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Приета от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 13 от 12.05.2021 г.  
 

 

Настоящата Стратегията за развитие на научноизследователската дейност в УАСГ  

отразява  основните идеи и дейности за постигане на специфичните цели, залегнали в  

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България за 

периода 2017-2030г. 

Взети са под внимание приетите от Европейската комисия (ЕК) на 30 септември 2020 г. 

четири стратегически цели в областта на научните изследвания, иновациите и на 

образованието: 

1. Приоритизиране на инвестициите и реформите в научните изследвания, насочени към 

екологичния и цифров подход. 

2. Подобряване на достъпа до висококачествени съоръжения и ифраструктури. 

3. Трансфер на резултатите в икономиката. 

4. Засилване на мобилността на изследователите и свободното движение на знания и 

технологии. 

Синхронизирането на развитието на научноизследователската дейност в УАСГ с целите и 

задачите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030г. 

предполага формулиране на дългосрочни приоритети в развитието на науката в УАСГ и ясно 

очертаване на основни дейности, конкретни мерки и задачи пред научноизследователския 

състав на УАСГ с цел постигане на: 

 по-нататъшно повишаване на качеството на научните изследвания чрез 

повишаване на капацитета на научния състав,  

 подобряване на научноизследователската  инфраструктура,  

 популяризиране и трансфер на научните резултати към браншовите  отрасли на 

българската индустрия.  
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I. Основни дългосрочни приоритети на Стратегията за 

развитие на научноизследователската дейност в УАСГ: 
1. Повишаване на качеството на научните изследвания чрез  повишаване на 

квалификацията на научния потенциал и стимулиране на участието на научните колективи в 

инициативи и изследвания от национални, европейски и международни мрежи и програми. 

2. Обновяване на научната изследователска инфраструктура чрез изпозване на 

механизмите на финансиране по рамкови програми с ЕС  и други подобни възможности; 

осигуряване на достъп до европейска и международна инфраструктура; увеличаване на дела 

на дигиталната инфраструктурата в условията на дигитализация на всички сфери от науката и 

образованието, както и на мултидисциплинарните и междууниверситетските научни 

изследвания. 

3. Нарастване на дела на  научните изследвания с научно-приложен резултат чрез  

затвърждаване на връзките с  браншовите отрасли на икономиката по посока на дефиниране 

на изследвания  с потенциална полза за индустрията; развитие на приложна наука и работа по 

привличане на допълнителни, включително и на частни, инвестиции в науката. 

 

II. Основни дейности и задачи пред 

научноизследователския състав на УАСГ за реализация 

на стратегическите приоритети за периода 2021-2024 г. 

1. Дейности по стратегически приоритет 1 – Повишаване на 

качеството на научните изследвания 

1.1. Повишаване на квалификацията на научния състав: 

 Поощряване на участието на научния състав на УАСГ в международната 

мобилност на учените, повишаване  на квалификацията на преподаватели и докторанти чрез 

регулярни научни специализации във водещи научни и научно-приложни центрове.  

 Привличане на водещи учени от значими чуждестранни университети и 

научноизследователски центрове за съвместна преподавателска, изследователска и 

проектантска дейност с УАСГ, насърчаване на съвместни изследователски проекти с водещи 

университети от Европа.  

 Разработване на насоки съвместно с Центъра за електронно и следдипломно 

обучение (ЦЕСО) за повишаване на научното ниво на следдипломните форми на 

квалификация чрез представяне на значими научни и научно-приложни резултати от научни 

проекти в различните форми на следдипломната квалификация. 

1.2. Стимулиране на участието на научните колективи в инициативи и 

изследвания от национални и международни мрежи и програми:  

 Подпомагане – организационно и финансово – на участието на научни колективи 

в национални и международни научноизследователски проекти и програми, структурни 

фондове, оперативни програми и технологични инициативи в областта на архитектурата, 

строителството и геодезията.  

 Разширяване на участието и по-пълноценно използване на възможностите на 

европейските платформи, програми и инструменти от единното Европейското 

изследователско пространство, активизиране на участието в инициативите на „Хоризонт 
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Европа (2021-2027 г.)“ с цел израстване на Университета като национален и международен 

изследователски център за разширяване на международното научно сътрудничество. 

 Привличане на докторанти и студенти за участие в научни изследователски 

проекти, както и в регулярното организиране и провеждане  в УАСГ на професионални 

научно-приложни конференции, симпозиуми и семинари с международно участие.  

1.3. Усъвършенстване на системата на научни изследвания по научния план 

на УАСГ: 

 Развитие, разширяване и популяризиране на дейността на Центъра за научни 

изследвания и проектиране (ЦНИП) на национално и международно ниво в съответствие с 

потребностите на строителната наука и практика. 

