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14 "Научни изследвания и технологично развитие#
Оrговори на Въпросник за изготвяне мнение от

Европейската комисия по молбата за членство на Бъмария в ЕС

14.

1.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОлоrично РАЗВИТИЕ

Моля опишете:

а)

националната

политика

технологичното
приоритетните

в

развитие
сектори,

обласrта
(НИТР).

целите,

на

научните

Моля

изследвания

уточнете

целевите

групи,

и

приоритетите,

инструментариума,

контрола и наблюдението на резултатите и оценяването им.
Националната политика в областта на технологичното развитие се определя от
необходимостта за преструюуриране - продуктово и технологично, отраслите на националната
икономика, с оглед производството
на конкурентноспособна продукция,
позволяваща
завоюването на пазари и постигане икономически растеж. Националната политика има за цел:

- сьздаване и прилагане на законовата уребда;
· - определяне на научни приоритети;
- финансиране и икономическо регулиране на НИТР;
- управление развитието на научния потенциал като сьвкупност

от трудавите и материалните

ресурси за наука (кадри, материално-техническа база, информационно осигуряване и трансфер на
научни знания)

Самото преструюуриране е дело на свободна инициатива на икономическите субекти. То
се

планира

и

осьществява

от

тях

на

основата

на

маркетинговите

изследвания,

определящи

пазарните ниши и изискващите се технико-икономически параметри на продукцията, сьстоянието

на

предприятието

и

възможностите

/научно-технически,

технологически

и

финансови/

за

технологичното му развитие.

Държавата може само да стимулира този процес каю цяло в икономиката, като дава
приоритет на онези икономически субекти, където:

- с най-малко средства може да се постигне значим резултат;
- е сьздадена материално-техническа база и кадрови потенциал;
- производството се базира предимно на достъпни местни суровини;
- се решават социални и регионални проблеми /трудова заетост, решаване на значими
екологични проблеми и др./
За сега единственото стимулиране на технологичното развитие от страна на държавата се
осьществява чрез отпускането на конкурсна основа на целеви кредити при най- изгодни условия

или сьфинансиране на иновации от няколко фонда като Фонд „Струюурна и технологична
политика" при МОНТ, Фонд „Малки предприятия" и Фонд „Развитие" към Министерството на
промишлеността и др.

По отношение на контрола по изграждане и сьблюдаване на приоритетите се разработват
набор от мерки, задължително свързани с feed - back, от което да се съди за степента на развитието
на даден приоритет и неговия национален ефект.
Основната цел на политиката на областта на научните изследвания и технологичното
развитие в промишлеността е постепенното стабилизиране на финансово-икономическото
сьстояние на институтите и развойните звена, обособени като самостоятелни търговски дружества.
Приоритетна задача е възстановяването в оптимален обхват и размери на научно- производствената
база и търсене на източници за финансово осигуряване на необходимите инвестиции за развойна
дейност. Целта е да се осигурят нови пазарни продукти и сьвременни енергоспестяващи и по
малко

материалоемки

технологии.

Чрез

внедряването

им

в

сьответните

отрасли

на

промишлеността се сьздават условия за ефективно пазарно и продуктово преориентиране, а чрез
това и финансово- икономическото стабилизиране на търговските дружества с производствен

характер . Усилията на българската страна в тази връзка са насочени в решаването на следните по-·
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важни проблеми при отчитане на основните постановки, залегнали в Стратегията на България за
интеграция във вътрешния пазар:

- регламентиране на нов ста~ут на развойните звена и въвеждане на определени финансови
облекчения в развойната дейност, чрез разработване и приемане на необходимите за целта
нормативни документи;

- предоставяне преференции на търговските дружества, които влагат средства за инвестиции
в иновационни проекти, чрез предложения за промяна на съответните нормативни актове;

- осиrуряване участие в разработването и реализацията на проекти за изграждане на
транспортната, енергетичната, комуникационната и социална структура на страната;

- насочване на чуждите инвестиции и ефективно използване финансовите възможности на
програми , чрез участие в съответните конкретни проекти - самостоятелно или

международните

като съизпълнители;

- опазване и ефективно използване на интелектуалната собственост, чрез провеждане на
съвместни

мероприятия

със

съответните

държавни

органи

и

създаване

условия

за

тяхната

реализация ;

- разработване на програма и създаване организация за въвеждане на международни и
чужди директиви и стандарти с цел удовлетворяване изискванията на чуждите пазари, въвеждане

