Мотиви
за
обновяването на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 20172030 г.
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. и в Иновационната
стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г.
Стратегията има амбициозната цел чрез бързо, мащабно и дългосрочно развитие
на системата за научни изследвания на България да се превърне в привлекателен
център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се
задържат младите таланти в България, да се засили интеграцията на българската наука
в обществото, 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.
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
конкретните мерки и инструменти за тяхното реализиране. Отделни компоненти на
тези политики са пряко свързани и насочени да подпомагат осъществяването на
приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и
Националната стратегия за Висше образование, както и изпълнението на Оперативната
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейската Рамкова
програма.
Предвидени са три етапа на изпълнение на стратегията: етап на възстановяване
(2017 – 2022 г.), етап на ускорено развитие (2023 – 2026 г.) и етап на научни
изследвания на световно ниво (2027 – 2030 г.).
Въпреки че основните отговорности за изпълнение на стратегията 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, тъй като

изпълнението на стратегията ще доведе до успешното развитие на България като
просперираща европейска държава и до ускорено развитие на отделните региони в
страната.
Стратегията е съобразена с:
Национални документи
•

Националната програма за развитие: България 2020 г.;

•

Национална програма за реформи, актуализация 2016 г.;

•

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България
2014-2020 г. и процес на интелигентна специализация;

•

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020;

•

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода
2014-2020 г.;

•

Становище по проблемите на технологичното развитие на България.

Документи на ЕС
•

Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаваш растеж;

•

Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020;

•

Пътна карта на Европейското изследователско пространство;

•

Споразумението за партньорство на Република България за Европейските
структурни и инвестиционни фондове 2014 – 2020 г.;

•

European Commission (2015), Peer Review of the Bulgarian Research and Innovation
system;

•

Препоръка на Съвета от 12 юли 2016 година относно националната програма за
реформи на България за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно
програмата за конвергенция на България за 2016 г.;

•

Работен документ на службите на Комисията: Доклад за България за 2016 г.

