
БАН – партньор на регионите: 

Национална академична  

мрежа 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА 

НАУКИТЕ 



Цели 

Главна цел е чрез националната мрежа, достиженията българската 

наука да стигнат до най-отдалечените райони на страната. Да се 

създадат условия и предпоставки за пълноценно сътрудничество и 

интеграция между институтите на БАН и техните подразделения в 

отделните региони на страната с университетите,  индустриалците и 

общините разположени на тяхната територия. 
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Принципи и документи 

Основните принципи върху които се изграждат РАЦ са: 

доброволност, зачитане на взаимния интерес и равнопоставеност 

при формиране на научните колективи и други форми на 

сътрудничество, включително консорциуми между участващите в 

него страни. 

Документи: взаимодействието и сътрудничеството между партньорите 

в РАЦ се определят в сключените между тях и Ръководството на БАН  

Меморандуми за сътрудничеството с Общините и Споразумения за 

сътрудничество с отделните членове - партньори.  

В тези документи са отразени специфичните за региона интереси и 

потребности на партньорите на РАЦ, посочени са конкретни теми и цели 

на сътрудничество, както и правата и задълженията на участниците. 

 



Партньори 

Партньори на РАЦ  могат да бъдат филиали, лаборатории и 

други подразделения на БАН, университети, колежи и техникуми, 

музеи, читалища, иновативни и друг вид фирми, извършващи 

индустриална и търговска дейност; общини, подписали 

Меморандум за сътрудничество с БАН.  

 

Меморандуми за сътрудничеството с Общините и 

Споразуменията за сътрудничество между партньорите  

определят регионалния характер на РАЦ. 

 

 



Насоки 

Основните насоки в дейността на РАЦ са свързани със следните 

направления:  

Информационни и комуникационни технологии;  

Енергийни ресурси и енергийна ефективност;  

Нанонауки и нови материали и технологии,  

Биомедицина и качество на живот;  

Биоразнообразие, биоресурси и екология;  

Климатични промени, рискове и природни ресурси;  

Астрономия, космически изследвания и технологии;  

Културно историческо наследство и национална идентичност. 



Дейности 

Създаване и развитие на регионални технологични центрове, 

бизнес инкубатори и технологични паркове за трансфер на 

технологии. 

Партньорите на РАЦ организират и изпълняват съвместни научни 

проекти, организират и международни симпозиуми и 

конференции, като отпечатват докладите от тях в сборници.  

Съвместното участие на партньорите, при внедряване на 

собствени иновативни и на най-нови световни научни постижения, 

като за целта създават научни екипи.  

Партньорите на РАЦ съдействат и участват при разработването 

на програми и проекти, свързани със социално икономическото 

развитие, образованието, културно историческото наследство, 

опазване на околната среда и устойчивата използване на 

природните ресурси на територията на съответната община. 

 



Функциониране и управление НАМ 

Функционирането и управлението на националната 

академична мрежа се обезпечава от избрани в РАЦ 

координатори, оперативното ръководство се осъществява от 

главен координатор, определен от Ръководството на БАН.  

Ръководството на БАН, като партньор в дейността на РАЦ 

периодично информира Общините и другите партньори на РАЦ, 

за научните достижения, научните изследвания и резултати 

имащи отношение към развитието на съответните региони. 

Условието за партньорство в РАЦ е подпис на споразумението 

между участниците за срок от 5 години. 



Проекти 

 

Общо за периода от 2013-2016 г. са сключени 46 договори с 

институтите на БАН 

Разработен е проект от учени от БАН за изследване на културно 

историческото наследство по поречието на река Тунджа, в който 

участие вземат Регионалните академични центрове в Стара Загора, 

Казанлък и Сливен. 

В допълнени през тази година предстои съгласно програмата на МОН  

“Наука, висше образование интелигентен растеж”   да се обяви 

конкурс по региони,  в която включването на Регионалните 

академични центрове на БАН ще бъде възможно. 

 



Благодаря за вниманието! 
 
 