сертификация на продукцията и акредитиране на сертификационни центрове .
Успоредно с решаването на горните задачи от по-общ характер ще се търсят възможности
за централно финансиране на проекти и задачи от национални и специализирани фондове, чрез
което ще се стимулират дейностите по определените приоритети, както следва:

-

създаване на нови продукти с осиrурено търсене и реализация на единния европейски и

други външни пазари. При това на първо време ще се стимулират тези продукти и технологии, за
които в страната има въведени и в момента ненатоварени значителни производствени мощности, с

цел тяхното оживяване и създаване предпоставки за възвръщане на разходите по придобиването
им . Такива инвестиции основно са съсредоточени в леката промишленост, машиностроенето ,
електронната и електротехническата промишлености;

- разработване на изделия и технологии, свързани с осиrуряване на националната сиrурност;
разработване на изделия и технологии с по-малка материала - и енергоемкост.
Използуване на нови материали и алтернативни енергийни източници;

- задоволяване потребностите на селското стопанство от машини

и

съоръжения

за

механизиране на процесите;

- подобряване на съобщителната и телекомуникационната система в страната;
- подобряване на екологията във въздуха, водата и земята;
- създаване на нови лекарствени субстанции на биологична основа, чрез използуване на
природните дадености на флората в страната .
Целите, които ще се преследват при изпълняването на поставените задачи ще бъдат излюане
от тежката финансово-икономическа криза, обхванала страната ни, не по- късно от 1997-98 гад. в

преобладаващата част от промишлеността. Предполага се, че след този период ще се помържа
производство без достатъчна ефективност само в сферите на комунално-битовите услуги на
населението, здравеопазването и социалното дело.

Резултатите от изпълнението на отделните задачи и проекти ще се контролират преди всичко
в зависимост от начините на финансирането им, т.е . чрез пряко следене изпълнението на
анrажиментите от договарящите се страни, както и чрез мониторинга, който ще се осъществява от

министерството по отношение общото състояние на отделните дружества.
За всеки бранш от икономиката има сформирани браншови камари и съюзи, които в
рамките

на

своите

компетенции

подпомагат дейността

на

предприятията,

включително

и

за

технологичното им развитие.

Като представителни организации, обхващащи всички браншове на икономиката се явяват
Българската стопанска камара,

научно-техническите

съюзи .

Българската търговско- промишлена палата и Федерацията на
Дейността на федерацията изцяло подпомага предприятията в

научната им и развойна дейност чрез своите структури, изградени на отраслеви и териториален
принцип .

Структури,

занимаващи се

с въпросите на стандартизацията са изградените технически

комитети, които се явяват като основни звена при хармонизиране на европейските и други чужди
директиви, стандарти и др .
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б)

законодателната рамка. Моля разгледайте общото законодателство и правото на
интелектуална собственост, нормативните и етични аспекти и съществуването на
комисия, натоварена с контрола върху спазването на тези аспекти.

В момента са действащи законите за:
Българската академия на науките

-

-

закон, регламентират дейността на Академията като

самостоятелна институция .

- Закон за висшето образование - 1995 r. - закон, регламентират дейността на висшите
училища.

Закон за патенти

-

- 1993 r.

Закон за държавния бюджет; Закон за данък върху общия доход; Закон за МС.
Република България е ратифицирала всички основни конвенции в сферата на авторското
право

и

сродните

му

права:

Бернската

конвенция

произведения (включително и предишната редакция от
авторското

право,

собственост,

Конвенцията

Римската

за

създаване

конвенция

за

на

закрила

за

литературните

1972 r.),

Световната

на

и

художествените

Универсалната конвенция за

организация

артистите- изпълнители,

за

интелектуална

продуцентите

на

звукозаписи и излъчващите организации, и Женевската конвенция за закрила на продуцентите на
звукозаписи срещу неразрешеното използване на техните звукозаписи .

В допълнение на мерките, предвидени за интеграция във вътрешния пазар, предстои:

- Разработването на Закон за научноизследователската и технологична дейност; Проектът на
1.
- Закон за малките и средни предприятия ;

закона е даден в Приложение

Закон за изменения в МС;

-

Закон за патентите

-

изменение и допълнение

Първостепенна задача

е

п рисъединяването

кьм

следните

международни

конвенции

и

споразумения :

1. Хаrската спогодба от 06.11 .1925r. за международна закрила на дизайна и допълнителния
акт към нея от Стокхолм ,

14.07.1967r.

