеждане на изследванията, включително сграден
фонд, лаборатории, библиотеки, работни помещения, стандартна и специализирана апаратура
и оборудване (извън тази в пътната карта), интернет достъп до световни бази данни и др. Затова една от специфичните цели на стратегията, свързани с тази политика, е осигуряването на
такива условия. Основният източник на финансиране за осъвременяване на сградния фонд и
други ремонтни дейности е целево повишаване на субсидията от държавния бюджет за научните организации и висшите училища, която да осигури постепенно обновяване на съществуващата материална база и работните условия. За такива дейности могат да бъдат използвани
и средства от ОП „Регионално развитие“, ако такива бъдат предвидени за този или за следващ
програмен период.
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Специфична цел 4. 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.
Дейност 4.1. Създаване и развитие на Центрове за върхови постижения, Центрове за компетентност, Регионални научни центрове.
Създаването на водещи научни центрове в приоритетните направления на ИСИС е принципно нов подход за създаване на условия за провеждане на научноизследователска и развойна
дейност на световно ниво в стратегически за страната направления. През настоящия програмен
период подкрепата за провеждане на НИРД в стратегическите направления на ИСИС ще бъде
осъществена чрез инструментите на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Центровете, създадени с финансиране от ОП НОИР, ще бъдат
значими научни комплекси, обединяващи запазения в страната научен капацитет в областите,
свързани със съответния приоритет на ИСИС, и ще създадат условия за ефективно използване
и повишаване на този капацитет чрез провеждане на научноизследователска и развойна дейност
на високо ниво с положителен ефект върху развитието на икономиката.
Мерки
4.1.1. Създаване на Центрове за върхови постижения по приоритетите на ИСИС с финансиране от ОП НОИР.
4.1.2. Създаване на Центрове за компетентност по приоритетите на ИСИС с финансиране
от ОП НОИР.
4.1.3. Създаване на Регионални научни центрове по приоритетите на съответната регионална
ИСИС с финансиране от ОП НОИР.
4.1.4. Създаване на Съвет за координиране дейността на центровете, осъществяване на връзки
с държавните органи и създаване на нормативни, административни, финансови и други условия
за ефективното им използване и развитие. След приключване на ОП НОИР съветът да поеме
и функциите за контрол върху дейността на центровете.
Дейност 4.2. Развитие на Националната пътна карта за научна инфраструктура и активно
участие в Европейската карта за научна инфраструктура.
Основен инструмент за концентрирането на ресурси за изграждане на стратегическа за
страната инфраструктура е Националната пътна карта за научна инфраструктура, която се
приема и актуализира от Министерския съвет и осигурява съфинансиране за изграждането и
развитието на значими научни комплекси. Актуалната Национална пътна карта е представена
като приложение към настоящата стратегия.
Мерки
4.2.1. Преглед и актуализиране на Националната пътна карта за научна инфраструктура с
отчитане на националните приоритети, възможностите за участие в Европейската пътна карта
за научна инфраструктура и регионалния баланс.
4.2.2. Изграждане, обновяване и разширяване на научната инфраструктура за ефективно
участие в Европейската пътна карта за научна инфраструктура.
4.2.3. Координиране на възможностите за финансиране на инфраструктура за НИРД чрез
други програми: национални, оперативни, европейски и международни.
4.2.4. Наблюдение и периодична международна оценка на Националната пътна карта в синхрон
с ЕСФРИ, обществено обсъждане и актуализиране на програмата за участието на България в
уникални международни инфраструктурни проекти.
4.2.5. Осигуряване на необходим достъп до европейски и международни организации и научна
инфраструктура и анализ на потенциално включване на научните организации в EIROforum и
други международни и/или паневропейски платформи.
Дейност 4.3. Осигуряване на ефективно функциониране и развитие на центровете за НИРД
и научната инфраструктура.
Съществен момент в настоящата стратегия е осигуряването на условия за ефективно и пълноценно използване на научната апаратура както за научни изследвания, така и за обучение на
специалисти и за подпомагане на индустрията. В рамките на тази дейност са включени мерки,
позволяващи ефективно използване на научната инфраструктура, включена в Европейската
пътна карта, както и участие в уникални международни инфраструктурни проекти.
Мерки
4.3.1. Обсъждане и приемане на общи за страната принципи, условия за ползване и отчитане
на използването на наличната уникална инфраструктура за НИРД от национално и регионално
значение, придобита с публични средства.
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4.3.2. Създаване на общ информационен портал за инфраструктурите от Националната пътна
карта за научна инфраструктура и от всички национални и регионални центрове, предлагащи
научноизследователски услуги и възможности и условия за осъществяване на НИРД в тях.
4.3.3. Разработване и прилагане на програма за финансиране на достъпа на учени от научни
организации и висши училища в страната до научната апаратура в страната и до европейски
научни инфраструктури.
Дейност 4.4. Осигуряване на съвременни условия за научни изследвания в научните организации и висшите училища в страната.
Основният източник за финансиране за осъвременяване на сградния фонд и работните помещения, както и за други ремонтни дейности, е целево повишаване на субсидията от държавния
бюджет за научните организации и висшите училища, която да осигури постепенно обновяване на съществуваща материална база и работни условия. Осъвременяването задължително
трябва да включва изцяло нова информационна инфраструктура и да осигурява спазването на
всички изисквания за безопасни и съвременни условия на труд, включително и изискванията,
които са специфични за дадена научна област. За такива дейности могат да бъдат използвани и
средства от ОП „Регионално развитие“, ако такива бъдат предвидени за този или за следващия
програмен период. Обновяването и закупуването на стандартна и специализирана апаратура и
оборудване, извън уникалната и скъпа апаратура, вписана в Националната пътна карта, ще се
осъществява чрез научни проекти и програми, включени в дейностите по следващите политики
на стратегията.
Мерки
4.4.1. Преглед и анализ на състоянието на сградния фонд, на лабораторни, специализирани и
други работни помещения за НИРД и на условията на труд в научните организации и висшите
училища, финансирани от държавния бюджет.
4.4.2. Разработване на национален план за цялостното обновяване и разширяване на сградния
фонд и условията за НИРД в страната с осигурено финансиране чрез субсидията на научните
организации и висшите училища от държавния бюджет, предвиждане на целеви средства в
оперативни програми през следващия програмен период и други източници.
4.4.3. Осигуряване от държавния бюджет и ОП НОИР на достъп до бази данни и научни
публикации в пълен текст за учените в България с отчитане на приоритетите, интересите на
научната общност и финансовите възможности.
Дейност 4.5. Създаване на научно-иновационни комплекси като водещи научни центрове.
Опитът на редица държави показва, че целенасоченото концентриране на учени и научна
и социална инфраструктура в научно-иновационни комплекси не само стимулира научните
изследвания, приложните разработки и иновациите, но дава и сериозен тласък за общественото и икономическото развитие на целия регион. Следвайки този опит и отчитайки значително неравномерното разпределение на научните центрове по региони в страната, в рамките
на третия етап на стратегията се предвижда развиване на научно-иновационни комплекси в
различни райони на страната като научни центрове. Тези комплекси ще се развият с активно
участие на общинските и областните управи и водещи партньори от чужбина и финансирани
от различни източници, вкл. структурните фондове на ЕС. Планирането на комплексите ще
бъде направено въз основа на обстоен анализ на положителните и отрицателните аспекти при
изграждането и развитието на европейския и световния опит и Регионалните научни центрове,
както и на опита на други държави. Полезен подход е обвързването на научно-иновационните
комплекси с водещ чуждестранен партньор чрез междуправителствено споразумение за техническа, експертна и финансова помощ. Отчитайки стратегическото значение на тези комплекси
за съответните региони, за страната и обвързване изграждането им с международни споразумения за сътрудничество, програмата за тяхното създаване трябва да бъде приета с решение
на Народното събрание.
Мерки
4.5.1. Разработване на концепция за изграждането на научно-иновационни комплекси, включваща цялостно планиране – определяне на регион, специфична проблематика, преговори с
потенциални водещи партньори, регионални власти и научни и бизнес организации.
4.5.2. Приемане с решение на Народното събрание на програма за изграждане на научноиновационни комплекси.
4.6. Политика за развитие на фундаментални научни изследвания и насърчаване на върхови
научни постижения
В съответствие с наименованието си фундаменталните научни изследвания създават основа
не само за приложни научни изследвания и иновации, но осигуряват и подготовка на квалифицирани специалисти и учени в съответната научна област, необходими за възпроизводство
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на научния потенциал и за преподаватели във висшите училища в страната. Макар и без
предвидено директно практическо приложение, голяма част от фундаменталните изследвания
(насочените фундаментални изследвания) са инспирирани от конкретни проблеми от интерес
за обществото или бизнеса. Още през 2004 г. Европейската комисия констатира, че „почти
всички технологии, продукти и постижения, които са довели до икономически и търговски
успех и/или до конкретни подобрения в качеството на живот, са основани на фундаментални
изследвания“. 33 Поради това е голяма вероятността високите научни постижения в областта
на фундаменталните изследвания да посочат нови писти за научно развитие и да доведат до
значими социални ползи.
Фундаменталните изследвания са и основният източник на международно видима научна
продукция, по която се оценява научното ниво на страната. На основа на научните области са
структурирани и научните организации и висшите училища в страната. Затова в настоящата
стратегия е предвидена насочена държавна политика за развитие на фундаменталните научни
изследвания на световно ниво с прилагане на международно признати стандарти за оценка на
научните резултати. Качествените и количествените резултати от фундаменталните изследвания
ще бъдат използвани като критерий за оценка на научните организации и висшите училища,
както и на техните звена и като индикатор за изпълнение на настоящата стратегия. Основните
начини на подкрепа на фундаменталните научни изследвания са институционалното и проектното финансиране на конкурсен принцип, както и различните мерки за специализация или
повишаване на квалификацията.
Специфична цел 5. Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
Дейност 5.1. Въвеждане на временна програма за насърчаване на публикуването в авторитетни
международни списания с импакт фактор/ранг и повишаване на видимостта на публикуваните резултати.
Обръщането на тенденцията на прогресивното и устойчиво изоставане на страната в световната класация по количество реферирана научна продукция изисква спешни и ефективни
мерки. За тази цел е предвидено насърчаване на публикуването в авторитетни научни списания посредством целево финансиране на базата на постигнати резултати. Програмата ще има
ограничен времеви обхват (през първите два етапа на стратегията) и цели възстановяване на
позициите на страната от началото на века. Необходими са и мерки за повишаване на видимостта на публикуваните резултати.
Мерки
5.1.1. Ежегодно отчитане на броя научни статии от страната, включени през предходната
година в основна международна база данни (Web of Knowledge или Scopus), и разпределението
им по български научни институции. Създаване на система за оценяване на приноса на статията за страната, включваща елементи, като импакт фактор/ранг, дял на участие на български
учени, научна област и др., и обвързването є със съответно материално стимулиране.
5.1.2. Повишаване на видимостта на научните резултати, публикувани във високореномирани
научни списания, посредством осигуряване на свободен читателски достъп.
Дейност 5.2. Насърчаване на публикуването в международно реферирани научни списания.
Мерки
5.2.1. Включване в системите за атестиране на показатели, отчитащи рейтинга на научните
списания, в които са публикувани трудовете на научна институция/отделен изследовател за
атестационния период.
5.2.2. Включване в системите за атестиране на показатели, отчитащи отзвука на публикуваните трудове на научна институция/отделен изследовател за предходен период.
Специфична цел 6. Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани
с проблеми от регионално и национално значение.
Дейност 6.1. Насърчаване на създаването на научни трудове, свързани с националната идентичност и с проблеми от национално и обществено значение.
Част от научните изследвания в страната са ориентирани към проблематика от национално значение и поради тази причина се характеризират с ниска международна видимост. Тези
изследвания обаче имат своето място, доколкото важни обществени предизвикателства, като
миграция и тероризъм, демографска криза, неравенства и социално включване, етническа и
религиозна търпимост, корупция, социални девиации, развитие на гражданското общество и др.,
33
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изискват адекватни решения, базирани на висококачествени научни изследвания и експертиза.
Когато резултатите от тези изследвания са публикувани в научни издания извън посочените в
точка 5.1.1, в книги или в патенти, те се отчитат на основа на информация от други международни (ERIH PLUS, MathSciNet, ВИНИТИ, ResearchGate и др.), национални или ведомствени
бази данни, както и чрез съответната библиографска информация за изданията.
Мерки
6.1.1. Разработване и прилагане на адекватни количествени критерии за отчитане на научната дейност, свързана с националната идентичност и с проблеми от национално и обществено
значение, и включването им към критериите за оценка на научната дейност и атестация.
Дейност 6.2. Разширяване на конкурсното проектно и програмното финансиране на научните
изследвания.
Мерки
6.2.1. Въвеждане на нови типове конкурси от типа на програма Идеи на Европейския изследователски съвет, насочени към развитие на научни групи с утвърден международен авторитет
и създаване на нови научни групи на талантливи млади учени.
6.2.2. Разработване и изпълнение на национални научни програми и тематични секторни програми за провеждане на научни изследвания по обществените предизвикателства в партньорство
между ФНИ, ресорни министерства и ведомства, публични национални и местни структури.
6.2.3. Разработване и приемане на нормативен документ, регламентиращ провеждане на научни
изследвания по заявка на държавни или местни органи и определящ управленските решения,
които задължително изискват предварително провеждане на насочено научно изследване или
становище от компетентна научна организация, звено или учен.
6.2.4. Създаване на специфични механизми за бързо възлагане и провеждане на научни
изследвания в отговор на неотложно възникнали потребности и проблеми от национално или
регионално значение.
4.7. Политика за стимулиране на приложни научни изследвания
В областта на приложните изследвания водещи ще бъдат направленията, определени като
приоритетни в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г. Тематичното обвързване на двете стратегии ще допринесе за постигането на
по-силен синергичен ефект в насърчаването на приложните изследвания в България, синхронизирайки предвидените в тях мерки. Същевременно се осигурява добра съгласуваност с посочения във визията на настоящата стратегия приоритет „Повишаване конкурентоспособността
и продуктивността на икономиката – в съответствие с приоритетите по ИСИС“, позволяващ
фокусиране на насочените фундаментални изследвания до достигане на етап „приложни изследвания и разработки“. Основната част от приложните изследвания ще бъде свързана с конкретни нужди на бизнеса, като държавата ще ги подпомага чрез съфинансиране на конкурсен
принцип. Други приложни изследвания, които ще бъдат подпомагани от държавата, са свързани
с изпълнението на конкретни задачи на държавни институции, задачи от национален интерес
или свързани с международни ангажименти на страната.
Специфична цел 7. Поощряване на приложните научни изследвания и фокусирането им върху приоритетните области на ИСИС.
За изпълнението на тази специфична цел съществено ще допринесат дейностите по създаване и ефективно функциониране на Центровете за върхови научни постижения, Центровете
за компетентност и Регионалните научни центрове, описани в дейност 4.1. Тези центрове ще
бъдат фокусирани върху научни изследвания по приоритетните направления на ИСИС и ще
бъдат финансирани от ОП НОИР.
Дейност 7.1. Подобряване на нормативната база за провеждане на приложни научни изследвания.
Мерки
7.1.1. Програмно и проектно подпомагане на съществуващите Центрове за трансфер на технологии и пълноценното им използване, както и създаване на нови такива.
7.1.2. Разработване на система за защита на интелектуалната собственост във всички организации, занимаващи се с НИРД, включително система за подпомагане на патентоването на
приложни научни резултати.
7.1.3. Включване на подходящи количествени показатели, свързани с приложна научна дейност, при атестирането на научните звена и учените.
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7.1.4. Разработване на ред за финансиране от държавата на дейности, произтичащи от държавни
и международни нормативни актове за разработване и развитие на системи за наблюдение на
околната среда, природните ресурси, промените в климата, поддържане на системи за ранни
предупреждения и др., които се осъществяват от научни организации. Финансирането на тези
дейности трябва да бъде отделено от финансирането за научноизследователска и развойна дейност.
Дейност 7.2. Въвеждане на специфични програми за провеждане на приложни научни изследвания.
7.2.1. Разработване и изпълнение на стратегически програми за приложни научни изследвания в приоритетните области на ИСИС.
7.2.2. Включване в инициативи за съвместни научни програми за приложни научни изследвания със споделено финансиране със страните – членки на ЕС, и Европейската комисия и
участие в европейски и международни мрежи за такива изследвания.
7.2.3. Стимулиране реализация на съвременни модели за университети, като въвеждане
на модел за предприемачески университет; консорциум/мрежа на университети и институти;
съвместни или дуални програми за обучение (използване на инструментите на HEInnovate).
Специфична цел 8. Стимулиране на частните инвестиции в науката.
Ниското ниво на частните инвестиции в науката за България е многократно подчертавано в
редица документи, но практически липсват конкретни мерки за преодоляване на този проблем.
Поведението на бизнеса се определя предимно от икономически стимули. Ето защо за целта е
необходимо да се предвидят адекватни нормативни мерки.
Дейност 8.1. Подобряване на нормативната база за стимулиране на частни инвестиции в научните изследвания и въвеждане на механизми за научни изследвания по проблеми на бизнеса.
Мерки
8.1.1. Създаване на нормативни предпоставки за стимулиране на бизнеса при финансиране
на научни изследвания и закупуване на научна апаратура.
8.1.2. Нормативно уреждане на процедури и механизми (напр. ваучерна система) за провеждане на приложни научни изследвания с потенциална полза за индустрията и с частично
финансиране от частни източници.
8.1.3. Регламентиране на правилата, финансовите и други условия за използване на научна
инфраструктура, закупена изцяло или частично с публични средства, от бизнеса или частни
организации.
8.1.4. Въвеждане на насърчителни схеми за заетост в предприятията на млади изследователи,
придобили научно-образователната степен доктор.
8.1.5. Разработване и изпълнение на програма на конкурсен принцип за обучение на млади
учени по заявка и с финансовото участие на бизнеса и за съвместни докторантури между научни и бизнес организации, основани на принципите на иновативното докторантско обучение.
8.1.6. Разработване и приложение на механизми за провеждане и стимулиране на „изнесени
научни изследвания“ (аутсорсинг) по заявка на бизнес или други организации от страната или
от чужбина.
8.1.7. Създаване на мрежи (клъстери) от регионални институции, научни организации и високотехнологични предприятия за изпълнение на целеви научни и иновативни задачи и програми.
4.8. Политика за интеграция в Европейското изследователско пространство и разширяване
на международното научно сътрудничество
Българските учени участват активно в международното научно сътрудничество, като съвместните публикации с учени от чужбина като дял от общия брой международно видими научни публикации е близък до средния дял за ЕС. Целта на настоящата политика е да създаде
необходимите условия за още по-активно включване на учените от България в Европейското
изследователско пространство (ЕИП) и разширяване на обхвата и ефективността на международното научно сътрудничество. Един от ключовите елементи на тази политика е пълноценното
използване на възможностите на европейските програми в областта на НИРД.
Специфична цел 9. Разширяване на участието на българската научна и иновационна общност в
Европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.
Дейност 9.1. Пълноценно използване на възможностите на европейските програми в областта
на НИРД.
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Анализът на участието на български учени и колективи от България в рамковите програми
на ЕС показва значително по-ниска успеваемост на проектите от България и съответно много
по-малко получени средства в сравнение със средните стойности за ЕС. Затова като важен
компонент на стратегията е предвидено активното участие на българските държавни органи
и българските представители в органите на ЕС (ЕК, комитети на ЕК, Съвет на министрите
на ЕС, Европейския парламент и др.) при формирането на европейските политики, стратегии
и инструменти, свързани с НИРД, като се отчитат специфичните особености на страната. За
тази цел България може да използва активно председателството на ЕС. Следвайки опита на
повечето държави от ЕС като инструмент за осъществяване на такава политика, трябва да се
използва Представителството на България към ЕК, представителите на България в програмните комитети на „Хоризонт 2020“ и членовете на националната контактна мрежа. Добавената стойност на тази дейност се крие в специалните канали за комуникация между големите
научноизследователски участници от страната и органите на Европейската комисия, които са
в течение на най-новите възможности за финансиране и сътрудничество. Предвидени са също
разширяване на механизмите за подпомагане подготовката на проекти от български учени по
европейски програми, както и възможности за национално финансиране или съфинансиране
на проекти и програми, свързани с европейските рамкови програми.
Мерки
9.1.1. Разработване на механизъм и програма за активно участие на българските държавни
органи и българските представители в органите на ЕС при формирането на европейските политики, стратегии и инструменти, свързани с НИРД, като се отчитат специфичните особености
на страната.
9.1.2. Ефективно използване потенциала на Представителството на България в ЕС при разработването на политиките на ЕС в областта на НИРД за гарантиране на националните интереси
и за повишаване успеваемостта на проектите с българско участие в рамковите програми на ЕС.
9.1.3. Подпомагане на участието на български колективи в програми за многостранно сът
рудничество, финансирани или съфинансирани по европейските рамкови програми – ЕРА-НЕТ,
КОСТ, научни мрежи, обединени изследователски центрове и др.
9.1.4. Подпомагането на участието в регионални програми за НИРД – Дунавската стратегия, дейностите на Съвета за регионално сътрудничество със страните от Югоизточна Европа,
програма „Черно море“ и др.
9.1.5. Поддържане на интерактивен информационен портал, осигуряващ актуална информация
и консултации при подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по европейските рамкови
програми и организиране на системата от национални контактни лица с осигурено финансиране на дейността им.
9.1.6. Разработване и изпълнение на национална програма за подпомагане подготовката на
проекти за кандидатстване по европейските рамкови програми чрез информационни кампании, обучения за подготовка на проекти по европейските рамкови програми и предоставяне
на финансиране за подготовка на проекти.
9.1.7. Насърчаване на двустранно и многостранно институционално сътрудничество посредством включването му като фактор при институционалното атестиране.
9.1.8. Разработване и изпълнение на схема за финансиране на проекти на Европейския изследователски съвет, останали под прага на класиране, но получили висока оценка (съгласно
системата „Печат за качество“ на ЕК).
9.1.9. Синхронизиране на националните инструменти за финансиране на научни изследвания
с оперативните програми и европейски програми и инструменти за финансиране на НИРД.
Дейност 9.2. Разширяване на участието на българските учени и научни колективи в двустранно
и международно научно сътрудничество.
Мерки
9.2.1. Пълноценно реализиране на схемите (национални и институционални) за двустранно
научно-техническо сътрудничество, произтичащи от подписани двустранни спогодби. Разширяване
на географския обхват и добавяне на нови дейности – нови типове проекти, двустранни семинари, програми за специализация, съвместни докторантски и постдокторантски програми и др.
9.2.2. Разработване и осъществяване на програма за финансиране на научни специализации
и постдокторантски програми на конкурсен принцип както на български учени в чужбина,
така и на чуждестранни учени в България.
9.2.3. Използване на възможностите за европейски и международни програми за мобилност
на учените и разширяване популяризирането на тези възможности чрез Европейската мрежа
за мобилност и националния портал Euraxess.
9.2.4. Разширяване на програмата за финансова подкрепа за организиране на национални и
международни научни форуми в страната, включваща и промоционална кампания за България.
9.2.5. Поддържане и разширяване на участието на български държавни организации в международни организации в областта на НИРД.
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Дейност 9.3. Въвеждане на контрол върху спазването на принципите на научната етика на
основата на Европейската харта на учения и Етичния кодекс на учения.
Мерки
9.3.1. Държавна подкрепа за създаване, регламентиране на дейността и функциониране на
национална апелативна комисия по научна етика, излъчена от научната общност, организации
на учените и социалните партньори.
9.3.2. Методическо съдействие от страна на МОН за приемането и прилагането на принципите
за Европейската харта за изследователи, Кодекса за поведение при подбор на изследователи и
Етичния кодекс на учения от научните организации и висшите училища.
Дейност 9.4. Интензифициране на връзките с българската научна диаспора.
Част от мерките, свързани с тази дейност, са описани и в дейност 3.4.
Мерки
9.4.1. Създаване на информационна база данни с български учени, работещи в чужбина.
9.4.2. Създаване и реализиране на национални и институционални системи за информиране
на българските учени в чужбина за текущите въпроси, свързани с научните изследвания и
обществените предизвикателства в страната.
9.4.3. Привличане на българските учени като външни експерти при подготовка на национални и регионални стратегически документи, разработване на програми и планове за развитие,
при оценяване на проекти и др.
9.4.4. Регулярно организиране на специализирани научни прояви с участие на български
учени от чужбина.
Специфична цел 10. Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.
Дейност 10.1. Засилване на връзките на науката с образованието на всички нива.
Мерки
10.1.1. Създаване и реализиране на програма за стимулиране представянето на постиженията
на водещи български учени и учени от българската диаспора в средните и висшите училища.
10.1.2. Създаване и реализиране на национални и институционални програми за стимулиране
популяризирането на науката и научните изследвания от млади учени сред ученици и студенти.
10.1.3. Организиране на кръжочна дейност от водещи научни групи за студенти във висшите
училища в страната, които не са „изследователски университети“.
10.1.4. Създаване на система за партньорство между научни организации и висши училища.
10.1.5. Създаване на система за партньорство между научни организации/висши училища и
средни училища.
Дейност 10.2. Повишаване информираността на обществото за достиженията на науката и за
научните аспекти на актуални проблеми.
Мерки
10.2.1. Създаване и реализиране на програма за популяризиране на науката в обществото
и борба с лъженауката с използване на традиционни и съвременни средства за комуникация.
10.2.2. Организиране представянето на световни научни постижения (напр. на учени, удостоени с Нобелова награда) пред ученици, студенти и пред обществото.
10.2.3. Стимулиране на специализиране на журналисти от медиите и студенти по журналистика по проблемите и достиженията на научните изследвания.
10.2.4. Стимулиране на популяризирането на върховите достижения на български научни
организации, научни групи и учени.
10.2.5. Въвеждане на нормативни изисквания към водещите научни организации и висши
училища да определят компетентни учени, които да дават становища пред държавните органи
и средствата за информация по актуални проблеми на страната и обществото.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
5.1. Организация на изпълнението на стратегията
Отчитайки националния характер на стратегията и нейното определящо значение за успешното развитие на България като просперираща европейска държава, отговорен държавен орган
за нейното изпълнение е Министерският съвет, който има следните функции във връзка със
стратегията:
• приема многогодишен оперативен план за изпълнение на всеки етап на стратегията,
включващ и дейности за подготовка на изпълнението на следващите етапи;
• в края на всеки етап приема отчет за изпълнение и предложение за актуализация на
стратегията и ги представя пред Народното събрание и Международния контролен съвет по
изпълнение на стратегията;
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• включва целите, дейностите и мерките, залегнали в стратегията, при разработването на
Националната програма за развитие, Споразумението за партньорство с ЕК за съответния
програмен период, дългосрочните и краткосрочните бюджетни прогнози, Закона за държавния
бюджет и други програмни, нормативни и финансови държавни документи;
• координира изпълнението на оперативния план от държавните органи;
• приема ежегоден отчет за изпълнението на оперативния план и актуализиран план за
следващата година и ги представя пред Международния контролен съвет по изпълнение на
стратегията и ресорната комисия на Народното събрание;
• осигурява активното участие на държавните органи и българските представители в органите на ЕС за разработване на програми и приемане на решения, гарантиращи изпълнението
на целите и дейностите, предвидени в настоящата стратегия;
• отразява предвидените в стратегията средства за финансирането за научни изследвания
от държавния бюджет в проектобюджета и бюджетните прогнози.
Оперативната дейност по изпълнение на стратегията се осъществява от Министерството на
образованието и науката, което:
• подготвя проекти на документите във връзка с изпълнението на стратегията, които
представя за разглеждане от Министерския съвет, включително и проекти за актуализация на
стратегията;
• подготвя предложения за промени в закони и други нормативни актове за изпълнение на
стратегията;
• при подготовка на предложенията ги съгласува с други заинтересовани министерства,
държавни органи, научни организации и висши училища, социалните партньори и научната
общност;
• оказва методическа помощ и подпомага дейностите на другите министерства и държавни,
областни и общински органи по изпълнение на стратегията.
Ресорните министерства, съгласувано с Министерството на образованието и науката, осъществяват дейностите за развитие на научните изследвания в съответния ресор, като подкрепят
развитието на съществуващи или създаването на нови специализирани научни звена и използват
мерките, предвидени в стратегията.
Координацията на национални, регионални и секторни политики и програми ще се осъществява от Съвета за интелигентен растеж. Министерството на икономиката и Министерството
на образованието и науката, както и съответните областни или общински управи ще работят
на оперативно ниво за осъществяване на научни изследвания, свързани с изпълнението на
националните и регионалните приоритети на ИСИС.
В рамките на компетенциите си Министерството на външните работи ще оказва съдействие
на Министерството на образованието и науката и на научните организации и висшите училища
за ефективно двустранно и международно научно сътрудничество, както и за привличане на
докторанти, постдокторанти и учени от чужбина. Министерството ще подпомага изпълнението на стратегията и чрез експертна или техническа помощ по европейски или международни
програми или в рамките на междуправителствени споразумения.
За подпомагане дейността на държавните органи по изпълнение на стратегията ще бъде
създаден Обществен съвет за развитие на науката. Съветът ще включва водещи и млади учени – представители на различните области на науката с доказани постижения по критериите
на съответната научна област (вкл. носители на наградата „Питагор“). Към съвета ще бъдат
асоциирани представители на съюзи на учени, бизнес организации, браншови и синдикални
организации, журналисти, общественици и др. Съветът ще съдейства за ефективен диалог на
научната общност с държавните органи, с обществото и с институциите на ЕС, ще следи за
успешно реализиране на стратегията и нейното актуализиране и за пълноценно участие на
България в Европейското изследователско пространство. В третия етап от изпълнение на стратегията съветът ще организира широко обществено обсъждане за постигане на национален
консенсус за дългосрочните цели и приоритети за развитие на българската наука след 2030 г.
и за основните мерки и инструменти за тяхното постигане.
5.2. Етапи и индикатори за изпълнение на стратегията
Изпълнението на стратегията е разделено на три етапа за осигуряване на ефективно оперативно
планиране, осъществяване на планираните дейности и контрол върху тях, както и за отчитане
на изпълнението. Всеки от етапите е свързан с реализиране на част от специфичните цели на
стратегията и допринася за реализиране на нейната визия. За оценка на изпълнението на всеки
етап са посочени стойности на избрани индикатори, които трябва да бъдат постигнати. Работата по всеки етап започва с изработване и приемане от Министерския съвет на многогодишен
оперативен план за изпълнение на етапа, включващ и дейности за подготовка на изпълнението на следващите етапи. Контролът по текущото изпълнение на плана се осъществява чрез
ежегоден отчет за изпълнението му, който се представя пред Народното събрание, придружен
със становище от Международния контролен съвет по изпълнение на стратегията. Копия на

