СПРАВКА
за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на решение на министерския съвет за приемане на
актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г., одобрена с Решение № 692 на Министерския съвет от 2010 г.,
актуализирана с Решение № 569 на Министерския съвет от 2014 г. и Решение № 354 на Министерския съвет от 2017 г.
№
1.

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Институт по физикохимия
- БАН, координатор на
научноизследователска
инфраструктура
ИНФРАМАТ, писмо вх.
№ 09-208/ 04.11.2020

2 отдел "Научна и проектна
. дейност" при Софийски
университет „Св. Климент

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

1. В предложения проект няма фактологична прогноза за финансиране на
значително разширената НПКНИ. Да се предвиди необходимият финансов
ресурс, както в краткосрочен план (2021-2023г.), така и в дългосрочна
перспектива (2023-2027г.), който да осигури успешното устойчиво
функциониране на доказалите се вече научни инфраструктури и задържането
на високо-компетентния научен и технически персонал, който участва в
тяхното поддържане и управление.

Неприета

НПКНИ е
стратегически
документ, който
поради своята
специфика предвижда
възможности за
финансиране от
различни източници

2. ИНФРАМАТ като уникална интердисциплинарна научна инфраструктура да бъде
поставена извън структурата по ИСИС. С оглед на това, в началото на текста,
описващ ИНФРАМАТ в предложения проект за НПКНИ да се добави:
„ИНФРАМАТ е уникална интердисциплинарна разпределена изследователска
инфраструктура, която обединява лаборатории, оборудване и специалисти,
работещи в сферата на материалознанието. Дейността ѝ е фокусирана към
получаване и пълно физико-химично охарактеризиране на нови материали,
разработвани за приложения в различни технологични сфери (възобновяема
енергия, мехатроника и чисти технологии, опазване на околната среда,
здравословен начин на живот) и на археологически и етнографски артефакти
(т.е. древни и стари материали) във връзка с тяхната консервация и
реставрация.“

Приета

Отразено в текста

Приета
3.По отношение на пълното наименование на ИНФРАМАТ то да бъде
редактирано, както следва:
„Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови
материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение
на артефакти (археологически и етнографски) – ИНФРАМАТ/INFRAMAT“

Отразено в текста

Приета

Отразено в текста

1. В проекта на актуализирана НПКНИ СУ да бъде изваден от консорциумите
на инфраструктурите - „Национална инфраструктура за изследване и
иновации в земеделието и храните“ - RINA и CTA-MAGIC, тъй като вече не
е член на тези консорциуми

1

Охридски“, постъпило
писмо по ел. поща на
09.11.2020 г.

Приета
2. Към информацията за е-инфраструктура КЛаДА-БГ за ресурси
технологии за българското езиково и културно наследство се препоръчва да
се добави накрая или в началото на изредените „Въздействия/ползи"
следния текст „Друг от основните фокуси на научноизследователската
инфраструктура КЛаДА е създаването на качествено и адекватно курирани
и менажирани бази данни (datasets), свързани с различни аспекти от
културното наследство по българските земи от античността до модерната
епоха. Тези колекции от образи, ръкописи, паметници върху камък, архивни
документи, артефакти и др. ще бъдат снабдявани с подробни метаданни,
улесняващи тяхното съхранение и обработка, и част от тях ще се представят
и онлайн за по-широката изследователска публика. Същевременно данните
от тях, анотирани по подходящ начин, ще могат да бъдат интегрирани и към
цялостната мрежа от знания. Понастоящем се разработват колекции от
епиграфски паметници (надписи върху камък) на антични езици от нашите
земи, на църковни документи, предстои разширяване на фокуса върху
лични архиви на видни юристи, общественици и др.“
3. Предложение от Геолого-географски факултет в актуализираната НПКНИ да
бъде включен нов обект Национален университетски център
„Геопространствени изследвания и технологии“ при СУ “Св. Климент
Охридски”.

Отразено в текста

Неприета

Включване на нови
предложения става
след международна
оценка след подаване
на предложение в
обявена процедура за
включване на нови
обекти.

3.

Проф. дфн Анастас
Герджиков, ректор на СУ
„Св. Климент Охридски“,
постъпило писмо по ел.
поща на 08.11.2020 г.

Информацията за Европейския център за ядрени изследвания - ЦЕРН : „Финансов
координатор за участието на България в ЦЕРН е МОН, а научен координатор –
Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ да се допълни по следния начин:
„В рамките на НПКНИ се финансира участието в експериментите в ЦЕРН, които
не са финансирани от други национални инструменти, и се изгражда национална
инфраструктура, допринасяща за пълноценното научно и технологично
сътрудничеството на България с ЦЕРН.
Финансов координатор за участието на България в ЦЕРН е МОН, а научен
координатор е Софийският университет „Св. Кл. Охридски“, който е страна по
меморандумите за присъединяване на страната към отделните експерименти,
извършвани в ЦЕРН.“

Приета

Отразено в текста

4.

Проф. д-р инж. Иван
Марков
ректор на Университет по
архитектура, строителство

Да бъде преразгледано решението за неодобрение на проектното предложение,
разработено от УАСГ и подадено в процедурата за набиране на нови проектни
предложения за актуализиране на НПКНИ за изграждане на разпределена научна
инфраструктура „Национален център по сеизмично инженерство” и добавено в

Приета

Отразено в текста.
Предложението е
включено като модул
към

2

и геодезия, София,
постъпило писмо по ел.
поща

проекта на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027.
Прилага се актуализиран текст за инфраструктурата съобразно препоръките на
международните оценители

5.

Флотилен адмирал проф.
двм Боян Медникаров,
началник на ВВМУ „Н.Й.
Вапцаров“, писмо вх. №
0437-39/03.11.2020

ВВМУ да се включи като партньор в създадения консорциум на
инфраструктурата Българска антарктическа база „Св. Климент Охридски“ след
което за реализиране на целите и задачите на Националната програма за полярни
изследвания, както и за изпълнение на национални ангажименти по контрола на
характеристиките на морските води да бъде закупен кораб, който ще се използва
като споделена изследователска инфраструктура

Приета

Отразено в текста
Предложението е
включено като модул
към
инфраструктурата
Българска
антарктическа база
„Св. Климент
Охридски“ с научен
координатор ВВМУ

6.

Г-н Недялко Славов,
областен управител на
област Смолян, писмо вх.
№ 1001-94/ 10.11.2020

В проекта на НПКНИ да се включи изпълнението на съвместни задачи с
интердисциплинарен характер с представители на местната власт, които
отговарят на обществените потребности

Приема

Отразено в текста

инфраструктурата
Национален
геоинформационен
център с научен
координатор УАСГ
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