2. Ницка спогодба от 15 .06 .19 57r. относно международната класификация на стоките и
услугите

3. Протокола от 27 .06.1989r. относно

Мадридската

спогодба

за

международната

регистрация на марките.

Стзпките по присъединяването ще се направят не по-кьсно от две години.

Промените в законодателството в сферата на НИТР
визират развитието, устройството,
функциите и стимулирането на НИ организации, независимо от тяхната принадлежност и
обществен статус, както и статута на работещите в тях.
Предстои създаването на Национален съвет за наука и технологии като консултативен орган

на Министерския съвет по въпроси като: национална научноизследователска програма, главни

тематични и структурни приоритети на НИТР, проекта за бюджет за НИТР.
Предвижда се създаването на Програмен съвет, който ще обсъжда изпълнен~1ето на
Програма за стабилизиране на научно-технологичния потенциал в страната; ще приема
изпълнението на отделните подпрограми ; ще предлага изменения и допълнения на същата.

в)

институционалната

рамка,

като

споменете

ролята

и

компетенциите

на

министерства, национални комитети, парламентарни комисии, регионалните

власти и представителни организации на частния индустриален бизнес.
Орган на МС за разработване и провеждане на държавната политика по НИТР е министер
ството на образованието, науката и технологиите . Министерството има задълженията при форми
ране и провеждане на научната политика да отстоява държавните интереси и да създава условия

против

монополизма

организации,
икономиката)

в

науката,

индустрията

и

др .

за

взаимодействие

сфери

за

между

структурното

НИТР

и

структурите

технологично

(ВУ.3,

научни

обновление

на
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Научната и технологична дейноо в България се провежда в отрасловите миниоерова;

висшите учебни заведения; Българската академия на науките; Селскооопанската академия;
медицински научни центрове; фондации с научна насоченоо; отраслови иноитути или
преобразуваните на техн.основа фирмени оруктури ; национални комитети с тематична и
браншова насоченоо /геологически, океанографски. използване на атомната енергия за мирни

цели/; центрове за изследователска и внедрителска дейноо; общински фирми с предмет на
дейноо провеждане на научноизследователска и внедрителска дейноо.

Важна роля във формирането на научната и образователна политика играе Парламентарната
комисия по наука и образование .
Поради фактът, че в момента се извършва преход към пазарна икономика и се формират
редица

нови

оруктури,

все

още

няма

налице

дооатъчно

икономически

лооове ,

за

да

се

привлекат инвеоиции и от чаония сектор в бизнеса . Големите и средни икономически групировки

имат амбицията да участват чаоично във формирането на научната политика на ораната.

2.

Как са организирани научно-изследователската дейност и технологичното

развитие? Моля определете:

а)

вида и броя на заведенията за Н ИТР (висши учебни заведения, държавни
изследователски

центрове,

военни

изследователски

центрове,

академии,

частни фондации, изследователски центрове на държавната или частна
промишленост).

Организациите, занимаващи се с научни изследвания в началото на 1995 са били 450. Or тях
286 се отнасят към отрасъл „наука и научно обслужване", а 164 са в различни отрасли на
икономиката. От общия им брой 22 7 се отнасят към оатиоически обособения „държавен
сектор", в това число и преди всичко , иноитутите към академиите . Към сектора на предприятията

работят 118 изследователски звена, а в сектор „Иноитуции с идеална цела" те са 5 на брой .
Към звената за научна дейноо се отнасят:

- Университети и висши учебни заведения - 42 на брой;
- Академии на науките - 4;
·
в т.ч . 3 държавни /БАН, СА . ВМN
на об щеовен принцип - 1.
- Държавни изследователски центрове - 12 бр. ;
- Чаони изследователски центрове /на основата на предходни технологични центрове/ - 1О.
- над BQ чаони фондации, региорирани по Закона за лицата и семейовата, съюзи и клубове и
дружеова на научно-професионална основа .

-

звена за приложни изследвания

-212 .