БРОЙ 47

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

отчета и становището на Международния контролен съвет се предоставят и на Европейската
комисия. В края на всеки етап Министерският съвет представя анализ на изпълнението му и
предложение за актуализация на стратегията. Тъй като настоящата стратегия е разработена въз
основа на текущите стратегически документи – Национална програма за развитие, ИСИС и др.,
актуализацията на стратегията за всеки от следващите етапи трябва да отразява промените в
съответните национални стратегически документи.
I. Етап на възстановяване (2017 – 2022 г.)
През този етап се предвижда възстановяване на нормалното функциониране на националната система за научни изследвания чрез прилагане на основната част от мерките, предвидени
в дейностите по отделните специфични цели и достигане до финансиране за НИРД по консолидираната фискална програма в размер на 0.70 % от БВП. Целта е в края на етапа научноизследователската дейност да се оценява коректно, да е привлекателна за учените и за младите
хора и да са създадени подходящи условия за научни изследвания и за тяхното потенциално
приложение. По отношение на индикаторите за изпълнение трябва да се промени посоката на
изоставане на България по брой научни публикации към изкачване в световната класация. В
края на етапа компонентите на иновационния индекс, свързани с научните изследвания, трябва
да достигнат стойностите, съответстващи на „умерен иноватор“.
II. Етап на ускорено развитие (2023 – 2025 г.)
През втория етап се предвижда ускорено развитие на научните изследвания чрез продължаване прилагането и разширяването на политиките, предвидени в стратегията, включително и
устойчиво нарастване на финансирането. За оценка на успеха в изпълнението на стратегията
в началото на етапа се предвижда провеждане на независима международна оценка на научните организации – институтите на БАН и ССА, научните институти към министерства и
ведомства и изследователските университети, съобразно утвърдената международна практика
и натрупания опит в органите на Европейската комисия. През този етап новосъздадените Центрове за върхови постижения, Центрове по компетентност и Регионалните научни центрове
трябва да са достигнали до използване на пълния си капацитет за НИРД. На този етап трябва
да се достигне ниво на научните изследвания по основните индикатори на средно европейско
равнище. За осъществяване на тази цел е необходимо научните изследвания в България да се
развиват изпреварващо спрямо останалите държави в Централна и Източна Европа. Това може
да стане само чрез устойчивата национална политика, предвидена в стратегията. По този начин
България ще стане достатъчно привлекателна за научни изследвания, за да може да задържа
талантливите си млади хора за научна кариера в страната.
III. Етап на научни изследвания на световно ниво (2026 – 2030 г.)
След възстановяването на нивото на научните изследвания през първия етап и следващото им
ускорено развитие чрез включване в научноизследователската система на Центровете за върхови
постижения и за компетентност в последния етап на стратегията ще се достигне до световно
ниво на научните изследвания. Качествен скок в развитието на НИРД през този етап ще бъде
постигнат с обособяването на научно-иновационни комплекси в по-слабо развити райони на
страната с активно участие на водещи партньори от чужбина. В края на етапа се предвижда
България да е подобрила значително позициите си в областта на научните изследвания и иновациите по отношение на основните индикатори, като стойностите за тях да съответстват на
тези за „силни иноватори“ (strong innovators).
Индикатори за изпълнението на стратегията
Индикаторите за изпълнение на стратегията за отделните етапи са обобщени в таблица 6.
Таблица 6. Целеви стойности на индикаторите, които трябва да бъдат постигнати в края на
всеки етап от изпълнението на стратегията
Етап
Край на етапа, година

Възстано- Ускорено
вяване
развитие
2015

2022

Световно
ниво

2025

2030

Индикатор
Позиция на България в световната класация по брой ин- 58
дексирани в WoS публикации

56

51

47

Процент на топ-10 % статии от общия брой статии а

3.6 %

3.8 %

5.0 %

7.0 %

Общо разходи за НИРД като % от БВП

0.96 % 2.40 %

3.00 %

3.30 %

Финансиране на НИРД по консолидираната фискална про- 0.23 % 0.70 %
грама, с изключение на разходите с източник Европейските
структурни и инвестиционни фондове като % от БВП

1.00 %

1.10 %
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Възстано- Ускорено
вяване
развитие

Край на етапа, година

2015

Брой учени в България, отговарящи на изискванията за
заемане на съответната академична длъжност

-

2022

Световно
ниво

2025

2030

10 000

12 000

14 000

Персонал, зает в НИРД, в еквивалент на пълна заетост 0,6
като % от работната сила