 Непрекъснато осъвременяване на документите и критериите за участие в 

конкурса за научни проекти към ЦНИП  с цел  осигуряване на тяхното високо качество и  

максимална обективност при разпределение на финансирането. 

 Диференциране на субсидията за научна дейност въз основа на обективни 

показатели за научните резултати – реални потребности на строителството, брой публикувани 

и реферирани научни статии в международните бази данни, брой цитати според тези бази и 

пр.   

 Създаване на ясна система за стимулиране  на качествени научни изследвания, 

интердисциплинарни екипи, международно признати резултати, прагматично ориентирани 

разработки. 

 Обвързаване на резултатите от научните проекти  с финансови  стимули при 

периодична атестация на академичния състав на УАСГ, както и подпомагане  на кариерното 

израстване.  

 Разработване на система за защита на интелектуалната собственост, създадена в 

резултат на научноизследователската дейност, както и организиране и обучение във връзка 

със защитата на тази собственост. 

1.4. Стимулиране на публикационната дейност: 

 Организационно подпомагане на академичния състав  и докторантите  за 

публикуване на научни доклади, статии и материали в Годишника на УАСГ, за който да се 

продължат стартиралите дейности по реферирането му като престижно  научно издание. 

 Финансово подпомагане на научния състав при публикуване на научни 

изследвания, монографични трудове и др. чрез Издателския план на УАСГ. 

 Подпомагане и финансово стимулиране на публикуването на научни доклади, 

резултати от научни изследвания в международни бази данни с научно рецензиране, 

авторитетни международни списания с импакт фактор/ранг и повишаване на видимостта и 

популярността на научните резултати. 
  

 Повишаване на активността за участие в инициативата на ЕС „Европейски облак 

за отворена наука“ и др. като възможност за популяризиране на научните изледвания.  

 Разширяване на функциите на Библиотечно-информационния, научния и 

образователен център (БИНОЦ) в посока към провеждане на научни изследвания, анализи на 

научни публикации, формиране и непрекъснато актуализиране на база данни за 

възможностите за публикационна дейност на преподавателите и докторантите. 

 Създаване на информационен портал за популяризиране на  научните 

изследвания чрез публикуване на резултатите, дейностите и мероприятията, свързани с наука 

не само на интернет страницата на УАСГ, а и към бази данни на потенциални потребители на 

научни, експертни, консултантски и проектантски услуги, в държавни и частни медии и други 

възможности на интернет пространството. 
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1.5. Стимулиране на  подмладяването на  академичния състав:  

 Разширяване на кадровия обхват на участниците в научните изследвания чрез 

стимулиране на участието на студенти в научноизследователски, проектни и консултантски 

екипи. 

 Развитие на докторантските програми и създаване  на атрактивни 

постдокторантски програми с подпомагане и приоритетно финансиране  на научни 

изследвания с участието на  докторанти и постдокторанти. 

 Привличане на докторанти и постдокторанти от други държави чрез 

организиране на интернет базиран информационен портал за темите и  резултатите от 

научните изследвания с участие на предствители на научния състав  в УАСГ   на възраст до 35 

г. 

 Подпомагане на докторантите за насочване към научно-приложни изследвания 

с възможност за допънително съфинансиране от бизнеса и други източници, както и 

разпространението на получените резултати чрез организиране на младежки научни форуми 

и отразяване в интернет пространството и медиите. 

 Засилване на пряката обвързаност на научните изследвания с образованието на 

всички нива  чрез стимулиране на студентското участие в научни проекти и  чрез привличане 

за участие в научни разработки, изследавния и публикации на ученици от специализирани по 

научното направление на УАСГ средни училища.  

2. Дейности по  стратегически приоритет 2 - Обновяване на 

научната изследователска инфраструктура 

2.1. Модернизиране на научната изследователска инфраструктура:  

 Поддържане на научната инфраструктура на съвременно висококачествено ниво 

чрез участие в програми, даващи възможност за финансиране на дейности по модернизация 

на апаратура, оборудване, интернет достъп до световни бази данни, материална база и други 

дейности, подпомагащи научните изследвания. 

 Стимуирането на участието на научните колективи в УАСГ в научни проекти с 

използване на научния и технологичния капацитет на университетските и на 

междууниверситетски научно-иновационни комплекси, центрове за компететност, центрове 

за върхови постижения, центрове за цифрови иновации като възможност за разработване на 

научни изследвания на съвремнно технологично ниво. 