В сферата на промишленоота в началото на 1996 r. функционират 112 амоооятелни
иноитута и развойни организации, от които само четири не са преобразувани според изискванията
на Търговския закон, а са обособени като самоооятелни иноитути с отделни извы--lбюджетни
приходно-разходни сметки /Иноитут по хидра- и аеродинамика (ИХА); Национален иноитут за
информация и документация (НАЦИД); Научно- изследователски център по специални полимери и
Национален център за информация (ИНФОМА)/.
Ооаналите
108 бр. работят по изискванията на Търговския закон, като търговски
дружеова /акционерни и с ограничена отговорноо/, независимо от своята специализация като
развойни иноитути, инженерингови, проектантски или квалификационни звена.
В промишления сектор са запазени дооатъчно центрове за научни изследвания и
технологично развитие, така че да се обхващат всички подотрасли на промишленоота. Такива
центрове са:

- ,,Рудметалургпроект" ЕАД- в облаота на добивната промишленоо;
- ,,Иноитут по черна металургия" ЕООД
и „Иноитут по цветна металургия"
облаота на металургията;

-

БИЦ „Елпром ИЕП

-

Н . Белопитов" ЕАД - в електроте~ническата промишленоо;

БИЦ „Изот" ЕАД- в електронната промишленоо;
ТЦ „Микроелектроника ИМЕ" ЕАД- в микроелектрониката;

,,ИПАКР ЕООД- в прибороороенето;
ТЦ „ЦНИКА" ЕООД - в облаота на автоматизацията;
,,НИХФИ" ЕАД - в облаота на фармацевтичната промишленоо;

ЕАД- в
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,,Електронпрогрес" ЕООД - за специална електроника;
,,ИММИ" ЕАД и „НИТИ" ЕАД- в машиностроителната и отбранителна промишлености;

-

- ,,СИ Е инженеринr" ЕАД - за металорежещи инструменти;
- ,,Ведаtекс колор" ЕООД- в леката промишленост;
-

,,Институт по целулоза и хартия" ЕООД;
,,Институт по аъкло и керамика" ЕООД.

Науч но- изследователските дейности могат да бъдат разглеждани в две основни групи фундаментални и приложни.
Фундаменталните научно- изследователски дейности се извършват основно в институтите към
БАН, висшите учебни заведения , които основно се финансират от държавния бюджет и
специализирани фондове .
Приложните научни дейности са развити в отраслевите институти и развойни звена .
По начина на финансиране на научните дейности те са както вътрешноведомствени
(финансирани със собствени средства), така и разработки по договори . Възложители по тези

договори могат да бъдат както търговските дружества-производители на различна продукция, така
и разлини фондове - за разработки с по- голям обхват на приложение, или са обект на
приоритетите на министерството.

Научно-изследователската дейност се осъществява в държавни и частни структури, като
относителния дял на частните в последните години се увеличава . Развитието на частния сектор е в

следните направления: проектиране, консултантски услуги, информатика, програмни продукти и
системи за управление и автоматизация , телекомуникации, електроника и др.

Предприятията /институтите/, извършващи научна и изследователска дейност обхващат
всички области на гражданското производство , като такива има и в областта на военното
производство .

В България, поради липсата на преференции за иновация , не се регистрират нито от
статистиката,

нито

от

друга

институция

пъл ните

данни ,

свързани

с

и новацията

като

вложени

средства, брой на заетите, специализирани организации и т.н .
б)

отличените центрове за Н ИТР.

в)

характера и типа на научно-изследователските дейности (обществено-държавни
или частни, граждански или армейски, вътрешноведомствени или по договори,

приложни или фундаментални).

Общо за страната през 1993 са завършени 7499 научни-изследователски задачи: 1004 са
фундаментали изследвания ; 4066 са приложните изследвания; 2429 са експерименталните
разработки . Най-много задачи са завършени в сектора на организациите, чиято научно
изследователска дейност обслужва обществото като цяло 4318. От тях повечето от половината са
в областта на медицинските и техническите науки - съответно 1283 и 1172. В организациите от
стопанския

сектор

строителство

- 1793

са

и

завършени

459.

2959

задачи,

с

превес

на

отраслите

промишленост

и

Най-малко изследователски задачи са завършени в сектора на висшите,

полувисшите училища и факултетските болници - 222 .
Научно- изследователската дейност е обществено-държаван над 70% ( в т. ч. фундаментални
и приложни науки), около 5 % частни дейности; 10% - граждански и армейски изследвания.

З.

Как са организирани:

а)

институтите,

внедряващи

иновациите

и

постиженията

на

НИТР

в

промишлеността? Моля разкажете за технологичните центрове, общинските
центрове

за

НИТР,

научно- изследователските

паркове,

ведомствата

за

трансфер на технологии.

б)

услугите

по

линия

на

НИТР

в

промишлеността?