0,8

1,0

1,5

Общ брой изследователи в еквивалент на пълна заетост

14 224

15 000

17 000

19 000

Брой защитили през годината докторанти

1 442

1 600

2 000

2 200

Иновационен индекс като процент от средната стойност 24 %
на индекса за ЕС б

30 %

50 %

80 %

Привлечени средства по РП на година в евро на глава от 1.4
населението

3.0

7.0

15.0

Възрастов баланс в

0.73

0.76

0.90

1.05

Политика на равенство на половете г

1.13

1.0 ± 0.15 1.0 ± 0.15 1.0 ± 0.15

по данни на European Innovation Scoreboard
чрез компонентите, свързани с науката (по данни на European Innovation Scoreboard)
в
съотношение на броя изследователи до 34-годишна възраст към изследователите над 55-годишна възраст в държавен сектор и сектор „Висше образование“ (по данни на НСИ)
г
съотношение на броя изследователи жени/изследователи мъже.
Изпълнението на индикаторите се отнася за последната година на етапа, като се отчита
през първата година на следващия етап. Целевите стойности на индикаторите са определени в
съответствие с целевата позиция на страната в края на всеки етап и след сравнение със стойностите за държави от ЕС в съответната позиция.
5.3. Контрол по изпълнението на стратегията
Контролът по изпълнение на стратегията се осъществява от Народното събрание и Международен контролен съвет по изпълнение на стратегията.
Народното събрание разглежда и приема отчетите на Министерския съвет за изпълнение
на отделните етапи на стратегията и докладите на Международния контролен съвет и при
необходимост актуализира стратегията. Ресорната комисия на Народното събрание разглежда годишните отчети на Министерския съвет за изпълнение на стратегията и докладите към
тях от Международния контролен съвет и приема оценка за изпълнението. При съществено
неизпълнение на стратегията комисията може да предложи на Министерския съвет промени
в организацията по изпълнение на стратегията, включително и в състава на отговорните държавни органи.
За специализиран контрол по изпълнение на стратегията се създава Международен контролен
съвет. В състава на съвета се включват не повече от 6 водещи чуждестранни учени от различни области на науката (включително и авторитетни български учени, работещи в чужбина).
Членовете на съвета се номинират от Европейския изследователски съвет, а съставът му се
утвърждава от ресорната комисия на Народното събрание. Международният контролен съвет
заседава поне веднъж годишно и:
• разглежда проектите на документи – многогодишния оперативен план за изпълнението на
всеки етап на стратегията, предложенията за актуализация на стратегията и на оперативния
план и актуализиран годишен план; за всеки от документите дава препоръки на Министерския
съвет;
• разглежда отчетите на Министерския съвет за изпълнение на отделните етапи на стратегията
и на годишните отчети, изготвя становище по тях с оценка за изпълнението и с препоръки за
решения, които представя на Народното събрание, на министър-председателя и на президента
на Република България;
• изпраща становищата по отчетите на Министерския съвет до ресорните дирекции на ЕК
и ги публикува.
В периода на заседанието членовете на съвета могат да посещават държавни институции,
осъществяващи изпълнението на стратегията, научни организации и висши училища и да се
срещат с представители на научната общност, на социалните партньори и на обществеността.
Дейността на Международния контролен съвет се финансира от Министерството на образованието и науката и се подпомага от дирекция „Наука“. Обществен контрол върху изпълнението на дейностите по стратегията се осъществява от учените, научната общност, социалните
партньори, представители на обществото и бизнеса.
а

б
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по Доклада за дейността на омбудсмана на
Република България през 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за
омбудсмана
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 8 юни 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4252

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет на Комисията
за защита на личните данни за дейността є
през 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на
личните данни
РЕШИ:
Приема Годишния отчет на Комисията
за защита на личните данни за дейността є
през 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 8 юни 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4253
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Член І
След влизането в сила на настоящия Протокол Генералният секретар на Организацията
на Северноатлантическия договор, от името
на всички Страни по Договора, ще отправи
към Правителството на Черна гора покана
да се присъедини към Северноатлантическия
договор. В съответствие с член 10 на Договора Черна гора ще стане Страна по Договора
от датата на депозиране на своя документ за
присъединяване при Правителството на Съединените американски щати.
Член ІІ
Настоящият Протокол ще влезе в сила, след
като всяка от Страните по Северноатлантическия договор уведоми Правителството на
Съединените американски щати за неговото
приемане. Правителството на Съединените
американски щати ще уведоми всички Страни
по Северноатлантическия договор за датата
на получаване на всяко такова уведомление
и за датата на влизане в сила на настоящия
Протокол.
Член ІІІ
Настоящият Протокол, чиито текстове на
английски и френски език имат еднаква сила, ще
бъде депозиран в архивите на Правителството
на Съединените американски щати. Това Правителство ще предостави надлежно заверени
копия от него на Правителствата на всички
Страни по Северноатлантическия договор.
В доказателство за което, долуподписаните
упълномощени лица подписаха настоящия
Протокол.
Подписан в Брюксел на 19 май 2016 г.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

към Северноатлантическия договор относно
присъединяването на Черна гора
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 30 юни 2016 г. – ДВ, бр. 52
от 2016 г. В сила за Република България от
1 юни 2017 г.)
Страните по Северноатлантическия договор,
подписан във Вашингтон на 4 април 1949 г.,
Удовлетворени, че сигурността на Северноатлантическата зона ще бъде укрепена с присъединяването на Черна гора към този Договор,
се споразумяват за следното:

НАРЕДБА № 5
от 1 юни 2017 г.

за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и
начина на съхраняване на доказателствата
и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на
друга информация, обработвана от съдебната
администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат общите
правила за организацията, реда за водене,
съхраняване и достъп до електронните дела
и начинът на съхраняване на електронните
доказателства и доказателствени средства
по делата, както и вътрешният оборот и
съхраняването на друга информация в електронна форма, обработвана от органите на
съдебната власт.
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(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет
може да утвърждава специални правила за
реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на
електронните доказателства и доказателствени
средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация в
електронна форма, съобразно вида на органа
на съдебната власт.
(3) Правилата по ал. 2 не могат да противоречат на установените с тази наредба общи
правила.
Чл. 2. (1) Всички данни за факти, процеси,
както и всички служебни технически данни,
необходими за извършване на удостоверителни изявления, издаване на актове и извършване на всички други предвидени в закона
процесуални действия в електронна форма,
се поддържат със средствата и в средата на
информационните системи на органите на
съдебната власт.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет
предприема необходимите правни, организационни и технически мерки за разработването
на информационните системи на органите
на съдебната власт и след съгласуване с министъра на правосъдието и председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
одобрява внедряването и осигурява поддръжката и надграждането им.
Чл. 3. (1) Информационните системи по
чл. 2 осигуряват поддържането и обработката
на електронни документи, съхраняването
на електронните доказателства и доказателствени средства и данните за тях съобразно
изискванията на наредбата и процесуалните
закони.
(2) Информационните системи поддържат
и осигуряват съхраняването на приетите и
създаваните електронни документи, съхраняването на електронните доказателства и
доказателствени средства и данните за тях за
срокове, съответстващи на сроковете, предвидени в съответните нормативни актове, и по
начин, позволяващ тяхното възпроизвеждане.
Чл. 4. Административните ръководители
на органите на съдебната власт организират
поддържането на актуални данни чрез незабавни вписвания в информационните системи
по реда, предвиден в наредбата.
Г л а в а

в т о р а

РАБОТА С ДАННИ
Раздел І
Обработване на данни
Чл. 5. (1) Информационните системи на
органите на съдебната власт поддържат данни
в структуриран вид, методи за обработката
им и функционални възможности, които съобразно изискванията на закона осигуряват
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създаването, съхранението, управлението и
унищожаването на данни, както и всякакви
други приложими форми на обработка.
(2) Данните в структуриран вид могат да се
създават и променят ръчно или автоматично.
Чл. 6. (1) Информационните системи на
органите на съдебната власт осигуряват възможности за обработка на данните, свързани
с електронните документи, електронните
доказателства и електронните доказателствени средства, потребителите, изпълняваните
задачи, електронните преписки и електронните дела.
(2) Информационните системи на органите
на съдебната власт могат да поддържат обработката и на други данни, когато това се
изисква по закон.
Чл. 7. Всяка обработка на данни в информационните системи на органите на съдебната
власт се придружава от автоматичен запис
за лицето, което е извършило обработката,
времето на извършването є във формат дата,
час, минута и секунда и вида на обработката.
Раздел ІІ
Създаване и поддържане на данни
Чл. 8. (1) При обработката на електронни документи, електронни доказателства и
електронни доказателствени средства съдържанието им се съхранява и достъпът до него
се управлява единствено със средствата на
информационните системи на органите на
съдебната власт.
(2) В случаите по ал. 1 в информационните системи се обработват данни със следния
минимален обхват:
1. създаден от – автоматично регистрирани име, фамилия и системен идентификатор
на потребител в информационната система,
създал или съхранил данните в нея;
2. създаден на – автоматично регистрирано време на създаване или съхраняване на
обект, отчетено във формат дата, час, минута
и секунда;
3. наименование на документ – наименование или абревиатура на документ;
4. указател за връзка към съдържанието
на електронния документ в информационната
система.
Чл. 9. (1) За осигуряване на достъп и
за управление на достъпа до ресурсите на
информационните системи на органите на
съдебната власт се обработват данни, свързани с вътрешните и външните потребители
на системата.
(2) Вътрешни потребители са регистрираните в информационните системи съдии,
прокурори, следователи, държавни съдебни
изпълнители, съдии по вписванията, съдебни служители и лица, наети на граждански
договори, и за тях се обработват данни със
следния минимален обхват:
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1. име – собствено име на физическото
лице; ако името е съставно и включва две
или повече отделни имена, се вписват всички
имена;
2. презиме – бащино име на физическото
лице;
3. фамилия – фамилно име на физическото
лице; ако фамилията е съставна, се вписват
всички съставящи я имена;
4. системен идентификатор – у никален
идентификатор на физическо лице, генериран
автоматично от информационната система, с
цел еднозначно установяване от кого е извършено определено действие в информационната
система;
5. длъжност:
а) наименование на органа на съдебната
власт;
б) описание на длъжността в звеното на
съдебната администрация, в което физическото
лице – потребител на системата, работи по
трудово или служебно правоотношение; или
в) посочване, че лицето – потребител на
системата, работи по гражданско правоотношение, в случаите, в които това е приложимо;
6. потребителско име – комбинация от
букви, знаци и цифри, с което се осъществява
достъп на потребителя до информационната
система;
7. парола – комбинация от букви, знаци
и цифри, с която се удостоверява правото
на достъп на потребител до ресурсите на
информационната система; удостоверяването
на правото на достъп може да се извършва и
с други средства.
(3) Външни потребители на информационните системи са лица, различни от лицата
по ал. 2, които достъпват ресурсите и функционалностите им въз основа на регистрация
или анонимно. Анонимен достъп до ресурсите
и функционалностите на информационните
системи на органите на съдебната власт се
допуска единствено в позволените от закон
случаи, в които не е необходима идентификация на потребителя.
(4) В информационните системи се обработват данни за външни регист рирани
потребители със следния минимален обхват:
1. за потребител – физическо лице, минималният обхват на обработваните данни е:
а) име – собствено, бащино и фамилно име
на физическото лице; ако някое от имената е
съставно, вписват се всички имена;
б) и ден т ификатор на физи ческото
лице – единен граждански номер или личен
номер на чужденец, а когато физическото
лице не е регистрирано в България – дата
на раждане, място на раждане и номер на
паспорт или друг личен документ;
2. за потребител – юридическо лице, клон
на юридическо лице и едноличен търговец, минималният обхват на обработваните данни е:
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а) наименование – наименование на юридическото лице;
б) идентификатор на юридическото лице,
съответно еднолични я т ърговец – код по
БУЛСТАТ на юридическото лице или ЕИК
на вписано в търговския регистър търговско
дружество или кооперация, а в случаите на
чуждестранно юридическо лице – уникален
номер или други данни съгласно националното
законодателство;
3. за потребител – клон на чуждестранно
лице, минималният обхват на обработваните
данни е:
а) наименование – наименование на клона
на юридическото лице, регистриран по българското законодателство;
б) идентификатор на клона на юридическото лице – ЕИК по БУЛСТАТ на клона на
юридическото лице или ЕИК на вписан в
търговския регистър клон на чуждестранен
търговец.
(5) Когато това е необходимо, за потребителите по ал. 4 се обработват и:
1. потребителско име – комбинация от
букви, знаци и цифри, с която се осъществява достъп на потребителя до ресурсите на
информационната система;
2. способ за удостоверяване на идентичността на потребителя съобразно зададеното
от него по т. 1 потребителско име.
Чл. 10. В случаите, в които се касае за
обработване на данни за доказателства и
доказателствени средства, за които материалният носител има правно значение или
които поради естеството си не могат да се
преобразуват в електронна форма, в информационните системи на органите на съдебната власт се обработват данни със следния
минимален обхват:
1. създаден от – автоматично регистрирани име, фамилия и системен идентификатор
на потребител в информационната система,
създал или съхранил данни за доказателства
и доказателствени средства в нея;
2. създаден на – автоматично регистрирано време на създаване или съхраняване
на данните, отчетено във формат дата, час,
минута и секунда;
3. описание на доказателството или доказателственото средство;
4. данни за писмен документ или акт, въз
основа на който доказателството или доказателственото средство е прието, представено,
приобщено или допуснато, включително и
указател за връзка към съдържанието на
документа или акта, когато такъв е изготвен
в електронна форма;
5. описание на физическото местонахождение на доказателството или доказателственото
средство;
6. описание на движението на доказателството или доказателственото средство;
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7. указател за връзка към съдържанието
на електронната преписка или електронното
дело в информационната система.
Чл. 11. (1) За изпълняваните със средствата
на информационните системи на органите на
съдебната власт задачи се обработват данни
със следния минимален обхват:
1. наименование и кратко описание на
задача – текстово определение на задачата,
което я прави различима сред поставяните
задачи в органа на съдебната власт;
2. разширено описание на задача – допълнителна информация към определението на
задачата, което дава детайлно описание на
условията за нейното изпълнение, на специфичните изисквания към крайните продукти
от изпълнението на задачата и др.;
3. възлагащ задача – данни, идентифици
ращи в информационната система лицето,
което възлага изпълнението на задачата или
което отговаря за нейното изпълнение;
4. изпълнител на задача – данни, идентифициращи в информационната система лицето, на
което е възложено изпълнението на задачата
или което отговаря за нейното изпълнение;
5. дата на планирано започване на изпълнението на задача;
6. дата на планирано прик лючване на
изпълнението на задача съобразно срока,
определен от възлагащия задачата;
7. дата на ефективно започване на изпълнението на задача;
8. дата на ефективно приключване на изпълнението на задача.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет
утвърждава със свое решение номенклатура
на задачите, включваща удостоверителните
изявления, актовете и предвидените в закона
процесуални действия в електронна форма, които се обработват със средствата на
информационните системи на органите на
съдебната власт.
Чл. 12. (1) Информационните системи на
органите на съдебната власт поддържат обработката на електронни преписки, представляващи набор от свързани структурирани данни,
който съдържа всички електронни документи
и информация, създадени или предоставени
във връзка със и до момента на образуване
на електронно дело.
(2) За електронните преписки се обработват
данни със следния минимален обхват:
1. вид на преписката, обозначаващ тематичната насоченост на документите в нея;
2. пояснение към преписката – разширено представяне на тематичната насоченост
на документите в преписката; пояснение се
въвежда при необходимост;
3. уникален идентификатор на преписката,
съвпадащ с уникалния регистров номер на
иницииращия документ по чл. 25, ал. 1, по
който е създадена преписката;
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4. официален раздел – раздел на преписката,
в който са класирани:
а) приетите документи;
б) издадените или създадените документи
със завършен цикъл на обработка;
в) потвърждението за приемане на документите и/или съобщение за тяхната нередовност и непълнота с указания и срок за
отстраняването им;
5. вътрешен раздел – раздел на преписката,
в който са класирани документи, създадени
в съдебната администрация, но с все още
незавършен цикъл на обработка, помощни
и други документи, имащи отношение към
тематиката на преписката;
6. помощен раздел – раздел на преписката,
в който са класирани само документи, които
са извадени поради грешка или друга причина
от официалния раздел;
7. статус – етап на изпълнение от вида
„висяща“, „чакаща“ или „решена“;
8. приложим регистър или книга съобразно тематичната насоченост на преписката по
чл. 22, ал. 3;
9. време на създаване на преписката във
формат дата, час, минута и секунда – регистрира се автоматично при създаване на препис
ката и не подлежи на последващи промени;
10. създал преписката – данни, идентифициращи чрез информационната система
служителя, създал преписката; данните се
регистрират автоматично и не подлежат на
последващи промени;
11. регистър на промените, съдържащ данни
за потребител, действие – създал, редактирал
или изтрил, момент на извършване на действието във формат дата, час, минута и секунда
и електронен документ.
Чл. 13. (1) Информационните системи на
съдилищата поддържат обработката на електронни дела, представляващи съвкупност от
свързани електронни записи, която съдържа
всички електронни документи и информация,
създадени или предоставени от участниците
в производството и органите на съдебната
власт във връзка с упражнени процесуални
права или удостоверителни изявления, всички електронни документи и доказателства
и други данни, обработвани от органа на
съдебната власт във връзка със съответното
производство.
(2) За електронните дела се обработват
данни със следния минимален обхват съобразно вида на делото:
1. уникален идентификатор на всяко създавано дело;
2. уникален идентификатор на съда;
3. вид на делото;
4. номер на делото;
5. предмет на делото;
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6. информация за избор на съдия докладчик по делото във връзка със случайното
разпределение на делото;
7. специфични данни за страните и участ
ниците по делото съобразно неговия вид:
а) данните по чл. 9, ал. 4, т. 1 за физическо лице;
б) данните по чл. 9, ал. 4, т. 2 за юридическо
лице, клон на юридическо лице и едноличен
търговец;
в) данните по чл. 9, ал. 4, т. 3 за клон на
чуждестранно лице;
8. данни за процесуален представител;
9. статус на делото;
10. съдия докладчик по делото;
11. съдебен състав, отделение, колегия по
делото;
12. прокурор по делото;
13. данни на насрочени и проведени съдебни
заседания – във формат дата, час, минута и
секунда, вид на заседанието, призовани лица;
14. резултат от разглеждане на делото;
15. съдебни актове;
16. правни основания на издадените съдебни актове;
17. данни за дело, разглеждано от предходни
инстанции;
18. информация за орган на съдебната
власт или друг орган, на който се изпраща
за изпълнение;
19. информация за номер на наказателно
производство и номер на престъпление съгласно стандартите на Единната информационна
система за противодействие на престъпността
за наказателни дела, когато е приложимо;
20. официален раздел – раздел на делото,
в който се класират:
а) документите по чл. 12, ал. 2, т. 4, приети,
създадени и издадени преди образуването на
електронното дело;
б) документи със завършен цикъл на обработка, издадени или създадени в рамките
на производството по делото след неговото
образуване;
в) потвърждението за приемане на документи, създадени в рамките на производството
по делото, и/или съобщение за тяхната нередовност и непълнота с указания и срок за
отстраняването им;
г) данни за достъп до електронните доказателства и доказателствени средства по делото;
21. вътрешен раздел – раздел на делото, в
който са класирани документи, създадени във
връзка с производството по делото, но с все
още незавършен цикъл на обработка, помощни
и други документи, имащи отношение към
тематиката на делото;
22. помощен раздел – раздел на делото, в
който са класирани само документи, които са
извадени поради грешка или друга причина
от официалния раздел;
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23. приложим регистър или книга съобразно
вида на делото;
24. данни, указващи дали информацията за
дадено дело трябва да бъде вписана в даден
регистър съобразно вида на делото; в тези
случаи вписването се извършва автоматично;
25. време на образуване на делото във формат дата, час, минута и секунда – регистрира
се автоматично при образуване на делото и
не подлежи на последващи промени;
26. образу ва л делото – данни, идентифициращи чрез информационната система
образувалия делото; данните се регистрират
автоматично и не подлежат на последващи
промени;
27. регистър на промените, съдържащ данни
за потребител, действие – създал, редактирал
или изтрил, момент на извършване на действието във формат дата, час, минута и секунда
и електронен документ.
(3) В съдържанието на официалния раздел
на електронно дело могат да бъдат обособявани тематични подраздели съобразно вида на
документите по ал. 2, т. 20, букви „а“ – „г“.
Чл. 14. (1) Информационните системи на
прокуратурата поддържат обработката на електронни прокурорски преписки, изпълнителни
преписки и др., представляващи съвкупност
от свързани електронни записи, съдържащи
електронни документи и информация, създадени или предоставени от участниците в
производството и органите на съдебната власт
във връзка с упражнени процесуални права
или удостоверителни изявления.
(2) За електронните прокурорски преписки
се обработват данни със следния минимален
обх ват съобразно вида на наказателното
производство:
1. уникален идентификатор на всяка създадена преписка;
2. вид на преписка;
3. уникален идентификатор на прокуратура;
4. номер и вид на досъдебното производство;
5. номер на наказателно производство и
състав на престъпление в Единната информационна система за противодействие на
престъпността;
6. предмет на делото – правна квалификация;
7. уникален идентификатор на съд и номер
на съдебно дело;
8. информация за избор на прокурор по
делото във връзка със случайното разпределение на делото;
9. данни за страните и участниците в производството съобразно вида на наказателното
производство:
а) данните по чл. 9, ал. 4, т. 1 за физическо лице;
б) данните по чл. 9, ал. 4, т. 2 за юридическо
лице, клон на юридическо лице и едноличен
търговец;
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в) данните по чл. 9, ал. 4, т. 3 за клон на
чуждестранно лице;
10. данни за процесуален представител;
11. статус и фаза на преписката или наказателното производство;
12. разследващ орган по досъдебното производство;
13. данни за осъществени процесуални
действия;
14. регистър на промените, съдържащ данни
за потребител, действие – създал, редактирал
или изтрил, момент на извършване на действието във формат дата, час, минута и секунда
и електронен документ.
(3) Електронната прокурорска преписка
и изпълнителната преписка съдържат документите, класифицирани по раздели съгласно
чл. 12.
(4) Електронната прокурорска преписка
или електронната преписка, съдържаща наказателно производство, има следните раздели:
1. официален раздел, в който се класират:
а) документите по чл. 12, ал. 2, т. 4, приети,
създадени и издадени преди образуването на
електронното дело;
б) документи със завършен цикъл на обработка, издадени или създадени в рамките
на наказателното производство след неговото
образуване, получени от разследващ орган
или създадени от прокурор;
в) потвърждението за приемане на документи, създадени в рамките на наказателното
производство, и/или съобщение за тяхната
нередовност и непълнота с указания и срок
за отстраняването им;
2. вътрешен раздел, в който са класирани
документи, създадени във връзка с наказателното производство, но с все още незавършен
цикъл на обработка, помощни и други документи, имащи отношение към тематиката
на делото;
3. помощен раздел, в който са класирани
само документи, които са извадени поради
грешка или друга причина от официалния
раздел.
Раздел ІІІ
Обмен, достъп и копиране на данни
Чл. 15. (1) Обменът на данни между вътрешните потребители в рамките на информационна система на органа на съдебната власт,
както и между отделните информационни
системи на органите на съдебната власт, се
извършва чрез създаване на достъп до тях.
(2) Всяко създаване на достъп по ал. 1 трябва
да е проследимо и да включва определяне на
специфични параметри на създадения достъп,
като за него трябва да се регистрират автоматично и по начин, неподлежащ на корекция
или унищожаване, данни за:
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1. създател на достъпа – данни, еднозначно
идентифициращи служител чрез средствата
на информационната система на органа на
съдебната власт;
2. време на създаване на достъп във формат
дата, час, минута и секунда;
3. срок на създадения достъп.
Чл. 16. (1) Обменът на данни с информационни системи на административни органи,
организации, предоставящи обществени услуги, и лица, осъществяващи публични функции,
се реализира по реда на наредбата по чл. 360е
от Закона за съдебната власт.
(2) Обменът на данни с външни потребители се реализира чрез средствата на единния
портал за електронно правосъдие по чл. 360в
и по реда на наредбата по чл. 360е от Закона
за съдебната власт.
Чл. 17. (1) Достъп до съдържанието на електронна преписка се предоставя на регистриран
външен потребител, автор и/или титуляр на
иницииращия документ по чл. 25, ал. 1.
(2) Достъп до съдържанието на електронна
преписка се предоставя на лицата, сочени като
насрещни страни, ответници или срещу които
престои да бъде образувано производството,
процесуалните им представители, както и
всяко друго лице, което съобразно приложимия процесуален закон има право на такъв.
Чл. 18. (1) Достъпът до съдържанието на
електронна преписка на лицата по чл. 17, ал. 2
се предоставя незабавно, след образуването на
електронната преписка и след регистрация в
единния портал за електронно правосъдие по
чл. 360в от Закона за съдебната власт.
(2) В случаите, в които лице по чл. 17, ал. 2
е вече регистрирано като потребител, съгласило се е да получава електронни изявления
от органите на съдебната власт и е посочило
валиден електронен адрес за уведомяване,
и при наличието на технологична и правна
възможност достъпът до електронната преписка се създава автоматично, а лицето се
уведомява по реда на наредбата по чл. 360е
от Закона за съдебната власт, доколкото това
не противоречи на приложимия процесуален
закон.
Чл. 19. (1) Данните от съдържанието на
електронната преписка, до които се предоставя
достъп, се определят съобразно правилата на
приложимия процесуален закон.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет може
да приема правила за достъп до електронните
преписки съобразно приложимия процесуален
закон и/или съобразно спецификата на вида
производство.
(3) Правилата по ал. 2 не могат да противоречат на установените с тази наредба общи
правила.
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Чл. 20. (1) Достъп до съдържанието на
електронно дело се предоставя на регистриран
външен потребител, притежаващ съответно
процесуално качество.
(2) Данните от съдържанието на електронното дело, до които се предоставя достъп, се
определят съобразно правилата на приложимия процесуален закон.
(3) Пленумът на Висшия съдебен съвет може
да приема правила за достъп до електронните дела съобразно приложимия процесуален
закон и/или съобразно спецификата на вида
производство.
(4) Правилата по ал. 3 не могат да противоречат на установените с тази наредба общи
правила.
Чл. 21. (1) При обработването на данни в
рамките на информационните системи на органите на съдебната власт, както и при обмен
на данни между информационните системи
на органите на съдебната власт съобразно
правомощията им във връзка със създаването на електронни преписки, електронни
прокурорски преписки и електронни дела, се
забранява обмен на данни чрез копиране и
изпращане на копието освен при наличието
на обстоятелства от изключителен характер.
(2) Когато в случаите по ал. 1 се създава
копие на данни, то се управлява със средствата
на информационните системи на органите на
съдебната власт и се обработва от нейните
потребители като данни, различни от данните,
въз основа на които е създадено.
(3) Обменът на данни чрез копиране и
изпращане на копието се извършва след
изричен писмен акт на административния
ръководител на органа на съдебната власт,
разрешаващ това.
(4) Актът по ал. 3 се класира във вътрешния
раздел на съответната електронна преписка
или вътрешния раздел на съответното електронно дело.
Г л а в а