 Прилагане на пазарни подходи – банково кредитиране, рекламна дейност, 

корпоративни интереси и пр. при технологичното оборудване на утиверситетската научна 

инфраструктура. 

2.2. Създаване на нова модерна научна инфраструктура – лаборатории и 

оборудване: 

 Формиране на центрове за изграждане на научноизследователски капацитет в 

областта на изследванията на строителните конструкции, прилагането на иновативни 

строителни материали, недвижимо културно наследство, дигитални технологии и др. и 

създаване на условия за съвременни изследвания, експертизи и обучение на студенти, 

докторанти и специалисти. 

 Усъвършенстване и обогатяване на структурата на Университетската 

строителна изпитателна лаборатория  като към настоящите й 3 сектора (”Строителни 

материали и изолации”, „Води” и „Земна и скална механика”) се привлекат и други учебни 

лаборатории на УАСГ и се формира Университетски лабораторен комплекс.  
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 По-нататъшно развитие и разширяване на дейността на НЦСИ (Национален 

център за сеизмично инженерство) чрез действия и мероприятия по изпълнение на 

задълженията като част от Националната пътна карта за научна  инфраструктура (НПКНИ) в 

България. 

 Разширяване на експертните дейности в НЦСИ чрез ориентиране на 

образователната, научната и изследователската работа в центъра към реалните проблеми на 

съвременното българско строителство като се използват възможностите на Супер-компютъра 

на  София Тех Парк – партньор по участието в проекта на НПКНИ. 

3. Дейности по  стратегически приоритет 3 - Нарастване на 

научните изследвания с научно-приложен резултат 

3.1. Развитие на потенциала за научно-приложни изследвания и иновационни 

разработки:  

 Стимулиране на научните разработки на базата на интеграция и съвместни 

изследователски проекти с други висши училища, с водещи чуждестранни научни 

организации и университети с използване на възможностите на технологични изследователски 

центрове от строителната  индустрия. 

 Стимулиране на участието на научните разработки на  водещи учени от страната 

и чужбина и изявени специалисти от водеши проектантски и строителни фирми  в научно-

приложните изследвания.  

 Разширяване на взаимно изгодното сътрудничество със строителния бизнес – 

строителни фирми, КСБ, КАБ, КИИП и пр. в посока на съвместни приложни изследвания и 

възможности за допълнително финансиране. 

3.2. Дигитализация на научните изследвания: 

 Разширяване и осъвременяване на софтуерната подготовка и научните 

изследвания с използване на програми, пряко свързани с професионалното развитие  и с 

използване на възможностите на Супер-компютъра на  София Тех Парк. 

 В условията на дигитализация да се модернизира и оптимизира  използването на 

университетските компютърни лаборатории не само за образование, а и за научни изследвания 

чрез прилагане на модерни софтуерни програми. 

3.3. Баланс между фундаментални, научно-приложни и приложни научни 

изследвания: 

 Традиционно се запазва ежегодното актуализиране на приоритетните научни 

направления в научните изследвания с цел следване на националните научни приоритети и  на 

иновациите в полза на икономиката и обществото. 

 Баланс между фундаментални, научно-приложни и приложни научни 

изследвания в УАСГ със стимулиране на интердисциплинарността на изследванията и 

равнопоставеност между научните колективи от различните факултети.  

 Създаване и развитие на иновативни, експериментални звена от преподаватели, 

студенти и експерти от практиката за интердисциплинарна работа в областта на научните 

изследвания, творческо-проектантската дейност и практическото обучение. 

 
Настоящата Стратегия е базирана на предишната актуализация от 2018 г., изготвена въз 

основа на действащите и към настоящия момент  нормативни документи в Република 

България: 

 Закон за Висшето образование – глава 8. 
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 „Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и 

разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на 

държавните висши училища научна или художественотворческа дейност” на 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, влязла в сила от 01.01.2017 г.  

 „Система от показатели за условията и реда за финансиране на 

научноизследователски разработки със средства, отпускани целево от държавния бюджет. 

Оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от разработките на УАСГ, приета от АС на 

УАСГ. 

 Правилник за наблюдение на научноизследователската дейност, осъществявана 

от Висшите училища и  научните организации, както и дейността на Фонд „Научни 

идследвания” на МОН  от 29.06.2018 г.  

 
Настоящата Стратегия е разгледана на заседание на Комисията за 

научноизследователската дейност при УАСГ  -  Протокол № 4/10.05.2021 г. и приета от 

Академичния съвет на УАСГ с протокол № 13 от 12.05.2021 г. 

 

 

Вносител:  

доц. д-р арх. Гичка Кутова – Каменова, 

зам.-ректор по научна и приложна дейност 

 