Моля

споменете

управленските и консултантски услуги, свързани с НИТР, предоставянето на

рисков

капитал, защитата на интелектуалната собственост,
право, обществената подкрепа за услугите по линия на Н ИТР.

патентното
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в)

схемите

за

продължаващо

обучение

(така

например

внедрителски

организации, целеви групи, съществуващи програми).
Почти всички по-големи институти, внедряващи иновациите и постиженията на НИТР в

промишлеността имат добре обзаведени изпитвателни лаборатории и опитни /прототипни/ цехове
за изработване и изпитание на образците на новите изделия и технологии. През последните години
тези мощности бяха използвани за редовно производство на определени пазарни продукти,.
Основната цел на тази дейност е сьхраняване, в рамките на възможното, на кадровия потенциал,
натрупал огромен опит през годините на интензивно развитие на икономиката. За недопускане на

голямо разпиляване на научния потенциал, част от институтите, разполагащи с голям сграден фонд
започнаха да формират бизнес иновационни и технологични центрове. Целта е да се сьсредоточат
на едно място малките иновационни фирми. Чрез използване възможностите на сьздадената
инфраструктура, както и на технологично оборудване и включването им сьобразно възможностите
в по-големи проекти се сьздават предпоставки за изграждане на модерни научно-изследователски

и технологични паркове, които постепенно ще бъдат обхванати в бъдещата национална мрежа на
технологичните

центрове .

Предвижда

се

тези

технологични

центрове

и

паркове

да

станат

бъдещите инкубатори на идеи и продукти за подпомагане на малките и средни предприятия от
частния

и държавния

сектор.

По тази схема в момента в системата

на Министерство

на

промишлеността функционират шест бизнесиновационни и технологични центрове. Предвижда
се в близко бъдеще да бъдат образувани поне още осем, с което ще се обхванат почти всички
подотрасли на икономиката.

В по-голямата си част фирми,;р, занимаващи се с производствена дейност не разполагат с
необходимия квалифициран пepcot-t~ / за разработване на нови изделия и технологии, поради
-V
което осьществяват пряко взаимодеиствие с институтите и развоините звена,

както в държавния,

така и в частния сектор. Редица нови технологии и изделия се реализират в производството на база
закупени лицензии, ноу-хау и др. от страната и чужбина. Министерството на промишлеността сьс

своя фонд „Развитие на промишлеността" има възможност за финансиране на разработки с рисков
характер, които не надвишават 5 на сто от общо финансираните задачи. По- големи възможности в
това отношение имат фонд 11 Структурна и технологична политика" и Националния фонд „Научни
изследвания" към МОНТ, които сьщо се ползуват o'r търговски дружества в системата на
Министерството на промишлеността .

В областта на управлението и развитието на промишлеността се ползуват фирми, предимно
от частния

сектор,

за оказване

на консултантски услуги .

Фирми от частния

сектор

поемат

извършването на научно-приложни изследвания и изпълнението на научни разработки, отнасящи
се до продуктовото и технологично обновление на промишлените предприятия.
Обществената подкрепа в областта на индустриалната собственост и патентното право е
представена от 4 сьюза, обединяващи специалистите в тази област на равнопоставени начала:

- Федерация на научно-техническите сьюзи в България;
- Съюз на изобретателите в България;
- Съюз на представителите по индустриалната собственост (патентни адвокати);
- Съюз на патентните спец~алисти в България.
Продължаващото обучение се извършва както ·в учебните институти, така и в някои от
научно-развойните звена. В учебните институти обикновено се организират курсове за
допълнително обучение на висшисти по определени дисциплини или в конкретни области.
Програмите за обучение се изготвят от самите институти и са пригодени да дадат допълнителна
квалификация на сьответния специалист по профила на института.
В някои от научните инстmуrи сьществуват направления, занимаващи се специално с учебна
и квалификационна дейност. Там се организират курсове за квалификация примерно на работници
по различни специалности: топла и студена обработка на материали,
заваряване, контрол и
изпитвания, по отраслеви технологични дейности и др. В тези институти се организира обучение и
на вис шисти от различни специалности. Те поемат и реализацията на програми за обучение,
финансирани от ФАР и други институти.
Съществуващите центрове за обучение през последните години се използуват и като
центрове за преквалификация на безработни.

7

Моля предоставете количествени данни за вашата страна, по възможност за ·
периода 1991-1995 и 1996-2000 година, която да включва като минимум

4.