т р е т а

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ, ЕЛЕКТРОННИ ДОК АЗАТЕЛСТВА
И ДОК АЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА
Раздел І
Електронна регистратура
Чл. 22. (1) Електронната регистратура представлява набор от данни и функционалности
в състава на информационните системи на
органите на съдебната власт, която поддържа
възможност за:
1. регистриране на подател чрез създаване
на електронен запис за име и системен идентификатор на потребителя, посочен като подател
на входящо електронно изявление, а в случаите
на автоматична регистрация – създаване и на
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електронен запис на уникален идентификатор
на информационната система, предназначена
да работи в автоматичен режим;
2. регистриране на автора чрез създаване
на електронен запис за име, системен идентификатор и длъжност на потребителя, посочен
като автор на изходящо електронно изявление,
а в случаите на автоматична регистрация –
създаване и на електронен запис на уникален
идентификатор на информационната система,
предназначена да работи в автоматичен режим;
3. регистриране на лицето, овластено да
изпраща извършени електронни изявления
чрез създаване на електронен запис за име и
системен идентификатор и длъжност на потребителя, когато електронното изявление се
изпраща от лице, различно от автора;
4. автоматично създаване на уникален регистров номер на входящ иницииращ документ
съгласно чл. 25, ал. 1; уникалният регистров
номер на иницииращия документ включва
последователно следните данни: регистров
индекс – число, идентифициращо органа на
съдебната власт; момент на регистриране във
формат дата, час, минута и секунда; пореден
номер на документ – номер, генериран във
входящия регистър като пореден в рамките
на една календарна година;
5. автоматично създаване на уникален регистров номер на входящ електронен документ,
електронно доказателство или доказателствено
средство, придружаващи документа по т. 4,
генериран при получаването му в електронна
регистратура и обвързан с уникален регистров
номер на иницииращия документ;
6. автоматично създаване на уникален
регист ров номер на изход ящ елек т ронен
документ, който вк лючва последователно
следните данни: регистров индекс – число,
идентифициращо органа на съдебната власт;
момент на регистриране във формат дата,
час, минута и секунда; пореден номер на
документ – номер, генериран във входящия
регистър като пореден в рамките на една
календарна година;
7. когато изходящият електронен документ
е съдебен акт, неговият уникален регистров
номер се генерира автоматично съобразно
изискванията на наредбата по чл. 360т от
Закона за съдебната власт.
(2) Регистрирането на документи в електронната регистратура се извършва 24 часа
в денонощието, ако друго не е предвидено в
нормативен акт.
(3) Електронната регистратура поддържа
възможност за извличане и извеждане на
структу рирани данни съобразно водените
книги и регистри съгласно изискванията на
Правилника за администрацията в съдилищата и Правилника за администрацията на
прокуратурата на Република България.
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Чл. 23. (1) Въвеждането и обработването
на данни в електронната регистратура се
осъществява от определени от административния ръководител на органа на съдебната
власт служители.
(2) Всички служебни технически данни,
създадени в процеса на получаване на електронни документи, се регистрират автоматично в информационните системи на органите
на съдебната власт.
Раздел ІІ
Подаване и регистриране на документи
Чл. 24. (1) Информационните системи
на органите на съдебната власт осигуряват
възможност за регистриране в електронната
регистратура на входящите електронни документи, електронни доказателства и електронни доказателствени средства, постъпили
съобразно технологичните способи за изпращане, съгласно изискванията на наредбата по
чл. 360е от Закона за съдебната власт.
(2) Информационните системи на органите
на съдебната власт осигуряват възможност за
регистриране в електронната регистратура на
входящите електронни документи, електронни
доказателства и електронни доказателствени
средства, постъпили по служебен път, чрез
комуникационни канали, установени между
информационните системи на всички органи
на съдебната власт, както и чрез комуникационни канали, установени с информационните
системи на други държавни органи.
(3) Регистрирането на входящите електронни документи, електронни доказателства
и електронни доказателствени средства в
електронната регистратура не подлежи на
заличаване или промяна.
(4) Информационните системи на органите
на съдебната власт осигуряват воденето, съхранението и достъпа до електронната регистратура по начин, който обезпечава контрол
върху пълнотата на извършените вписвания.
Чл. 25. (1) Подаването на електронни документи, електронни доказателства и електронни
доказателствени средства във връзка с образуването на съдебно дело се извършва чрез
прилагането на специализирани електронни
формуляри, публикувани в единния портал
за електронно правосъдие. Съдържанието на
специализираните електронни формуляри се
утвърждава с решение на пленума на Висшия
съдебен съвет.
(2) Електронните документи, електронните
доказателства и електронните доказателствени
средства се считат за получени с регистрирането им в електронната регистратура.
(3) С изключение на проверката по чл. 26
електронните документи, постъпили в електронната регистратура след края на работ-
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ното време на органа на съдебната власт,
се обработват на следващия работен ден от
постъпването им.
Чл. 26. (1) При постъпването на електронни
документи, електронни доказателства и електронни доказателствени средства в електронната регистратура се извършват проверки за
изпълнение на изискванията на наредбата по
чл. 360е от Закона за съдебната власт.
(2) Когато проверката по ал. 1 установи
несъответствия, подателят се уведомява, че
получаването е неуспешно (не се потвърждава)
заедно с причините за това.
(3) Когато проверката по ал. 1 е успешна,
подателят се уведомява за валидацията, а
електронните документи, електронните доказателства и електронните доказателствени
средства се регистрират.
Чл. 27. (1) Когато електронните документи,
електронните доказателства и електронните
доказателствени средства по чл. 25 са подадени във връзка с образувана електронна
преписка или образувано електронно дело,
заедно с регистрацията им по чл. 26, ал. 3 те
се класират в съдържанието на електронната
преписка или електронното дело.
(2) Когато електронните документи, електронните доказателства и електронните доказателствени средства по чл. 25 не са подадени
във връзка с образувана електронна преписка
или образувано електронно дело, заедно с
регистрацията им по чл. 26, ал. 3 се образува и електронна преписка със съдържание
съгласно чл. 12.
Раздел ІІІ
Електронно деловодство
Чл. 28. (1) Елек т ронното деловодство
представлява набор от функционалности,
обработващи структурираните данни на електронните преписки и електронните дела с
цел управлението им в съответствие с чл. 12,
13 и 14.
(2) Уникалният регистров номер на електронното дело по чл. 13 се генерира автоматично и съдържа последователно обозначени
данните по чл. 76, ал. 2 от Правилника за
администрацията в съдилищата.
(3) Уникалният регистров номер на електронното дело по чл. 14 се генерира автоматично.
(4) Видовете електронни дела се определят
в съответствие с чл. 76, ал. 1 от Правилника
за администрацията в съдилищата.
Чл. 29. (1) Електронно дело се създава при
наличие на предпоставките за образуване на
дело съгласно приложимия процесуален закон и чрез превръщане на съдържанието на
официалния раздел на преписката, по която
се образува делото, в съдържание на официалния раздел на електронното дело.
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(2) Превръщането на съдържанието на
официалния раздел на преписката при образуване на електронно дело се извършва
чрез създаването на указатели за връзка към
съответните структурирани данни, без да се
извършва копиране и изпращане на копието.
Чл. 30. Когато електронното дело се създава
във връзка с обжалване на съдебен акт пред
предходна инстанция, като част от неговия
официален раздел по реда на чл. 29 се създават и обособяват указатели за връзка към
структурираното съдържание на всички електронни документи и информация, създадени
или предоставени във връзка с упражнени
процесуални права или извършени удостоверителни изявления в производството пред
по-долен по степен съд.
Чл. 31. (1) Електронното дело по чл. 13 се
създава от административния ръководител на
органите на съдебната власт или от определен
от него съдия, като в съдилища с брой на магистратските длъжности, равен или по-голям
от петдесет, административният ръководител
на съответния съд може да определи техническото създаване на дело да се извършва и
от съдебни служители. Административният
ръководител носи отговорност за спазване на
принципа на случайния подбор при създаването на делото.
(2) Видът на електронното дело се определя
със създаването му.
(3) Съдията докладчик се определя автоматично заедно със създаването на електронното
дело чрез средствата на одобрена от пленума
на Висшия съдебен съвет система за случайно
разпределение на делата и при спазване на
принципа на случайния подбор.
Чл. 32. Електронното дело по чл. 14 се
създава от административния ръководител
на съответната прокуратура или определен
от него служител.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪЗДАВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Раздел І
Създаване на електронни документи
Чл. 33. (1) Електронните документи, удостоверяващи процесуалните действия на орган
на съдебната власт, се създават чрез специализирани електронни формуляри.
(2) Структурата и съдържанието на електронните формуляри по ал. 1 се утвърждават с
решение на пленума на Висшия съдебен съвет.
Чл. 34. (1) Създаденият електронен документ се класира във вътрешния раздел на
преписката или вътрешния раздел на електронното дело, по които е създаден.
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(2) Между създадения електронен документ и преписката или между електронния
документ и електронното дело се създава
указател за връзка и документът се предава
за по-нататъшна обработка.
Раздел ІІ
Обработка на електронни документи
Чл. 35. Етапите и същността на обработката на електронния документ се описват чрез
задачата, по която е създаден документът.
Чл. 36. (1) Като задачи в информационната
система се описват:
1. всички разпореждания на съдия, постановени в открити, закрити и разпоредителни
заседания;
2. всички резолюции, направени от съдии
по делата и от лица с ръководни функции в
орган на съдебната власт извън делата;
3. разпореждания и резолюции, постановени
от прокурор и следовател;
4. всички заповеди на лица с ръководни
функции в орган на съдебната власт;
5. всички други функционални задължения
на съдебната администрация съгласно вътрешните правила на органа на съдебната власт.
(2) Възлагане на задача от административния ръководител, от съдията докладчик по
делото, прокурор или следовател се осъществява с писмено разпореждане, извършено със
средствата на информационните системи на
органите на съдебната власт.
(3) Изпълнението на задачите по ал. 1 се
осъществява в срокове, определени при поставянето на задачата.
Чл. 37. (1) Задача, свързана с вътрешния
документооборот извън преписките и делата,
се изпълнява в съответствие с изискванията
на закона и вътрешните правила на органите
на съдебната власт.
(2) Обработката на електронни документи
по електронните преписки и дела следва етапите на производството съгласно процесуалните
закони и вътрешните правила в органите на
съдебната власт.
Чл. 38. (1) Дейностите по изпълнение
на задачи в информационните системи на
органите на съдебната власт се изразяват в
създаването, обработването и изпращането
на електронни документи.
(2) Информационните системи на органите
на съдебната власт осигуряват възможност за
проследяване етапите на изпълнение на задачата с поддържане на статус на изпълнението.
(3) В информационните системи се отразяват автоматично:
1. момент на започване изпълнението
на задачата във формат дата, час, минута и
секунда;
2. момент на приключване изпълнението
на задачата във формат дата, час, минута и
секунда;
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3. данни за автора, създал и обработил
документа;
4. електронен документ, резултат от изпълнението на задачата.
Чл. 39. (1) Процесът на обработка на
електронния документ включва генериране
на съответния образец и попълване на допълнителни данни в съответствие с дадените
указания или в зависимост от естеството на
задачата.
(2) Обработката на електронните документи се извършва съобразно техническите
изисквания на наредбата по чл. 360е от Закона
за съдебната власт.
Чл. 40. Възлагащият задачата получава
достъп до изготвения в резултат на нейното изпълнение електронен документ чрез
средствата на информационните системи на
органите на съдебната власт.
Чл. 41. (1) В случаите, в които е предвидено изразяване на становище, то се отразява
в информационната система от възлагащия
задачата.
(2) Възлагащият задачата изразява съгласие
със съдържанието на електронния документ
чрез подписването му.
Чл. 42. (1) Несъгласие със съдържанието на
документ, което връща неговата обработка на
по-ранен етап, се отразява в описанието му
със средствата на информационните системи
на органите на съдебната власт с отбелязване
за доработка, следвано от име, фамилия и
длъжност на лицето, направило отбелязването.
(2) В съдържанието на становището по ал. 1
се съдържат указанията, по които трябва да
се извърши доработката на документа.
Чл. 43. (1) Мотивите на становището за
несъгласие могат да се оформят като само
стоятелен документ.
(2) Док у мент ът по а л. 1 се посочва в
съдържанието на становището за несъгласие на мястото за изразяване на мотивите
по начин, гарантиращ неговата еднозначна
идентификация.
(3) Документът по ал. 1 се завежда във
вътрешния раздел на електронната преписка
или електронното дело, в които е включен
документът, за който се отнася становището.
Чл. 44. След промяна в съдържането на
обработван документ, по който са направени
становища, се счита, че тези становища не
се отнасят към последната редакция на документа. Становищата по всички редакции
на документа се съхраняват.
Раздел ІІІ
Издаване на електронни документи
Чл. 45. След одобрение от възлагащия
задачата документът се защитава срещу модифициране със средствата на информационната
система на органа на съдебната власт.
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Чл. 46. (1) След окончателното му изготвяне електронният документ се регистрира
в информационната система на органа на
съдебната власт чрез създаването на уникален
регистров номер по чл. 22, ал. 1, т. 6 или 7.
(2) Генерираният при регистрацията по
ал. 1 уникален регистров номер се въвежда
в съдържанието на електронния документ
преди подписването му.
(3) Електронният документ се подписва
с електронен подпис съгласно изискванията
на правилника по чл. 360к от Закона за съдебната власт.
(4) Ако електронният документ за издаване
се поддържа в електронна преписка или електронно дело, той се премества от вътрешния
в официалния раздел.
(5) В информационната система на органа
на съдебната власт се отбелязва времето на
подписване на електронния документ с точност до секунда във формат дата, час, минута
и секунда.
Чл. 47. (1) При изпращане на подписания
електронен документ се извършват следните
действия:
1. документът се изпраща на адресата съгласно заявения от него начин на получаване;
2. създава се указател за връзка между под
писания електронен документ и електронния
формуляр по чл. 25, ал. 1.
(2) Когато не е посочен начин за получаване на документа, подписаният документ
се изпраща по начина, предвиден от процесуалния закон.
Чл. 48. (1) Когато издаден електронен документ представлява електронно изявление, акт
или е свързан с извършването на предвидено
в закона процесуално действие от страна на
орган на съдебната власт и неговият адресат се е съгласил да получава изявленията
и актовете на органа на съдебната власт по
електронен път на посочен от адресата електронен адрес, документът, съответно информацията за неговото изтегляне, се изпращат
по реда на наредбата по чл. 360е от Закона
за съдебната власт.
(2) Моментът на връчване се определя
съобразно приложения способ за изпращане
по ал. 1 и разпоредбите на приложимия процесуален закон.
Чл. 49. За всеки изпратен документ се
създава възстановяващ файл извън средата,
която осигурява оперативната поддръжка на
базата данни на информационната система на
органа на съдебната власт, на централизиран
сървър, администриран от Висшия съдебен
съвет, като за този документ се съхраняват
следните данни:
1. време на изпращане – автоматично регистрирано време на извършване на действията
по изпращане във формат дата, час, минута
и секунда;
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2. среда и адрес на изпращане;
3. получател на подписан документ – данни, идентифициращи чрез информационната
система на органа на съдебната власт адресата
на документа;
4. пълно архивно копие на съдържанието
и описанието на съгласувания документ, по
който е създаден документът за подписване,
ако има съгласуване;
5. пълно архивно копие на съдържанието
и описанието на екземпляра за издаване;
6. файлът със съдържанието на създадения
подписан електронен документ или указател
за достъп до него.
Раздел ІV
Издаване на документи на хартиен носител
Чл. 50. За подписване и извеждане на
документи само на хартиен носител се прилага процедурата по глава четвърта, раздели
I – III, като:
1. документът, създаден съгласно чл. 45, се
разпечатва и подписва саморъчно от оправомощено лице в необходимия брой хартиени
екземпляри, както следва:
а) по един за всяка от страните;
б) един за органа на съдебната власт;
2. документът се регистрира в информационната система на органа на съдебната власт
и уникалният му регистров номер се полага
на подписваните по т. 1 хартиени екземпляри;
3. в информационната система на органа
на съдебната власт се отбелязват лицата, извършили подписването на хартиения екземпляр, и сканираното изображение се въвежда
в системата като съдържание на екземпляра
за подписване;
4. подписаните хартиени екземпляри по
т. 1, буква „а“ се изпращат до адресатите;
5. хартиеният екземпляр по т. 1, буква „б“
се архивира и съхранява съгласно разпоредбите на Правилника за администрацията в
съдилищата.
Чл. 51. (1) Издаденият документ на хартиен носител се предава на адресата или на
упълномощено от него лице след вписване
в информационната система на органа на
съдебната власт на следните данни:
1. име и уникален идентификатор на лицето, получаващо документа;
2. момент на получаване във формат дата,
час, минута и секунда.
(2) Лицето, получаващо документа, поставя саморъчен подпис върху разпечатан
документ – протокол за предаване, съдържащ
уникалния регистров номер на документа,
наименованието му и данните по ал. 1.
(3) Когато документът по ал. 1 представлява
изявление, акт или е свързано с извършването
на предвидено в закона процесуално действие от страна на орган на съдебната власт,
данните, подлежащи на вписване в инфор-
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мационната система на органа на съдебната
власт, се определят съобразно изискванията
на приложимия процесуален закон.
Чл. 52. (1) Издаден документ на хартиен
носител се изпраща на получателя му по реда,
предвиден в съответния процесуален закон.
(2) Информацията за действията по изпращането и свързаните с това документи
се отразяват в информационната система на
органа на съдебната власт.
Г л а в а

