
ОПЕРАЦИЯ 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ 

НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ” 

(проект) 



1. Проектът на методологията за техническа и финансова оценка и критериите за 
подбор на операцията (финансирана по ПО1 Научни изследвания и технологично 
развитие, ИП1а Укрепване на инфраструктурата, необходима за 
научноизследователска и иновационна дейност, подобряване на капацитета за 
реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната 
дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които 
са от интерес за Европа, СЦ2 Подобрение на териториално и тематично разпределение 
на научни инфраструктури с цел развитие на регионална интелигентна специализация) 
ще бъде представен на Комитета за наблюдение, който предстои през месец юни 2017 г.
2. Процеса за вземане на решения от Комитета за наблюдение по въпроси, свързани с 
ПО1 на ОП НОИР се подпомага от Подкомитет „Научни изследвания и технологично 
развитие” към КН на ОП НОИР.



Основна цел 

Изграждането на регионален капацитет за 

специализация съгласно Иновационната стратегия 

за интелигентна специализация (ИСИС) в рамките на 

научни институции и висши училища. Регионалните 

научни центрове ще представляват регионални 

научноизследователски организации и висши 

училища, които не разполагат с критична маса, за да 

се превърнат в ефективни центрове за върхови 

постижения или компетентност, но играят важна 

регионална роля за развитието на местната 

иновационна екосистема.  



1. Съгласно ИГРП за 2017 г.
2. Програмата ще подкрепи по няколко инфраструктури във всеки от шестте основни 
географски райони на България с изключение на територията на област София-град 
(ЦВП и ЦК се изключват, тъй като те получават подкрепа за тези дейности по СЦ1 
Развитие на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания на ПО1 Научни 
изследвания и технологично развитие).
3. В ИСИС се дефинират следните приоритетни области:

 Мехатроника и чисти технологии;
 Информатика и ИКТ;
 Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.



Специфични цели (1) 

Първата специфична цел се отнася до постигане 

на по-добро насочване и ефективност на 

публичните инвестиции в научноизследователска 

и развойна дейност (НИРД), като се вземе в 

предвид съществуващият потенциал за научни 

изследвания и иновации на всеки регион 



Специфични цели (2) 

Втората специфична цел е да се преодолеят 

разликите между нуждите на пазара и научните 

резултати от НИРД в тези региони, в които 

предприятията се интересуват от инвестиране и 

осъществяване на НИРД, но съществуващата 

инфраструктура за НИРД липсва или е с 

недостатъчно качество 



Допустими кандидати 

Научноизследователски институти 

Висши училища и/или техни основни звена 

Българската академия на науките 

Селскостопанската академия 



Чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование – Основни звена на висшето училище 
са факултетите, департаментите, институтите и колежите.



Допустими партньори 

Други публични и частни научни организации, 

включително лаборатории по чл. 60 от Закона за 

администрацията  

Юридически лица с нестопанска цел и/или 

иновационни клъстери 



1. Съгласно ИГРП за 2017 г. допустими партньори са и местния и/или регионален 
бизнес.
2. Съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби към Закона за насърчаване на 
научните изследвания – „Научна организация“ е юридическо лице, което извършва 
научни изследвания в съответствие с действащото законодателство.
3. Чл. 60 от Закона за администрацията – (1) Министерският съвет може да създава с 
постановление на свое подчинение или към министър експериментални лаборатории, 
изследователски институти, образователни центрове или центрове за обучение, 
медицински или рехабилитационни центрове и други. (2) Дейността и организацията 
на работа на структурите по ал. 1 се определят с устройствен правилник, приет от 
Министерския съвет или издаден от съответния министър, като разпоредбите на глава 
втора не се прилагат.



Допустими партньорства на организациите 

Партньорства от публични и/или частни научни 

организации и/или висши училища и/или техни 

основни звена, които не представляват юридически 

лица 

Партньорства, включващи публични и/или частни 

научни организации и/или висши училища и/или 

техни основни звена, под формата на юридически 

лица с нестопанска цел  



Съгласно ИГРП за 2017 г.:
По т. 1 – Посочените партньорства могат да включват и представители на местния 
бизнес, в случай, че проектите се изпълняват при условията на чл. 26 от Регламент 
(ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории 
помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (чл. 26 Инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури).
По т. 2 – Допустими са само партньорства с водеща организация, представляваща 
допустим кандидат.



„Асоциирани партньори” 

Юридически лица, които подпомагат изпълнението 

на проекта (§1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на 

ПМС № 107 от 10.05.2014 г.) 



1. Разходите, направени от асоциираните партньори са недопустими за 
възстановяване по оперативната програма. Въпреки това, стойността на разходите, 
които са планирани на етап кандидатстване с проектно предложение, направени от 
асоциирани партньори следва да бъдат включени в общата стойност на проекта/
планираните ползи.
2. Асоциираните партньори не са задължителни бенефициенти по ОП НОИР или по 
настоящата процедура.
3. § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 107/10.05.2014 г. – § 1. По 
смисъла на постановлението: 1. "Асоциирани партньори на кандидатите за 
безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни 
обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в 
изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната 
финансова помощ.



Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ – 110 000 000 лева 

Компонент 1 – 15 000 000 лв. 

Компонент 2 – 15 000 000 лв. 

Компонент 3 – 20 000 000 лв. 

Компонент 4 – 20 000 000 лв. 

Компонент 5 – 20 000 000 лв. 