следните аспекти:

а)

кадровия състав (в държавните и частните институти за НИТР);

През последните години
намаля .

Към

броят на заетите с научно-изследователска дейност драстично

31.12.1994

той

е

държавните средства за

НИ

(научни

31924

души.

Основните

изследвания),

причини

липсата

на

са

рязкото

възможности

намаляване

и

на

на

интерес у

потребителите за финансиране на НИ и за реализация на научните продукти, рязкото книжаване

на обществения статус на научните работници.
След .1990 година общата тенденция е към значително намаляване на числения състав на
институтите, а в много случаи закриване на изследователски звена и rурпи . За периода

1990-1995

спадът е с 6088 изследователи, което представялва близо една пета (18 о/о) от всички заети с научна
дейност в страната. Този спад е почти изцяло в две области - технически науки и селскостопански
науки. Началението е съответно за техническите науки с
изследователи

5 162

и за селскостопанските науки

- 661

.

. Като специфика в развитието на общия процес се отбелязва, че отделни области на науката,
несвързани пряко със стопанството и производството, са успели да запазят преобладаващата част
от кадровия си потенциал. Слабо засегнати в това тоношение са например естествените науки намаление с 308 (при обща численост 5459 за 1990 г. ) и обществените науки - намалание с 407
(при общ брой 6678 за 1990 г.) В областта на медицинските науки е регистриран макар и
минимален ръст на научните кадри от

4573

на

4802

изследователи.

Към развойните и научно-техническите звена на предприятията работят едва 8,8% от всички
учени. През 1990 г. те са били 38,2 о/о от заетите с НИ дейност. Тенденцията за намаляване на
заетите научни работници е най-силно изразена в техническите науки . През 1990 г. 60,5 о/о от
учените в тази област са били във ведомстмва и фирми, а в началото на 1995 г. са едва 23,5 о/о .
Данни за НИ кадри:

Аспиранти:

- редовно обучение - 1992 г. - 2965
- 1993 г. - 401
Защитили:

Научни работници по области науки
ОБЩО:

1992г.

199Зг

26 598

26 284

5135

5 227

9 339

·8 583

4914

4796

1662

1632

5548

6042.

Естествени
науки

Технически
науки

Медицински
науки

Селскостоп.
науки

Обществ.
науки

Кадрови потенциал
по гр~пи инст~ции и на~ки

Технич.

БАН

ВУ3

науки

1006

4529

8

Медицински
науки

118

3599

105

382

952

4616

1992

1993

47
36
1170
3186
3602
2122
7989
8944
1383

42
37
1147
3222
3605
1125
8949
8112
1403

10187

10391

Селскостоп .
науки

Обществ.
науки

По научни звания:

Академици
Чл.кор.

Проф.
Доц.
ст.н.с.

преподав.
асист .
н .с.

д-ри
кандид.
на наук.

/по стар.номенкл./

б)

бруrните вътрешни разходи за НИТР и съотношението им към бруrния
вътрешен продукт (БВП);

Брутните вътрешни разходи за НИ отнесени към БВП през
в)

1993

са

1, 13 о/о ,

за

1994 -0,87 о/о .

бруrните държавни разходи за НИТР, съотнесени към БНП;

Брутните държавни разходи към БВП са съответно

1993r.- 0,37 о/о,

1994г.-

0,31

о/о .

Разпределение на нелихвените разходи

по консумиран бюджет:
От БВП

От разходи

1994r

0.35

0.99

1995r.

0.32

1.01

Общи разходи за функция
.Научна и технол,дейносr"

1994r. 1995r
4211

5594

х.лв .

в т.ч.

БАН
ВУ3

(884 х. лв.
(2651
г)

1536)
3680 )
бруrните разходи за НИТР във висшето образование; съотнесени към БНП;
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Планират се пряко в бюджета на ВУЗ

д)

- данни от МФ.

бруrните разходи за НИТР в стопанските предприятия, съотнесени към БНП

и към бруrните държавни разходи;
Националната статистика не разполага с този вид данни.

е)

бруrните чужди инвестиции в Н ИТР;

Националната статистика не разполага с този вид данни.

ж)

третата образователна степен, свързана с НИТР: брой дипломанти, области на
обучение, висше образование и слемипломна квалификация.

5.

Финансиране:

С разходи от 2 до 2,So/o от БВП до 1988 г. България се нарежда сред страни като Франция,
Германия , Дания, Австрия.