п е т а

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ
Раздел І
Съхраняване на данни от електронни преписки и електронни дела
Чл. 53. (1) Съдържанието на електронните
преписки и електронните дела, с изключение
на електронните доказателства и доказателствени средства, се съхранява в специализирана среда, която се изгражда и поддържа от
Висшия съдебен съвет.
(2) Специализираната среда за съхранение
на електронни преписки и електронни дела по
ал. 1 се изгражда като самостоятелна информационна и комуникационна среда, отделена
от информационните системи на органите на
съдебната власт.
(3) В Специализираната среда за съхранение
на електронни преписки и електронни дела
не се допуска обработка на съдържанието на
съхраняваните данни.
(4) Пленумът на Висшия съдебен съвет
изгражда и поддържа информационна и комуникационна среда за съхранение на електронни
преписки и електронни дела след съгласуване
с министъра на правосъдието.
Чл. 54. Чрез информационната и комуникационната среда за съхранение на електронните
преписки и електронните дела се осигурява:
1. достъп до структурирана информация и
обмен на данни с информационните системи
на органите на съдебната власт;
2. достъп до съдържанието и обмен на
данни с потребителите на единния портал за
електронно правосъдие по реда на наредбата
по чл. 360е от Закона за съдебната власт;
3. достъп до съдържанието и обмен на
данни от и със информационните системи на
други държавни органи.
Чл. 55. (1) Достъпът и обменът на данни
по чл. 54 се извършват по реда на наредбата
по чл. 360е от Закона за съдебната власт.
(2) Извън Специализираната среда за съхранение на електронни преписки и електронни
дела се поддържа актуален възстановяващ
образ, позволяващ възстановяването на информацията в нея.
(3) Съдържащата се в Специализираната
среда за съхранение на електронни преписки
и електронни дела информация се съхранява
едновременно на най-малко две места с различно географско разположение.
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Чл. 56. (1) Съхранението на данните от
Специализираната среда за съхранение на
елект ронни преписк и и елект ронни дела
и достъпът до тях чрез информационните
системи на органите на съдебната власт се
осъществяват чрез система за управление на
бази данни.
(2) Системата за управление на бази данни
трябва да отговаря на минимални изисквания за сигурност, определени с решение на
пленума на Висшия съдебен съвет, съгласно
Общите критерии за оценка за сигурност на
информационни технологии (Common Criteria
for Information Technology Security Evaluation),
приети от Международната стандартизираща
организация (ISO) в международен стандарт
ISO/IEC 15408:2009.
(3) При осигуряване на многопотребителски
достъп до съхраняваните данни Специализираната среда за съхранение на електронни преписки и електронни дела осигурява
функциите по заключване и отключване на
документи за осигуряване на съвместна работа с документи.
Раздел ІІ
Съхраняване на данни за електронни доказателства и доказателствени средства
Чл. 57. (1) Електронните доказателства
и доказателствени средства се съхраняват в
специализирана среда, която се изгражда и
поддържа от Висшия съдебен съвет.
(2) Специализираната среда за съхранение
на електронни доказателства и доказателствени средства се изгражда като самостоятелна
системна среда, отделена от информационните
системи на органа на съдебната власт.
(3) В Специализираната среда за съхранение
на електронни доказателства и доказателствени средства не се допуска обработка на
съдържанието на съхраняваните данни с изключение на случаите на тяхното архивиране.
(4) Висшият съдебен съвет изгражда и поддържа Специализираната среда за съхранение
на електронни доказателства и доказателствени средства след съгласуване с министъра на
правосъдието.
Чл. 58. (1) Съхранението на данните от
Специализираната среда за съхранение на
електронни доказателства и доказателствени
средства и достъпът до тях чрез информационните системи на органите на съдебната власт
се осъществяват чрез система за управление
на бази данни.
(2) Системата за управление на бази данни
по ал. 1 трябва да отговаря на минимални изисквания за сигурност, определени с решение
на пленума на Висшия съдебен съвет, съгласно
Общите критерии за оценка за сигурност на
информационни технологии (Common Criteria
for Information Technology Security Evaluation),
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приети от Международната стандартизираща
организация (ISO) в международен стандарт
ISO/IEC 15408:2009.
Чл. 59. (1) Чрез Специализираната среда
за съхранение на електронни доказателства
и доказателствени средства се предоставя
възможност за боравене и съхраняване на
електронните доказателства и доказателствени
средства по начин, който осигурява най-малко:
1. защита на електронните доказателства и
доказателствени средства срещу извършването
на действия, които водят до изменения на
данните, които могат да се отразят на тяхната автентичност, истинност, достоверност,
допустимост, относимост, доказателствената
стойност или други техни фактически, технически или юридически характеристики, по
начин, препятстващ законосъобразното им
използване в процеса;
2. технологична възможност за запазване
на равностойността на създадените електронни копия спрямо оригиналите в случаите на
създаване на копия на електронни доказателства и електронни доказателствени средства;
3. технологична възможност за установяване на всякакви последващи промени на
електронните доказателства и доказателствени
средства;
4. технологична възможност за документиране на действията, довели до промени
в електронните данни, в случаите, в които
в резултат от извършването на необходими
съответни действия промените в данните са
неизбежни;
5. проследяемост на всички действия, извършени при боравенето с електронни доказателства и доказателствени средства;
6. повторяемост на всички действия, извършени при боравенето с електронни доказателства и доказателствени средства;
7. възпроизводимост на всички действия,
извършени при боравенето с електронни доказателства и доказателствени средства.
(2) Организационните, технологичните и
правните изисквания към реда за боравене и
съхраняване на електронните доказателства
и доказателствени средства в Специализираната среда за съхранение на електронни
доказателства и доказателствени средства се
определят с решение на пленума на Висшия
съдебен съвет съгласно: Указанията за идентифициране, събиране, получаване и съхраняване на електронни доказателства (Guidelines
for identification, collection, acquisition, and
preservation of digital evidence), приети от
Международната стандартизираща организация (ISO) в международен стандарт ISO/IEC
27037:2012; Указанията относно принципите
и процесите за разследване на инциденти
(Incident investigation principles and processes),
приети от Международната стандартизираща
организация (ISO) в международен стандарт
ISO/IEC 27043:2015; Препоръките за досто-
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верност и надеждност (Recommendations for
trustworthiness and reliability), приети от Международната стандартизираща организация (ISO)
в международен стандарт ISO/TR 15801:2009,
и минималните изисквания към системите за
управление на сигурността на информацията (Information security management systems),
приети от Международната стандартизираща
организация (ISO) в международен стандарт
ISO/IEC 27001:2013.
(3) Извън Специализираната среда за съхранение на електронни доказателства и доказателствени средства се поддържа актуален
възстановяващ образ, позволяващ възстановяването на информацията в нея.
(4) Съдържащата се в Специализираната
среда за съхранение на електронни доказателства и доказателствени средства информация
се съхранява едновременно на най-малко две
места с различно географско разположение.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Обработване на данни“ означава създаването, изменението, записването, съхранението,
организирането, управлението, заличаването
и унищожаването на данни чрез средствата
на информационните системи на органите на
съдебната власт.
2. „Проследяемост“ означава осигуряване
на възможност за извършване на оценка на
извършените действия въз основа на подробно
тяхно документиране.
3. „Повторяемост“ означава осигуряване на
възможност за постигане на същите резултати
при използването на същите методи, процедури
и инструменти при същите условия, при които
е извършено първоначалното действие, във
всеки един момент след неговото извършване.
4. „Възпроизводимост“ означава осигуряване на възможност за постигане на същите
резултати при използване на същите методи,
но при различни условия и при използването
на различни инструменти от тези, при които
е извършено първоначалното действие, във
всеки един момент след неговото извършване.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 360и от Закона за съдебната власт и е приета с решение на пленума на Висшия съдебен
съвет по т. 54 от протокол № 17 от 1.06.2017 г.
§ 3. Пленумът на Висшия съдебен съвет
приема решенията по чл. 11, ал. 2, чл. 25,
ал. 1, чл. 33, ал. 2, чл. 56, ал. 2, чл. 58, ал. 2
и чл. 59, ал. 2 в 9-месечен срок от влизането
в сила на тази наредба.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Представляващ ВСС:
Димитър Узунов
4124
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8802
от 13 юли 2016 г.