Компонент 6 – 20 000 000 лв. 



Предоставяне на безвъзмездната 

финансова помощ 

Чрез подбор на проектни предложения  

по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове  

 



Съгласно ИГРП за 2017 г. няма да се извършва предварителен подбор на концепции 
за проектни предложения.



Примерни допустими дейности (1) 

Подготовка на концепция за проектно предложение 

Изготвяне и получаване на документация за 

проектиране, изграждане, разрешаване на 

строежа и въвеждане в експлоатация на 

инфраструктурите 

Изграждане на нови и модернизация на 

съществуващи лаборатории, тематични 

научноизследователски комплекси на няколко 

лаборатории и други научноизследователски 

инфраструктури в подобен мащаб 



Примерни допустими дейности (2) 
Дейности в рамките на научноизследователските 

инфраструктури 

Закупуване и инсталиране на нови 

научноизследователски инструменти и друг 

научноизследователски инструментариум, 

необходими за провеждане на научни изследвания 

Закупуване и инсталиране на ново оборудване за 

пилотни лаборатории и лаборатории за създаване 

на прототипи за „обучение чрез правене“ на 

специалисти, които представляват интерес за 

фирмите от региона 



Примерни допустими дейности (3) 
Изготвяне на пилотни научноизследователски 

проекти, насочени към насърчаване на 

сътрудничеството с регионалния бизнес и към 

откриване на най-надеждните модели за 

сътрудничество 

Провеждане на приложни научни изследвания 

и/или експериментални развойни дейности, при 

поискване от страна на регионални индустриални 

клъстери и разработване на концептуални 

инструменти за дългосрочни партньорства на 

регионално равнище 



Примерни допустими дейности (4) 

Осигуряване на бизнес специализирани 

научноизследователски услуги, които изискват 

специална научна експертиза на операторите 

(например, разработване на оригинален дизайн 

на нов тип продукти или услуги) 

Обучение на специалисти в областите на ИСИС на 

съвременните методи за технологичен растеж, 

както и на основните етапи на трансфер на 

иновативни концепции в продукти и промишлени 

дейности 



Примерни допустими дейности (5) 

Защита на интелектуалните права върху научните 

резултати и иновативните концепции 

Други дейности за дългосрочни партньорства 

между висшето образование, публичните 

научноизследователски организации и бизнеса на 

регионално ниво с оглед развитие на регионалната 

интелигентна специализация 



Допустими целеви групи 

 

Изследователи 

Предприемачи 

Иноватори 

Преподаватели 

Докторанти 

Пост-докторанти 

 

 

Млади учени 

Специализанти 

Участници в научни 

изследвания 

Студенти 

Ученици 



Допустими разходи (1) 

консултантски услуги за подготовка на документи 

за кандидатстване, вкл. за нотариални услуги 

консултантски услуги за подготовката на 

инвестиционен проект 

изготвяне на документация за проектиране, 

изграждане, разрешаване на строежа и 

въвеждане в експлоатация на инфраструктурите 

организация и управление – до 10% от общите 

допустими разходи по проекта 



Допустими разходи (2) 

строително-монтажни работи 

закупуване и модернизиране на оборудване,  за 

анализи, изпитване и дизайн 

обучение на лаборанти, инженери и млади учени и 

за специализации 

обмен на персонал от екипа на проекта и бизнес 

структури от региона 

командировки – участие в тематични обучения и 

международни конференции 



Допустими разходи (3) 

закупуване на материали и консумативи за 

изследователските дейности 

други преки разходи – публикуване на научни 

статии, защита на интелектуална собственост и 

иновативните концепции, за комерсиализация  и 

разпространение на научни резултати, за 

организиране на семинари и конференции и др. 

дълготрайни нематериални активи 



Допустими разходи (4) 
текуща издръжка – максималният размер на 

разходите не трябва да надвишава 5% от общите 

преки разходи 

невъзстановим ДДС 

закупуване на ново оборудване за пилотни 

лаборатории и лаборатории за създаване на 

прототипи за „обучение чрез правене“ на 

специалисти, които представляват интерес за 

фирмите от региона 

извършването на пилотни научноизследователски 

проекти 



Допустими разходи (5) 
възнаграждение на персонал – изследователи, 

технически и друг помощен персонал, които пряко 

участват в дейностите за изпълнение на научни 

изследвания, анализ, изпитване и дизайн 

амортизация 

публичност и визуализация – до 2 на сто от общите 

допустими разходи за операции, при които 

размерът на финансовата подкрепа не 

превишава левовата равностойност на 100 000 

евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи 

на всички останали операции 



Допустими разходи (6) 

покупка на застроен недвижим имот – 

закупуването на незастроени и застроени земи е 

допустимо на стойност до 10 на сто от общите 

допустими разходи за съответната операция 

застраховки на придобитите в резултат на 

дейността дълготрайни материални активи 

одит 



Индикатори за продукт 

Изследователи, работещи в подобрени структури 

на научноизследователската инфраструктура 

извън София – 200 

Брой предприятия, които си сътрудничат с 

научноизследователски институции – 100 

Брой обновени инфраструктури – 20 



Индикатор за резултат 

Публични разходи за НИРД (GOVERD плюс HERD) 

финансирани от предприятията във всички области 

извън BG411 област София (столица), като % от 

общите публични разходи за НИРД (GOVERD плюс 

HERD) – 2,3% 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ! 

web: http://sf.mon.bg/ 
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