Or 1989

г. започна процес на рязко намаляване разходите за наука.

Намалението спрямо БВП е от 2,5 о/о през 1988 на 1, 15 о/о през 1993 и 0,87 о/о за 1994 г.
В покрепа на тази констатация е и показателят разходи за научни изследвания на човек от

населението у нас и в някои други страни. В Белгия, Дания и Австрия, страни с население близко
до това на България, се заделят от БВП за НИ между 1,3 и 1,8%, т.е. близки до показателите на
България (1,2о/о). В тези страни обаче зад тези проценти стоят съответно 277, 242 и 236 щ.д. на
човек от населението. В България тези средства са от44,5 щ.д. през
На един зает в науката Р България заделя

14

хил.щ.д. през

1990 г. до 10,4
1988 и 3 хил.щ.д.

щ.д. през
през

1994 r.
1994 r.

В България все още фирмите не са стабилен източник на средства за НИТР, а чуждестранни
инвестиции липсват. Основната тежест от разходите се поемат от държавата. Оrносителният дял на

бюджетните средства в общия обем на разходите за наука би следвало да се увеличи от 32-36 о/о
през 1993 и 1994 r. на 50-55 о/о през следващите години . За останалата част от общите разходи (4550 о/о) би следвало да се разчита на фирми от обществения и частния сектор и от чуждестранни
инвеститори. Осъществяването на подобна структура изисква приемането и на нова нормативна
уредба.
Наложителна е и промяна в изградената структура на разходите от гледна точка на тяхната
насоченост: средствата, отделяни за наука се използуват главно за работна заплата, материални и

други разходи и по-малка част за капиталовложения. Or 13 о/о в началото на прехода, капиталните
вложения достигат 4,4 о/о през 1991 r. и 7, 1 о/о през 1993. В абсолютна сума техният размер в млн.лв .
е

109,5

за

1989 r., 60,4-

за

1990 r., 82,2 -

за

1991

г.,

256, 1 -

за

1992 r., 338,3 -

за

1993 r.

Отчита се, че спадът с 4-5 о/о е тревожен, ако се приеме за критична граница спад от 10-12 о/о на
дяла на капиталните вложения от общите разходи за наука.
Средната заплата в отрасъл „наука" е много ниска, а нейният относителен дял от общите
разходи е висок . През последните

около
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години тя, заедно с други материални разходи представлява

90% от общите разходи.

Регулативната функция на държавата при подпомагане на НИТР се осъществява като се
прилага главно разпределение на средсtвата на конкурсна основа. Специално фондовете към
министерствата работят на конкурсна основа .
Всеки фонд работи като обявява годишно общи и специализирани приоритети. На базата
на тях се

извършва експертиза

на

изследователски

проекти

и съответна

класация

с

последващо

финансиране на договорна основа.
В академиите на науките се работи по планове за дейност, представени и одобрени от
ръководствата на отделните институти . В определени случаи се работи и по целеви научни
програми, утвърдени или одобрени от Правителството.
Понастоящем у нас не е регламе нтирано извършването на частни научноизследователски

разработки и по тази причина не е възможно да се направи сравнение на двата вида финансиране.
Като показатели за чисто фундаментални изследвания могат да се посочат
- публикации

-

цитати

патенти

авторски свидетелства
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За приложни изследвания:

- подобряване на инфрасrруктурата на страната
- синергичен ефект в икономиката.
а)

Как се разпределят средствата от държавната субсидия? Моля посочете
начина

и

критериите,

прилагани

при

разпределяне

на

средствата,

приоритетите в различните сектори, приоритети по региони. Съпоставете
частната

с

показателите

държавната
за

научно-изследователска

резултатите

и

ролята

на

дейност.

вероятно

Посочете

съществуващите

консултативни комитети.

Средствата от фонд СТП (структурна и технологична политика), които се осигуряват главно
от държавния бюджет, се разпределят на конкурсна основа на база на заявките на икономическите
субекти, които се оценяват по редица критерии като:

- техническо равнище на новия продукт;
- значимост за националната икономика;
- икономическа и социална ефективносr;
- възможност за пазарна реализация;
- възвръщаемост на средствата;
- срокове на осъщесrвяване на иновацията

и др.