по административно дело № 3754 от 2014 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – четвърто отделение, в съдебно заседание на петнадесети юни две хиляди
и шестнадесета година в състав: председател:
Диана Гърбатова, членове: Марио Димитров,
Добринка Андреева, при секретар Милена
Ценова и с участието на прокурора Тодор
Мерджанов изслуша докладваното от съдията
Марио Димитров по адм. дело № 3754/2014 г.
Производството е по чл. 185 – 196 АПК.
Образувано е по жалба, подадена от Иванка
Манева Иванова от Габрово, в качеството на
„съдебен администратор“, против Правилника
за администрацията в съдилищата (ПАС),
приет от Висшия съдебен съвет на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната
власт (обн. в ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм. и доп.,
бр. 2 от 2015 г. и бр. 16 от 2016 г.), в частта
на чл. 4, ал. 2, т. 2 и § 4 от преходните и заключителните разпоредби. Излага доводи, че
обжалваните разпоредби са постановени при
съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие
на материалния закон и несъответствие с
целта на закона. Излага, че не са изложени
мотиви, от които да става ясно кое налага
завишаване на изискванията към длъжността
„съдебен администратор“ – образователна
степен „магистър“ по определена специалност
Публична администрация, Икономика или
Право. Излага, че преди внасяне на проекта на ПАС за приемане от ВСС органът е
нарушил реда за вземане на предложения и
становища от заинтересуваните лица – реда
по чл. 26, ал. 2 ЗНА, като оспорените разпоредби са били изцяло в друга редакция, като
по този начин са нарушени принципите на
обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Излага, че чл. 4, ал. 2, т. 2 ПАС
противоречи на материалния закон – чл. 340
във връзка с чл. 342, ал. 1 ЗСВ и чл. 8, ал. 2
АПК, поради това, че в Правилника за организацията и дейността на администрацията
на Прокуратурата на Република България
(ПОДАПРБ) е обнародван в ДВ, бр. 106 от
10.12.2013 г. и подобни изиск вани я не са
въведени, макар че се отнася до еднакви
длъжности, с което е нарушен основният
принцип на административния процес по
чл. 8, ал. 2 АПК за равенство. Смята, че тази
неравнопоставеност в изискванията за заемане на длъжността съдебен администратор в
ПОДАПРБ и ПАС е израз на дискриминационно отношение по признак образование на едни
и същи служители с идентични длъжностни
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и функционални характеристики. Излага,
че оспорената разпоредба на § 4 от ПАС
(идентична с тази на ПОДАПРБ) не отчита
и не дава възможност на заварените съдебни
администратори в съдилищата в достатъчен
срок да придобият съответната специалност
по магистърската степен, нарушава принципа
на равнопоставеност на съдебните служители
в органите на съдебната власт. Чрез процесуален представител адв. Евгения Костадинов с
писмена защита излага доводи за допуснати
съществени нарушения на чл. 26, ал. 2 и чл. 28
от Закона за нормативните актове (ЗНА), като
не са представени мотиви и доклад, както и
че § 4 от ДР на ПАС не е бил публикуван за
обсъждане във варианта, приет от ВСС. Иска
да се отменят обжалваните разпоредби и да
се присъдят направените разноски по делото.
Подадена е жалба и от Татяна Иванова
Йорданова от Русе, в качеството на „съдебен
администратор“, против Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС), приет от
Висшия съдебен съвет на основание чл. 342,
ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. в ДВ,
бр. 8 от 2014 г., изм. и доп., бр. 2 от 2015 г.
и бр. 16 от 2016 г.), в частта на чл. 4, ал. 2,
т. 2 и § 4 от преходните и заключителните
разпоредби. Излага доводи, че обжалваните
разпоредби са постановени при съществено
нарушение на административнопроизводствените правила в противоречие на материалния
закон и несъответствие с целта на закона. В
жалбата са изложени идентични доводи с тези,
изложени в жалбата на Иванка Манева Иванова, поради което не следва да се повтарят
отново. Чрез процесуален представител адв.
Евгения Костадинов с писмена защита излага
доводи, идентични с тези на жалбоподателя
Иванка Манева Иванова. Иска да се отменят
обжалваните разпоредби и да се присъдят
направените разноски по делото.
Подадена е жалба и от Национално сдружение на съдебните служители, София, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел,
легитимирано с удостоверение от 4.03.2014 г.
по ф. д. № 287/2012 г. на Софийския градски
съд, против Правилника за администрацията
в съдилищата, приет от Висшия съдебен съвет на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за
съдебната власт (обн. в ДВ, бр. 8 от 2014 г.,
изм. и доп., бр. 2 от 2015 г. и бр. 16 от 2016 г.),
с искане за отмяна изцяло или на чл. 4, ал. 2,
чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 2, чл. 11, ал. 2, чл. 131,
ал. 2 и § 4 от преходните и заключителните
разпоредби. Излага, че изискванията за заемане на съответна длъжност в съдебната
администрация – чл. 4, ал. 2; чл. 8, ал. 2;
чл. 9, ал. 2; чл. 11, ал. 2; чл. 131, ал. 2, следва
да бъдат регламентирани в Класификатора по
чл. 241, ал. 1 от Закона за съдебната власт, а
не в ПАС. Излага, че разпоредбите на чл. 4,
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ал. 2, т. 2 и чл. 9, ал. 2 и § 4 от ПЗР на ПАС
попадат в хипотезите на неспазване на административнопроизводствените правила, несъответствие с материалноправните разпоредби
и противоречие с целта на закона. Излага,
че ПАС е издаден при съществено нарушение на административнопроизводствените
правила, като не са спазени разпоредбите на
чл. 8, ал. 2 и чл. 77 АПК и чл. 26 и 28 ЗНА.
Твърди, че не са изложени мотиви относно
необходимостта от приемане на Правилника
и кое е наложило приемане на § 4 от ПЗР,
като е пренебрегнато възражението за броя
на евентуално засегнатите служители и при
липса на информация за това. Смята, че е
нарушен принципът на административния процес – чл. 8, ал. 2 АПК, за равенство, доколкото
в чл. 4, ал. 2, т. 2 от оспорвания Правилник
са предвидени изисквания за заемане на
длъжността „съдебен администратор“ в съдилищата, различни от предвидените за същата
длъжност в прокуратурите – чл. 27, ал. 3, т. 2
ПОДАПРБ. Твърди, че различната уредба на
изискванията за съдилищата и прокуратурата
за сходни длъжности противоречи на чл. 6
от Конституцията на Републ ика България и
чл. 4 от Закона за защита от дискриминация,
забраняващ „всяка пряка или непряка дискриминация“, като се налага дискриминационно
отношение по признак образование на едни
и същи служители с идентични длъжностни
и функционални характеристики. Твърди, че
§ 4 от ПАС не отчита и не дава възможност
на заварените съдебни администратори в
съдилищата в достатъчен срок да придобият
съответната специалност по магистърската
степен, с което нарушава принципа на равнопоставеност на съдебните служители в органите
на съдебната власт. Иска да се отмени изцяло
или в конкретно оспорваните разпоредби на
чл. 4, ал. 2; чл. 8, ал. 2; чл. 9, ал. 2; чл. 11,
ал. 2; чл. 131, ал. 2 и § 4 от преходните и
допълнителните разпоредби на ПАС.
С определение от 7.04.2014 г. по адм. д.
№ 3754/2014 г. на Върховния административен
съд жалбите на тримата жалбоподатели са
допуснати до разглеждане в оспорените части,
като съдът се е произнесъл по тяхната допустимост с оглед установената активна процесуална
легитимация. Разпоредено е оспорването на
акта да се съобщи чрез обявление в „Държавен
вестник“. На основание чл. 166, ал. 4 АПК е
спряно предварителното изпълнение на § 4
от ПЗР на ПАС до приключване на делото с
влязъл в сила административен акт.
С определение от 23.09.2014 г. на основание чл. 189, ал. 2 АПК съдът е допуснал
присъединяване към оспорването на ПАС от
Елза Тодорова Еленкова по подадена от нея
молба от 14.04.2014 г. и предвид качеството є
на „съдебен администратор“, чието трудово
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правоотношение е било прекратено в резултат на обжалваните нормативни разпоредби.
С допълнително искане от 12.11.2014 г. Елза
Еленкова е поискала обявяване на нищожност на чл. 4, ал. 2, т. 2 от ПАС изцяло или
в частта „по специалностите Публична администрация, Икономика или Право“ и или
на § 4 от ПЗР на ПАС, както и евентуално
тяхната отмяна като незаконосъобразни, като
е изложила доводи за допуснати съществени
нарушения на съдопроизводствените правила, при противоречие с материалноправните
разпоредби и при несъответствие с целта на
закона, сходни с изложените в останалите
жалби. Претендира присъждане на направените по производството разноски.
Ответникът – Висшият съдебен съвет, чрез
процесуални представители юриск. Захариева
и юриск. Величков, в съдебно заседание и с
писмено становище оспорва жалбите като
недопустими, като подадени срещу вътрешноведомствен акт, който не подлежи на съдебен
контрол, и алтернативно като неоснователни
и излага доводи за законосъобразност на
обжалвания административен акт. Иска жалбите да бъдат оставени без разглеждане или
алтернативно отхвърлени като неоснователни.
Представителят на Върховната административна прокуратура в съответствие с чл. 192
АПК излага становище, че жалбите са частично основателни в частта по оспорването на
§ 4 от ПЗР на ПАС. Смята, че разпоредбата
на § 4 от ПЗР на ПАС е незаконосъобразна
като издадена при съществено нарушаване на
административнопроизводствените правила на
реда по чл. 77 АПК, тъй като компетентният
орган не е провел обсъждане на проекта на
приетата разпоредба и липсват доказателства
за публикуване на пълния текст на проекта, ведно с § 4 от ПЗР на ПАС, на сайта на
ВСС. Излага, че от проекта, представен на
стр. 467, т. 2 от делото, се установява друг,
различен от приетия и публикуван текст на
разпоредбата, както и от проекта, представен
на стр. без номер, том трети (черна папка),
се установява липса на пълния текст на ПАС,
изпратен за обсъждане до съдилищата. Смята,
че за разпоредбата не са изпълнени изискванията по чл. 26 от Закона за нормативните
актове (ЗНА), тъй като при изработването на
проекта в тази оспорена част не са зачетени
принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Преди внасянето на
проекта за приемане от компетентния орган
съставителят на проекта не го е публикувал
на интернет страницата на ВСС заедно с
мотивите, съответно доклада, и оспорената
разпоредба е приета в противоречие с чл. 28,
ал. 2 ЗНА, тъй като липсват мотиви, относими
към целите, които се поставят; финансовите
и други средства, необходими за прилагането
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на новата уредба; очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива; анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз. Излага, че в останалата част жалбите са неоснователни и ПАС е
издаден от компетентен орган по смисъла на
чл. 342, ал. 1 ЗСВ, чл. 76, ал. 1 АПК, чл. 12
ЗНА и Решение № 9 от 3.07.2014 г. на КС
на РБ по к.д. № 3/2014 г. и не са допуснати
съществени нарушения на административнопроизводствените правила, не е нарушен
материалният закон и целта му. Излага, че
съгласно специалната разпоредба на чл. 357,
ал. 6 ЗСВ изискванията за заемане на длъжността на главния секретар и на съдебния
администратор се определят с правилниците по чл. 342, ал. 1, поради което доводът
в жалбата на Елза Еленкова за нищожност
на разпоредбата на чл. 4, ал. 2 ПАС поради
необходимост от определяне на изискванията за длъжността „съдебен администратор“
по реда на чл. 341 ЗСВ (с Класификатора на
длъжностите) е неоснователен.
По допустимостта на жалбите съдът се
е произнесъл с определение от 7.04.2014 г.
и определение от 23.09.2014 г. по адм. д.
№ 3754/2014 г. на Върховния административен съд, като е съобразен правният интерес
и наличието на активна процесуална легитимация на жалбоподателите. Към момента
на постановяване на настоящото решение е
извършена промяна на Правилника за администрацията в съдилищата (изм. и доп., ДВ,
бр. 2 от 2015 г. и бр. 16 от 2016 г.), които изменения и допълнения не променят направените
изводи от съдебния състав за допустимост на
оспорването предвид това, че актът е действащ към настоящия момент, както и отделно
оспорените разпоредби от него.
Настоящият съдебен състав на Върховния
административен съд приема за неоснователни
възраженията на процесуалните представители на Висшия съдебен съвет, че оспореният
административен акт не е нормативен по своя
характер, а вътрешноведомствен акт, който не
подлежи на съдебно оспорване, поради което
жалбите са процесуално недопустими.
От жалбоподателите е оспорен Правилникът за администрацията в съдилищата (ПАС),
приет от Висшия съдебен съвет на основание
чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт
(обн. в ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм. и доп., бр. 2
от 2015 г. и бр. 16 от 2016 г.), както изцяло,
така и по отношение на отделни негови разпоредби – чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 2,
чл. 11, ал. 2, чл. 131, ал. 2 и § 4 от преходните
и заключителните разпоредби.
Съгласно чл. 342, ал. 1 ЗСВ (в приложимата редакция – ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Висшият
съдебен съвет приема правилници за администрацията на органите на съдебната власт,
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а съгласно ал. 2 с правилниците се определят
звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на
работата в администрацията на органите на
съдебната власт, длъжностното разписание,
типовите длъж ностни характеристик и на
съдебните служители, редът за провеждане
на конкурс, условията за несъвместимост за
съдебен служител и органите по назначаването
им. С ал. 3 е предвидено правилниците да се
обнародват в „Държавен вестник“.
С Решение № 9 от 3.07.2014 г. на КС на
РБ по к.д. № 3/2014 г. е прието, че във връзка с изпълнението на конституционните му
функции по чл. 130, ал. 6 от Конституцията
на Република България на Висшия съдебен
съвет може със закон да се възлага подзаконова нормотворческа компетентност. Прието
е, че на ВСС като административен орган на
съдебната власт е допустимо възлагането със
закон да приема подзаконови нормативни
актове и е съвместимо с неговите конституционни функции, като е в правомощието на
Народното събрание да възлага подзаконовата уредба по прилагането на приет от него
закон на държавен орган извън системата
на изпълнителната власт, включително и на
ВСС. Също така е посочено, че с подзаконови
нормативни актове ВСС не би уреждал единствено свои вътрешноорганизационни въпроси, а в изпълнение на конституционните си
правомощия следва да може да регламентира
отношенията, свързани с общото функциониране на системата на съдебната власт. В тази
връзка с чл. 30, ал. 2, т. 17 ЗСВ (ДВ, бр. 28 от
2016 г.) изрично е прието, че в предвидените
от закона случаи ВСС издава подзаконови
нормативни актове. Регламентираната със ЗСВ
възможност на ВСС да приема правилници, да
определя звената и организацията на работа
на органите на съдебната власт не би могла
да се отнесе към уредба на вътрешни правила
и не представлява вътрешноведомствен акт,
след като се отнася до уредба на функциониране на администрациите на органите на
съдебната власт и по отношение на която
му е предоставена със закон възможността
да приема правилници за тяхната дейност,
а не за своята. След като регулацията е насочена към администрацията на органите
на съдебната власт, които са самостоятелни
правни субекти, приетият ПАС не може да
има вътрешноведомствен характер или да
представлява вътрешни правила по смисъла
на чл. 13 във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 3 АПК.
В съответствие с чл. 1а от Закона за нормативните актове нормативният акт съдържа
общи правила за поведение, които се прилагат
към индивидуално неопределен кръг субекти,
има нееднократно действие и се издава или
приема от компетентен държавен орган, а
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съгласно чл. 2, ал. 1 ЗНА нормативни актове
могат да издават само органите, предвидени
от Конституцията или от закон. Със ЗНА са
определени и дефинирани отделните видове
нормативни актове, които се издават от държавните органи, като съгласно чл. 7 – „Правилникът е нормативен акт, който се издава
за прилагане на закон в неговата цялост, за
организацията на държавни и местни органи
или за вътрешния ред на тяхната дейност“.
В случая с приетия ПАС от ВСС въз основа
на законовата регламентация се определят
звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на
работата в администрацията на органите на
съдебната власт, длъжностното разписание,
типовите длъж ностни характеристик и на
съдебните служители, редът за провеждане
на конкурс, условията за несъвместимост за
съдебен служител и органите по назначаването
им (чл. 1). По своя характер приетият ПАС е
нормативен административен акт по смисъла
на чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 АПК и чл. 12
ЗНА, с който се урежда материята, за която е
предвидено той да бъде издаден – чл. 342, ал. 1
ЗСВ, поради което за издаването му важат правилата на чл. 75 – 80 АПК, а производството
по оспорване е по реда на чл. 185 – 196 АПК.
Предвид изложеното оспорването на Правилника за администрацията в съдилищата
е допустимо.
Настоящият съдебен състав на Върховния
административен съд, като разгледа жалбите,
за да се произнесе по същество, приема за
установено следното:
От фактическа страна се установява, че
административното производство за приемане
на ПАС е започнало въз основа на решение
на ВСС по протокол № 49 от 15.11.2012 г., 8.4,
с което е определен съставът на подгрупа
за изработване на проект на Правилник за
администрацията в районните, окръжните,
административните, военните и апелативните съдилища (ПАРОАВАС). Решението е
мотивирано с постъпилите предложения от
различни органи на съдебната власт, както
и с утвърдения с решение по протокол № 29
от 12.07.2012 г. Класификатор на длъжностите
в администрацията по чл. 341 ЗСВ, считано от 1.07.2012 г. В състава на подгрупата
са включени трима членове на ВСС, един
председател на окръжен съд, шест „съдебни
администратори“ от различни съдилища в
страната, двама административни секретари,
директор дирекция „Правна“ и началник-отдел
„НДПП“, дирекция „Правна“ на ВСС.
С решение на Комисията по правни въпроси
(КПВ) към Висшия съдебен съвет по протокол № 17 от 15.04.2013 г. е приет проект на
Правилник за администрацията в районните,
окръжните, административните, военните,
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специализираните и апелативните съдилища
(ПАРОАВСАС). С решението е указано проектът да се изпрати по електронните пощи
на административните ръководители на съдилищата за становище до 31.05.2013 г. и да се
публикува на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет, което е изпълнено, видн о от
писмо изх. № 91-00-066 от 17.04.2013 г., както и
е публикуван на сайта на ВСС (www.vss.justice.
bg). Към публикувания проект не са приложени и публикувани мотиви, съответно доклад
на съставителя. Във връзка с публикувания
проект и указания на Комисията по правни
въпроси към ВСС са представени становища
и предложения от отделни съдилища, както
и предложения от работна среща на съдебните администратори и административните
секретари с вх. № 91-00-066 от 10.06.2013 г.
и отделни звена от администрацията на съдилищата от страна, които са приложени по
делото с молба от 5.11.2014 г. от ВСС под опис
(черна папка без номерация на страниците).
С решение на Комисията по правни въпроси
към Висшия съдебен съвет по протокол № 28
от 24.06.2013 г. е взето решение да се поканят
членовете на работната група, участвали в
изработването на проекта, за обсъждане на
постъпилите становища от органите на съдебната власт и да се внесе в КПВ окончателен
вариант на проекта. На заседание на 2.07.2013 г.
на работната група са обсъдени постъпилите
становища и предложения. С писмо изх. № 9100-133 от 16.10.2013 г. на Каролина Неделчева
като член на ВСС и на работната група по
изработване на правилника са изпратени за
становище до административните ръководители на съдилищата отделни разпоредби от
правилника.
Окончателният вариант на Правилника
за администрацията е внесен от КПВ за разглеждане на заседание на ВСС на 18.12.2013 г.
По протокол № 51 от 18.12.2013 г. внесеният
проект е представен устно от Каролина Неделчева като член на КПВ и на работната
група по изготвяне на проекта. В представянето са изложени аргументите, свързани
с приемане на измененията в правилника в
насока за оптимизиране и детайлизиране на
функциите на администрацията, детайлизиране на видовете дела, за да се унифицира
практиката по съдилищата, относно това в кои
случаи следва да се образуват дела и в кои не
следва, на основата на обективна статистика
и отчитане действителната натовареност на
всеки от органите на съдебната власт и на
отделния магистрат. Също така е отчетено, че
правилникът се приема по силата на Закона
за съдебната власт от Висшия съдебен съвет
като акт, който е съобразен с Класификатора
на длъжностите, действащ от 2012 г., но и
като акт, който е отворен и винаги може да
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бъде допълван и изменян съобразно нуждите
на съдебната администрация. На проведеното
обсъждане е прието наименованието – Правилник за администрацията в районните,
окръжните, административните, военните,
специализираните и апелативните съдилища
(ПАРОАВСАС), да бъде променено на Правилник за администрацията в съдилищата.
На заседанието е проведено разискване и
обсъждане на § 4 от ПЗР на ПАС в предложения първоначален вариант, обявен на сайта
на ВСС, и във варианта, предложен от КПВ.
След проведен дебат и обсъждане е приет вариантът на § 4 на КПВ, който е и вариантът
на публикувания окончателен ПАС.
С решение на ВСС по протокол № 51 от
18.12.2013 г. на основание чл. 341, ал. 1 ЗСВ
(ред. ДВ, бр. 33 от 2009 г.) е приет Правилник
за администрацията в съдилищата, който в
съответствие с чл. 342, ал. 3 ЗСВ е обнародван
в „Държавен вестник“, бр. 8 от 2014 г.
В съответствие с чл. 168 АПК, приложим
субсидиарно и в производството по оспорване
на подзаконови нормативни актове – чл. 196
АПК, настоящият съдебен състав на Върховния административен съд, въз основа на
установените фактически обстоятелства и
събраните по делото доказателства, провери
законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146
АПК, като приема от правна страна следното:
Оспореният Правилник за администрацията в съдилищата е издаден от компетентен
орган въз основа на изрично предвидено с
чл. 342, ал. 1 ЗСВ (ред. ДВ, бр. 33 от 2009 г.)
правомощие и при спазване на установената
форма. В тази връзка са неоснователни и
недоказани твърденията на жалбоподателката
Елза Еленкова, че оспорените от нея разпоредби на чл. 4, ал. 2, т. 2 и § 4 от ПЗР на ПАС
са нищожни. Липсват фактически и правни
основания, които да обуславят нищожност на
оспорените разпоредби, поради което жалбата в тази част като неоснователна следва да
бъде отхвърлена.
Настоящият съдебен състав на Върховния
административен съд приема, че в производството по приемане на оспорения нормативен
административен акт са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. При приемане на
обжалвания Правилник за администрацията
в съдилищата не са спазени разпоредбите на
чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 и 3 ЗНА (ред. ДВ,
бр. 46 от 2007 г.) във връзка с чл. 80 АПК.
В производството по издаване на акта преди
внасянето на проект на нормативен акт за
приемане от компетентния орган (ВСС) съставителят на проекта следва да публикува
на интернет страницата на ВСС мотивите,
съответно доклада, заедно с проекта на акта,
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по които заинтересованите лица да предоставят предложения и становища по проекта.
Видно от представените с административната
преписка документи и становището на ответника, първоначалният проект на правилника
е бил публикуван на сайта на ВСС, но към
него няма публикувани мотиви или доклад
на съставителя. Освен това съгласно чл. 28,
ал. 2 (в приложимата редакция) проектът на
нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада, към него се внася за обсъждане
и приемане от компетентния орган, като
мотивите, съответно док ладът, съдържат:
1. причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Съгласно чл. 28,
ал. 3 ЗНА проект на нормативен акт, към
който не са приложени мотиви, съответно
доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не
се обсъжда от компетентния орган.
В случая с първоначалния проект на правилника не са публикувани мотиви, съответно доклад, на съставителя, а е проведено
обсъждане само по проекта (вж. приложените
становища и предложения) и след изготвяне
на окончателния проект при внасянето му от
Комисията по правни въпроси за приемане
от ВСС не са представени мотиви, съответно
доклад, с изискуемото по закон съдържание.
С протоколно определение от 4.11.2015 г.
съдът е указал на ответника в съответствие
с чл. 170 АПК, че носи доказателствената
тежест да установи изпълнението на законовите изисквания за издаване на подзаконов
административен акт по реда на АПК и ЗНА,
но в производството не са представени доказателства в изпълнение на тези указания. В
становището си процесуалният представител
е заявил, че мотивите се съдържат в самия
акт, но такива не се установяват.
Допуснатите нарушения при приемане на
акта са съществени поради това, че не са
изпълнени императивни правни норми, съдържащи се в нормативен акт от по-висока
степен. Не са изпълнени изискванията по
чл. 26, ал. 2 ЗНА от съставителя, така и при
внасянето за разглеждане и обсъждане от органа по чл. 28, ал. 2 ЗНА да се включи точно
определено съдържание в мотивите, респ. в
доклада, които са насочени към гарантиране
на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност. Императивното
изискване за мотивиране на предложението
за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване
и обсъждане с всички заинтересовани страни
е предпоставка за обсъждането и приемане-
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то на акта. Проект на нормативен акт, към
който не са приложени мотиви, съответно
доклад, по силата на ал. 3 на чл. 28 ЗНА не
следва да се обсъжда от компетентния орган,
което в случая обуславя нарушение и на тази
разпоредба от органа. Не е достатъчно само
публикуване на проекта за нормативен акт,
а е необходимо публикуване и на мотивите,
съответно доклада, за да могат заинтересованите лица да се запознаят с тях и реално
да упражнят правото си на предложения и
становища по проекта. Като не е изложил мотиви в съответствие с изискванията на чл. 26,
ал. 2 и чл. 28, ал. 2 ЗНА, както и е приел
ПАС с различно съдържание от първоначално
публикувания проект в отделни негови разпоредби както преди обсъждането, така и след
обсъждането, без да е мотивиран и обоснован,
административният орган – Висшият съдебен
съвет, е допуснал съществени нарушения на
административнопроизводствените правила,
което представлява самостоятелно основание
за отмяна на приетия от него Правилник за
администрацията в съдилищата.
Предвид допуснатото съществено нарушение на административнопроизводствените
правила настоящият съдебен състав на Върховния административен съд приема, че не
може да се произнесе по релевирани доводи
за материална незаконосъобразност по отделните оспорени разпоредби – чл. 4, ал. 2,
чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 2, чл. 11, ал. 2, чл. 131,
ал. 2 и § 4 от ПЗР на ПАС. Липсата на мотиви и доклад към проекта за приемане на
акта препятстват възможност да се извърши
контрол за материална законосъобразност на
оспорените разпоредби по същество. За настоящата инстанция е невъзможно да прецени
съответствието на въведените изисквания с
оспорените разпоредби с изискванията на
материалния закон, както и какви са причините, наложили въвеждането им, респ. да
се прецени упражняването на оперативната
самостоятелност на органа при условията на
чл. 169 АПК.
С оглед изложеното настоящият съдебен
състав на Върховния административен съд
приема, че оспореният Правилник за администрацията в съдилищата следва да бъде отменен поради допуснати съществени нарушения
на административнопроизводствените правила
в съответствие с чл. 146, т. 3, приложим на
основание чл. 196 АПК.
При този изход на процеса в съответствие
с чл. 143, ал. 1 АПК с оглед направените
искания от процесуалния представител на
жалбоподателите Иванка Манева Иванова
и Татяна Иванова Йорданова следва да бъде
осъден ответникът да заплати на всяка една от
тях направените разноски по делото в размер
630 лв., представляващи платени държавни
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такси, такси за обнародване и адвокатско
възнаграждение по договор за правна защита
и съдействие № 0125165 от 27.10.2014 г. и договор за правна защита и съдействие № 0125168
от 31.10.2014 г. Настоящият съдебен състав
приема за неоснователни възраженията на
процесуалния представител на ВСС за прекомерност на адвокатските възнаграждения,
като съобрази характера на производството,
фактическата и правната сложност на делото.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, предл. 3 АПК, Върховният административен съд – четвърто отделение,
РЕШИ:
Отменя Правилника за администрацията
в съдилищата, приет от Висшия съдебен съвет на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за
съдебната власт (обн. в ДВ, бр. 8 от 2014 г.,
изм. и доп., бр. 2 от 2015 г. и бр. 16 от 2016 г.).
Отхвърля жалбата на Елза Тодорова Еленкова от Берковица, ул. Тузлата № 16, за обявяване нищожност на чл. 4, ал. 2, т. 2 и § 4
от ПЗР на Правилника за администрацията

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

в съдилищата, приет от Висшия съдебен съвет на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за
съдебната власт (обн. в ДВ, бр. 8 от 2014 г.,
изм. и доп., бр. 2 от 2015 г. и бр. 16 от 2016 г.).
Осъжда Висшия съдебен съвет, София , ул.
Екзарх Йосиф № 12, да заплати на Иванка
Манева Иванова от Габрово, ул. Николаевска
№ 32, ет. 4, разноски по делото в размер 630 лв.
Осъжда Висшия съдебен съвет, София,
ул. Екзарх Йосиф № 12, да заплати на Татяна Иванова Йорданова от Русе, ул. Иларион
Драгостинов № 19, разноски по делото в
размер 630 лв.
На основание чл. 194 АПК след влизане
на решението в сила същото да се обнародва
в „Държавен вестник“.
Решението може да се обжалва с касационна
жалба пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок, смятано от датата на съобщението, че е изготвено.
Председател:
Георги Колев
4134
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-349
от 11 април 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 21, ал. 3, т. 2 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 16
от 2007 г. за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски
означения и традиционно специфичен характер,
за конт рол за съответствие с прод у ктовата
спецификация и поддържане на база данни на
производителите и контролиращите лица, доклад от Георги Желязков – заместник-министър
на земеделието и храните, с рег. № 93-2483 от
11.04.2017 г. и във връзка с подадено заявление
вх. № АО-231 от 13.02.2017 г. от „Биоагричерт
Италия България“ – ЕООД, Пловдив, с искане
за разрешение за осъществяване на контрол за
съответствие със спецификацията на Защитено
наименование за произход „Странджански манов
мед“/„Манов мед от Странджа“ нареждам:
І. Разрешавам на „Биоагричерт Италия България“ – ЕООД, Пловдив, ул. Белград № 2, ет. 3,
офис 305, да упражнява дейност като контролиращо лице по смисъла на чл. 37 от Регламент
(ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите за
качество на селскостопанските продукти и храни
в съответствие с чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за
осъществяване на контрол за съответствие със
спецификацията на Защитено наименование за
произход „Странджански манов мед“/„Манов мед
от Странджа“.
ІІ. Настоящата заповед да се изпрати на заявителя и всички заинтересовани лица.
ІІІ. Заповедта да се публикува на интернет
страницата на Министерството на земеделието
и храните.
ІV. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

4180

Министър:
Хр. Бозуков

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-126
от 30 май 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във връз-

ка с чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета
(отм.), чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7
от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища (отм.) и молба от „Еко център
Варна“ – ООД – лицето, получило разрешение
за откриване на Частна детска градина „Д-р
Мария Монтесори“ – Варна, представлявано от
Галина Стоянова, изменям Заповед № РД-14-35 от
17.04.2013 г. (ДВ, бр. 41 от 2013 г.), както следва:
Изречението „Детската градина се управлява
и представлява от Надежда Милкова Савова“
се заменя с „Детската градина се управлява и
представлява от Десислава Драганова Станкова“.

4116

За министър:
Т. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-14-127
от 30 май 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета (отм.), чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 4 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища (отм.) и молба
от „Американски колеж Аркус“ – АД – лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
профилирана гимназия „АК Аркус“ – Велико Търново, представлявано от Петър Иванов, изменям
Заповед № РД-14-76 от 21.05.2003 г. (ДВ, бр. 55 от
2003 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-270 от
15.09.2007 г. (ДВ, бр. 79 от 2007 г.), както следва:
1. В изречение първо след думите „Природоматематически“ се добавя: „обучение по професионално направление код 521 Машиностроене,
металообработване и металургия, професия код
521010 Машинен техник, специалност код 5210105
Машини и системи в ЦПУ от учебната 2017/2018
година“.
2. След думите „Диплома за средно образование“ се добавя: „Свидетелство за професионална
квалификация“.

4117

За министър:
Т. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-14-128
от 30 май 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета (отм.), чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 4 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища (отм.) и
молба от сдружение „Институт за прогресивно
образование“ – лицето, получило разрешение за
откриване на Частно начално училище „Прогре-

БРОЙ 47

ДЪРЖАВЕН

сивно образование“ – София, представлявано от
Явор Джонев, изменям Заповед № РД-14-106 от
5.07.2016 г. (ДВ, бр. 54 от 2016 г.), както следва:
1. В изречение първо думите „Частно начално училище“ се заменят със: „Частно основно
училище“.
2. В т. 1 думите „по учебен план за начален
етап на основна степен на образование“ се заменят със: „учебен план за основно образование“.
3. В т. 2 след думите „удостоверение за завършен клас“ се добавят думите „свидетелство
за основно образование“.

4118

За министър:
Т. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-14-129
от 30 май 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за пред
училищното и училищното образование, чл. 11,
ал. 3 от Закона за народната просвета (отм.) и
чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 4 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища (отм.) и във връзка със заявление от
лицето, получило разрешение за откриване на
Частно основно училище „Мечтатели“ – Варна,
измен ям Заповед № РД-14-17 от 21.03.2014 г.
(ДВ, бр. 31 от 2014 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-203 от 7.11.2016 г. (ДВ, бр. 92 от 2016 г.),
както следва:
1. В изречение първо думите „Частно основно училище“ се заменят със: „Частно средно
училище“.
2. В т. 1 след думите „учебен план за основно
образование“ се добавя „и учебен план за гимназиален етап на средно образование“.
3. В т. 2 след думите „свидетелство за основно
образование“ се добавя „удостоверение за завършено средно образование и диплома за средно
образование“.

4119

За министър:
Т. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-14-130
от 30 май 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от Закона за пред
училищното и училищното образование, чл. 11,
ал. 3 от Закона за народната просвета (отм.),
чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 4 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища (отм.) и във връзка със заявление от
лицето, получило разрешение за откриване на
Частно основно училище „Професор Николай
Райнов“ – София, изменям Заповед № РД-14-58 от
12.07.2011 г. (ДВ, бр. 59 от 2011 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-105 от 22.11.2013 г. (ДВ, бр. 105
от 2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-63 от
18.07.2014 г. (ДВ, бр. 63 от 2014 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-181 от 19.09.2016 г. (ДВ, бр. 77
от 2016 г.), както следва:
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1. В изречение първо думите „Частно основно училище“ се заменят със: „Частно средно
училище“.
2. В т. 2 след думите „свидетелство за основно
образование“ се добавя „удостоверение за завършено средно образование и диплома за завършено
средно образование“.

4120

За министър:
Т. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-14-131
от 2 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение на кмета на община Плевен, Решение
№ 518 по протокол от 30.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Плевен, становище от Регионалното
управление на образованието – Плевен, поради
привеждане вида на Профилирана гимназия
с преподаване на чужди езици – гр. Плевен, в
съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1,
т. 2 и 3 ЗПУО откривам Основно у чилище
„Валери Петров“ – гр. Плевен, със седалище и
официален адрес ул. Ал. Стамболийски № 22 и с
втори, различен от официалния адрес: ул. Петко
Каравелов № 3.
1. Имуществото на училището е общинска
собственост.
2. Финансирането е от бюджета на Община
Плевен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4123