Към Минисrерството на промишлеността е създаден фонд „Развитие на промишлеността"
/"РП"/.
Средствата от фонд 11 РП" се предоставят на юридически и физически лица за извършване на
дейности,
необходими
за
подотраслите
от
компетентността
на
Министерството
на
промишлеността, след провеждане на конкурси за:

- иновационни разработки, отнасящи се до създаването, техническата подготовка и произ
водствено реализиране на нови или усъвършенствувани изделия, продукти, материали, технологии

и др. 1 водещи до продуктово и технологично обновление, както и за разработване на програми,
проекти, прогнози и др., отнасящи се до управлението и развитието на промишлеността;

- инвестиционни проекти, отнасящи се до придобиването и помържането на дълготрайни
активи, необходими за продуктово и технологично обновяване.
При предоставяне на средства от фонд 11 РП" предприятията с държавно участие и тези от
часrния сектор са равнопоставени. От

1991

г. расте относителния дял на предосrавените средства

на представителите на частния сектор, като към момента той е над

В нормативните документи за управлението на фонд

12 на сто.
11 РП" са указани условията, реда и

критериите за предоставяне на средсrва.

С предоставяне на средства от фонд 11 РП" предприятията както от държавния , така и от
частния сектор ползват редица преференции и облекчения, например:
- предоставените средства са безлихвени;
- възстановяването на изразходваните средства в общия случай е под 80 на сто от
получените;

-

срокът

за

възстановяване

на

средствата

е

две

години

след

въвеждане

в

редовно

производство на изделия, технологии и др.;

-

при

равни

други

условия,

в

конкурите

се

класират

кандидатите

от

регионите

с

висок

процент на безработни лица, със затихващи или конверсиращи се производства или такива,
свързани с реализация на програми за алтернативна трудова заетост.

б)

Какви са финансовите или други стимули за инвестиции в НИТР от страна на
държавата и частните производители? Каква е ефективността на тези стимули?

В момента България е една от малкото страни в света, която не е решила по законодателен
път икономическите си стимули и облекчения /преференции/ за научно-технологична дейност.
Само осъзнатата от производителите необходимост от иновации, с оглед осигуряване или
разширяване на присъствието на определени пазари.
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Какъв е съществуващият опит на вашата страна в областта на международното

6.

сътрудничество в НИТР освен чрез програмите на ЕС?

Международното сътрудничество в обласпа на научните изследвания и технологичното
развитие се осъществява основно на базата на двустранни междуправителствени споразумения.

Or българска страна координатор по подготовката и реализацията на тези споразумения по п е
МОНТ, като не се изключват и двустранни споразумения между министерствата или отделни
научни

организации

и

производствени

предприятия .

През

1995-96

г.

се

възстанови

научно

техническото сътрудничество със страни като:Испания, Гърция, Китай, Русия, Румъния, Съюзна

република Югославия .

7.

Какви

са

политиката,

програмите

и

бюджетните

средства

в

областта

. на

конверсията на военните научно-изследователски и технологични институти?

В обласпа на конверсията, военните научно-изследователски институти развиха основно
тази дейност след

1989

г.

Разработените в този период програми доказаха необходимоспа от значителни финансови
средства и преустройство в кратък срок на съществуващите производствени мощности.

Ето защо в духа на развитие на последната програма по конверсията военните институти

развиват своята дейност в обласпа на гражданските направления : битова техника, свързочна
техника,
средства
за
корабоплаване
и
радионавигация,
пътно-строителни
машини,
селскостопанска техника, широка номенклатура авточасти и др.

8.

Ако съществува някакъв проблем по отношение на изтичането на мозъци от
средите

на

научно-техническата

интелигенция

във

вашата

страна,

какви

са

възможните мерки от страна на правителството за решаване на този въпрос?
Явлението „изтичане на мозъци" придоби значителни количествени измерения след 1989 г. ,
но за точните му мащаби отсъствува надеждна статистическа информация. Изследванията на
потенциалната емиграция на учените обособихр широк · спектър от мотиви в две основни групи:
стремеж за контакт с голямата наука и отсъствие на възможности за изследователска работа в
страната.

Ориентацията към мерки на държавата за преодоляване на проблема е към обособяване на
специален фонд, в който да се акумулират средства от различни източници за реализация на
няколко програми. Сред тях са: създаване на преференциални условия за обучение и изследвания
на креативни личности с международно признати наши учени в страната; помържане на активни

контакти с обучаващи се и работещи в чужбина учени и включването им под различна форма в
образователния и изследователски процеси у нас; прилагане на различни подходи и средства за
подкрепа при адаптацията на изявилите се желание да се завърнат в България.