Министър:
Кр. Вълчев

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-46
от 29 май 2017 г.
Във връзка с реализацията на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин
Пелин – Септември“ и необходимостта от изработване на ПУП – ПП за ново трасе на участък
Ихтиман – Септември в землището на гр. Септември, община Септември, с цел постигане
на оперативна съвместимост и за постигане на
проектна скорост до 160 км/ч. за конвенционални пътнически влакове и 120 км/ч. за товарни
влакове на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, букви
„б“ и „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 75, ал. 1 ЗУТ, предвид обстоятелството, че
с Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Министерския
съвет железопътната линия „София – Пловдив“ е
определена за обект с национално значение и че
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тя представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като елемент на
Трансевропейската железопътна мрежа и като
част от железопътна магистрала „Калотина-запад
(държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград
(държавни граници с Република Гърция и Репуб
лика Турция), посочена в приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация на
железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии
или участъци от линии от 2001 г.; заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с № АУ13-13
от 21.12.2016 г., допълнено с писмо вх. № АУ1313(2) от 6.04.2017 г.; заповеди № РД-02-15-26 от
10.02.2015 г. и № РД-02-15-109 от 21.07.2015 г. на
министъра на регионалното развитие и благо
устройството, с които се разрешава изработване
на проект за парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за жп участък
Ихтиман – Септември на територията на общини Ихтиман и Костенец, Софийска област, и
общини Белово и Септември, област Пазарджик,
извършено съобщаване на изработения проект
по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ, в т. ч. със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 54 от 2016 г.,
в-к „Пазарджишка Марица“, бр. 126 от 2016 г., и
на интернет страницата на Община Септември,
констативен акт от 16.08.2016 г. на общинската
администрация – гр. Септември, протокол № 9
от 29.07.2016 г. на Общинския експертен съвет – гр. Септември, писмо рег. № 2600-1162-4
от 10.03.2017 г. на Община Септември; писмо
№ ОВОС-51 от 28.07.2016 г. на министъра на
околната среда и водите с преценка за Решение
по ОВОС № 6-6 от 2014 г. като достатъчно основание за одобряване на ПУП – ПП и становище
по чл. 104 от Закона за опазване на околната
среда във връзка с изискванията за контрола и
за целите на предотвратяване на големи аварии;
писмо № ВК-01-39 от 13.07.2016 г. на Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“; Решение
на комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните (МЗХ) № КЗЗ01 от 17.01.2017 г. – за утвърждаване на трасе за
проектиране на част от жп линия за участък
Ихтиман – Септември в землището на гр. Септември; становище № 33-НН-435 от 27.07.2016 г.
на Министерството на културата; здравно заключение с изх. № СП-II-95 от 30.09.2016 г. на
Регионалната здравна инспекция – Пазарджик;
съгласуване със: Министерството на отбраната със
становище рег. № 14-00-102 от 11.05.2017 г., МВР с
писмо рег. № 812100-16810 от 7.07.2016 г., Държавна агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 952 от
2.05.2017 г., Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“ с
писмо рег. № 0094-1425 от 15.05.2015 г., изх. № 183
от 27.05.2015 г. на „Геозащита“ – ЕООД, Перник,
Областно пътно управление – Пазарджик, с писмо № 1476 от 8.07.2016 г., „ECO“ – ЕАД, с писмо
изх. № ЦУ-ПМО-3762(4) от 26.07.2016 г., „ЕВН
България Електроснабдяване“ – ЕАД, с протокол
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№ 17793921-1 от 11.07.2016 г., „Водоснабдяване и
канализация – в ликвидация“ – ЕООД, с писмо № 0641/11661 от 14.05.2015 г., „Напоителни
системи“ – ЕАД, с писмо № 1676 от 5.07.2016 г.,
ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, с писмо № 95-Д-135 от
20.09.2016 г., „Мобилтел“ – ЕАД, с писмо № 3171
от 19.05.2015 г., „Теленор България“ – ЕАД, с писмо № ТI 37498 от 13.05.2015 г., „Булгартрансгаз“
с писмо изх. № БТГ-24-00-3130 от 1.07.2016 г.,
„Ситигаз България“ – ЕАД, с писмо № 02-182
от 1.07.2016 г., „Рила газ“ – ЕАД, с писмо № 167
от 20.05.2015 г., „Овергаз Мрежи“ – АД, с писмо
№ ОМ-ИД-73 от 11.05.2015 г.; Решение от протокол
на Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
п ри МРРБ № У Т НЕ- 01- 02-12 о т 3.05.2017 г.
одобрявам проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за териториите, необходими за изграждане на жп линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896, разположен в
землището на гр. Септември (ЕКАТТЕ 66264),
община Септември, област Пазарджик, от проект: „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
Министър:
Н. Нанков

4113

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 24.14
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 049121 с площ
4,969 дка по КВС на з-ще с. Кичево, община
Аксаково, област Варна (съответстващ на имот
с идентификатор 37099.49.121 по кадастралната
карта на с. Кичево), с цел изграждане на склад
за пакетирани стоки – храни за животни, така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и
надписи с показатели:
Устр. зона – Пп; Ет. (h) < 3 (10); Пл. < 40 %;
Кинт. < 0,8; Озел. > 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

4098

Председател:
Св. Добрева
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 165
от 28 април 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод до имот с идентификатор 04279.310.2116
в местността Чардако по кадастралната карта на
Благоевград, минаващо през имоти с идентификатори 04279.310.4357 (полски път – общинска
собственост) и 04279.310.3457 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на
Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

4174

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 166
от 28 април 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
улична канализация до имот с № 36.360 по плана
на новообразуваните имоти на местност Кури
дере, землище на с. Изгрев, община Благоевград,
минаващо през имоти с № 0.98 (полски път – общинска собственост), № 4.5 (полски път – общинска собственост), № 4.6 (канал – държавна
собственост – МЗГ – ХМС) и № 36.188 (напоителен канал – общинска собственост, кметство
с. Изгрев), местност Кури дере, землище на
с. Изгрев, община Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

4175

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 244
от 18 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 1 и ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
за приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство, приета с ПМС № 160 от 2009 г., Общинският
съвет – гр. Омуртаг, реши:
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Открива процедура за приватизация чрез публичен търг на:
1. УПИ ІV, в кв. 14 по плана на с. Панайот
Хитово, отреден за „Търговия и обществено хранене“ – незастроен, с площ 2000 кв. м, за имота
има съставен АОС № 447 от 5.07.2000 г.
2. „Обществена баня“, с. Обител, представляваща ПИ с пл. № 115, кв. 16, с площ 665 кв. м и
застроена едноетажна сграда с площ 135 кв. м,
за имота има съставен АОС № 3 от 5.06.1995 г.
3. У ПИ І, в к в. 11 по плана на с. Долно
Новково, община Омуртаг, с площ 6290 кв. м и
построената в него двуетажна МС със застроена
площ 305 кв. м, представляваща „Бивше училище“,
за имота има съставен АОС № 90 от 19.03.2009 г.
4. УПИ І-24, кв. 15 по плана на с. Птичево,
община Омуртаг, с площ 8000 кв. м, с построената
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 190 кв. м, представляваща „Бивше училище“,
за имота има съставен АОС № 257 от 6.08.1997 г.
5. УПИ І с площ 1800 кв. м, кв. 10 по плана
на с. Красноселци, община Омуртаг, незастроен, отреден за строеж на „Читалище“, за имота
има съставен АОС № 1097 от 10.02.2003 г.
6. ПИ с идентификатор 53535.501.3276 по КККР
на гр. Омуртаг, с площ 2865 кв. м и построената
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 532 кв. м, за имота има съставен АОС
№ 823 от 5.08.2015 г.
7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 53535.501.452.2.2 по КККР на гр. Омуртаг,
с площ 36,25 кв. м, с предназначение „За склад“,
за имота има съставен АОС № 838 от 12.11.2015 г.
8. УПИ І, в кв. 11 с площ 4300 кв. м – незастроен, отреден за „Училище“, по плана на
с. Станец, за имота има съставен АОС № 243
от 9.05.2012 г.
9. УПИ І, в кв. 41 по плана на с. Панайот
Хитово, с площ 6010 кв. м, отреден за „Търговия
и обществено обслужване“, и построените в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ 312
кв. м, ПС с площ 36 кв. м и ПС с площ 21 кв. м,
за имота има съставен АОС № 136 от 10.06.2010 г.
10. УПИ ХІІ, в кв. 8 по плана на с. Илийно,
община Омуртаг, с площ 800 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, за имота
има съставен АОС № 428 от 28.08.2014 г.
11. УПИ Х, в кв. 9 по плана на с. Падарино,
община Омуртаг, с площ 3095 кв. м, с построената
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 225 кв. м, отреден за „Търговия и обществено обслужване“, за имота има съставен АОС
№ 351 от 17.02.2014 г.
12. УПИ І, кв. 2 по плана на с. Илийно (Средище), община Омуртаг, с площ 5100 кв. м, за
имота има съставен АОС № 923 от 28.03.2016 г.
13. УПИ ІІ, кв. 1 по плана на с. Илийно (Средище), община Омуртаг, с площ 1430 кв. м, за
имота има съставен АОС № 924 от 28.03.2016 г.
14. УПИ ІІІ, кв. 12 по плана на с. Горно
Новково, община Омуртаг, с площ 890 кв. м, за
имота има съставен АОС № 356 от 24.03.2014 г.
15. УПИ ІІ, кв. 14, с площ 5598 кв. м по плана на с. Паничино, отреден за „Промишлени и
складови дейности“, за имота има съставен АОС
№ 1104 от 4.08.2016 г.

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

Общинският съвет – гр. Омуртаг, възлага на
кмета на общината провеждането на процедурите и сключване на договорите по изготвянето
на актуализация на приватизационните оценки,
информационни меморандуми и други във връзка
с продажбата на обектите по т. 1 по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.
Председател:
М. Исмаил

4144

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 338
от 26 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ
№ 014167, м. Каиш баир по КВС на землището
на гр. Средец, община Средец, област Бургас, за
промяна предназначението от земеделска земя
за смесено предназначение – изгра ж дане на
комплекс, хотел с 20 стаи, заведение, трафопост,
басейн, модулна ПСОВ и собствен водоизточник.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
Председател:
Д. Цъцаров

4099

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 459
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 9
от 3.05.2017 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационния и застроителен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП), заедно с
приложени схеми за елементите на техническата
инфраструктура (В и К и електрозахранване) на
поземлени имоти с идентификатори 83212.501.1549,
83212.501.1550, 83212.501.12108, 83212.501.1423,
83212.501.1108, 83212.501.1109, 83212.501.1201,
83212.501.1110, 83212.501.1197, 83212.501.1121,
83212.501.1122, попадащи в парцели: І – „За басейн“, и ІІ, кв. 113, І – „Баня“, кв. 114, І – „Озеленяване“, ІІ – „Басейн“, и ІІІ – „Каптаж“, кв. 115,
VІ – „За хотел и ресторант“, V – „За почивна
станция на ЦСПС“, и ІV – „За озеленяване“, кв. 115
по регулационния план на с. Шипково – Баните,
община Троян.
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

4100

Председател:
Н. Тодоров

РЕШЕНИЕ № 463
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ, Решение № 1 от протокол
№ 8 от 12.04.2017 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план за изменение на уличната регулация между
кв. 15, 17, 19 и 30 по плана на гр. Троян: улици
Хан Аспарух (o.т. 158-157-156-155-151-152-153-121),
Радецки (o.т. 156-160-159-161-162), Дядо Петър
Табаков (o.т. 150-151) и Шипка (o.т. 121-120).
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

4101

Председател:
Н. Тодоров

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за
строеж № РС-22 от 31.05.2017 г. за обект: Частично
укрепване, консервация и реставрация на част
от дворна фасада в стара част от източно крило
(1816 – 1834 г.) в Рилска Света обител, в ПИ
62685.60.6 от населено място Рилски манастир,
община Рила, област Кюстендил. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4115
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-23 от 31.05.2017 г. на Държавно предприятие „Национа лна компани я „Железопътна
инфраструктура“ за строеж: „Модернизация на
железопътен участък Септември – Пловдив, част
от Трансевропейската железопътна мрежа“ – Пътен надлез и пътни връзки „Стамболийски“
с местонахождение област Пловдив, община
Стамболийски, на общински път в землището
на гр. Стамболийски. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4114
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28. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за главни асистенти: в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност „Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения и детайли“ към катедра
„Промишлени и аграрни сгради“ – един, научна
специалност „Земеустройство“ (вкл. кадастър
и оценка на недвижимите имоти) към катедра
„Земеустройство и аграрно развитие“ – един, научна специалност „Проектиране, строителство и
поддържане на железни пътища и съоръжения“
към катедра „Железници“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, София,
бул. Хр. Смирненски № 1, тел. 02/963-52-45, в.
449, и 02/866-90-54.
4136
17. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5
Математика, научна специалност „Биомеханика“,
за нуждите на научно структурно звено „Биомеханика“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Института по механика, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
4177
41. – Столична община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация на улици: от о.т. 306 до
о.т. 313 (между квартали 3, 4, 5, 8 и 9), от о.т. 312
до о.т. 111б, от о.т. 107 до о.т. 111б, от о.т. 111б до
о.т. 111а, от о.т. 321 до о.т. 328, отпадане на улица
от о.т. 310 до о.т. 320 (между квартали 3 и 4), и
изменение на плана за регулация на: УПИ І-1424,
1510 – „за паркинг“, и ІІ – „за озеленяване“, от
кв. 3, и УПИ І-1510, 1444 – „за търговски комплекс,
офис сгради и т.п.“, ІІ-1510 – „за търговски комплекс, хотел, офис сгради и т.п.“, и ІІІ-2800 – „за
обществено обслужване, жилищни сгради и т.п.“,
от кв. 4, за създаване на нов УПИ І-1866, 1919,
2799, 2800, 2801, 2802, 2815, 2816, 2818, 2850 – „за
административно и обществено обслужване, офис
сгради, жилищни сгради, хотел, училище т.п. и
възлова станция“, от кв. 4 (нов), м. в.з. Малинова
долина – Бункера – І етап. Проектът е изложен
в район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Витоша“.
4282

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, а л. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от А дминист ративнопроцесуа лни я кодекс съобщава, че е пост ъпило оспорване от ЕТ „Д-р
Галина Йочева – АПМП – ИППМП“ – Галина
Йочева Йочева, от Софи я, на Национален рамков договор за медицинск ите дейности меж д у
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Националната здравноосигурителна каса и Българск и я лекарск и съюз за 2017 г. (НРД – 2017)
в част та за разпоредби те на ч л. 171, 172 и
409, във връзка с което е образу вано адм. д.
№ 5077/2017 г. по описа на ВАС, насрочено
за разглеж дане в открито съдебно заседание
на 19.09.2017 г.
4139
А дминистративният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 А ПК съобщава,
че по жалба на сдру жение с нестопанска цел
„Българск и правозащитен а лианс“, с която
са оспорени разпоредбите на чл. 9, ал. 1, т. 8;
чл. 13, ал. 1, т. 3; чл. 32, ал. 1, т. 8 и чл. 37,
т. 3 от Наредбата за реда и условията за провеж да не на п у бл и ч н и т ърг ове и п у бл и ч но
оповестени конку рси за отдаване под наем на
общинско имущество на община Сандански,
приета от Общинския съвет – гр. Сандански,
с искане оспорените разпоредби да бъдат отменени като незаконосъобразни, е образувано
адм. дело № 409/2017 г., което е насрочено за
разглеж дане в открито съдебно заседание на
7.07.2017 г. от 10,20 ч.
4147
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по жалба на сдружение с нестопанска цел
„Български правозащитен алианс“, с която се
оспорва чл. 24 от Наредбата за опазване на
общинската собственост и обществения ред на
община Благоевград, приета с Решение № 285
по протокол № 8 от проведено заседание на
29.11.2001 г. от Общински я съвет – Благоевград, е образувано адм. дело № 407/2017 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 14.07.2017 г. от 11 ч.
4148
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 1, 48, 49 и 50 от Наредбата за управление на общинските пътища
на територията на община Царево, приета с
Решение № 207 от протокол № 19 от 18.12.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Царево. По оспорването е образувано адм. дело № 1304/2017 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.07.2017 г. от 10,10 ч.
4189
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на Таня Катрева – прокурор при Районна прокуратура – Велико Търново, против чл. 5,
ал. 2, т. 6, чл. 31 и чл. 32, т. 3 от Наредбата за
рекламната дейност на територията на община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 203
на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш,
по протокол № 24 от 9.12.1997 г., с искане за
обявяването им за нищожни или отмяната им
като незаконосъобразни. Образувано е адм. д.
№ 373/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 14.07.2017 г. от 10 ч.
4127
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А дминистративният съд – Велико Търново, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуални я
кодекс съобщава, че е постъпил протест от
прокурор от Окръжна прокуратура – Велико
Търново, против чл. 7, ал. 2, т. 5 от Наредбата
за рекламна дейност на територията на община
Лясковец, приета с Решение № 171 по протокол
№ 19 от 29.09.2016 г. на Общинския съвет – гр.
Лясковец. Образувано е адм. д. № 382/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
15.09.2017 г. от 9,30 ч.
4190
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от районен
прокурор при Районна прокуратура – Трявна,
против разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 16,
ал. 6, т. 2 и 6, чл. 19, ал. 2 и 3 и чл. 30, ал. 1 и
2 от Наредбата за управление на общинските
пътища на Община Трявна, приета с Решение
№ 3 на ОбС – гр. Трявна, от 30.01.2013 г., във
връзка с което е образувано адм. д. № 144/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Габрово,
насрочено за 5.07.2017 г. от 11 ч.
4125
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Кърджали, на разпоредбата на чл. 26 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на децата
в предучилищна възраст в детските градини и
училищата на територията на община Джебел,
приета с Решение № 106 от протокол № 11 от
26.08.2016 г. на Общинския съвет – гр. Джебел,
по което е образувано адм. д. № 114/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
12.07.2017 г. от 10 ч.
4130
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Паско Тошев Запрянов от Димитровград
на разпоредбата на чл. 39, ал. 2, т. 1 и 2 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Момчилград, приета с
Решение № 17 от 13.02.2008 г. на Общинския
съвет – Момчилград, по което е образувано
а дм. дело № 126/2017 г. на А дминист рат ивния съд – Кърджали. А дминистративно дело
№ 126/2017 г. на АС – Кърджали, е прекратено
и присъединено към адм. д. № 112/2017 г. на
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А дминистративния съд – Кърджали, по което
е оспорена разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 2
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Момчилград. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 28.06.2017 г. от 10 ч.
4188

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българското дружество по клинична лаборатория“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 8.09.2017 г. в 16 ч. в заседателната
зала на хотел „Самоков“, ски курорт „Боровец“,
община Самоков, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението за периода 2012 – 2017 г.; 2. разисквания по отчета на управителния съвет за
периода 2012 – 2017 г.; 3. отчет на контролния
съвет за дейността за периода 2012 – 2017 г.; 4.
разисквания по отчета на контролния съвет за
дейността за периода 2012 – 2017 г.; 5. избор на
нов управителен съвет и председател на управителния съвет; 6. избор на нов контролен съвет; 7.
разни. Канят се всички членове на сдружението
да присъстват на общото събрание лично или
чрез упълномощени от тях лица, като регистрацията ще се извърши в деня на провеждане на
общото събрание. Всички материали за общото
събрание са на разположение всеки работен ден
при секретаря на сдружението на адрес: София
1612, бул. Цар Борис ІІІ № 69, ет. 1, ап. 3. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
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40. – Управителният съвет на Асоциацията
на плевенската черноглава овца, Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 14.07.2017 г.
в 10 ч. годишно отчетно събрание на АПЧО в
заседателната зала на Мания Тауър – Плевен,
пл. Република, при следния дневен ред: 1. приемане и изключване на членове в Асоциацията
на плевенската черноглава овца; 2. отчетен доклад на УС за периода 1.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;
3. отчетен доклад на ревизионната комисия;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно на същата дата и същото място
при същия дневен ред.
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