СТАТУТ
на Национална Академична Мрежа на БАН
І. Общи положения
Националната академична мрежа /НАМ/ на БАН се състои от Регионални
академични центрове /РАЦ/.
Главна цел на /НАМ/ е създаване 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.
Създадени Регионални академични центрове в Пловдив, Варна, Стара Загора,
Сливен, Бургас, Добрич, Габрово, Шумен, Плевен, Велико Търново, Русе, Благоевград,
Разград, Монтана, Враца, Казанлък, Смолян, градове с определено академично
присъствие – университети, висши училища, колежи, индустриални организации
/фирми/ и общински ръководства осъзнали потребностите от едно по-ефективно
сътрудничество между науката, индустрията и духовното развитие на съответните
региони. Меморандуми за научно-техническо сътрудничество с НАМ са подписали и
Общините на градовете Гюргево, Драма, Серес, както и Университетът в град Ниш и
Тракийският университет в Одрин.
Целта на създадените РАЦ в страната е те да се утвърдат, като средища, които
генерират възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните
изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати обслужващи
общинските и национални управленски организации и институции.
Обединени на доброволен принцип партньори на РАЦ ще сътрудничат помежду
си по отношение извършваните дейности и поставените цели.
Основните насоки на взаимодействието и сътрудничеството между партньорите в
РАЦ са определени в сключените между тях и Ръководството на БАН Меморандуми за
сътрудничеството с Общините и Споразумения за сътрудничество с отделните членове.
В тези документи са отразени специфичните за региона интереси и потребности
на партньорите на РАЦ, особено на Общините, посочени са конкретни теми и цели на
сътрудничество, както и правата и задълженията на участниците.
II. Структура и функции на Националната мрежа от РАЦ
Основната функция на Националната академична мрежа е да създаде реални
условия за утвърждаването на БАН, като национален изследователски и образователен
център, в културно средище за развитие на духовността и националната идентичност на
българските граждани.
Цели се чрез националната мрежа, достиженията българската наука да стигнат до
най-отдалечените кътчета на страната и да се повиши ефективността на връзката между
науката и стопанската практика в лицето на държавните организации и институции.
БАН и българската наука трябва да участват реално в разработването на
националните приоритети, определящи бъдещето развитие на страната. Това на практика
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може да стане чрез използването на възможностите на Националната мрежа от РАЦ,
генериращи ново знание, ефективни стопански политики и иновативни технологии.
Пълноценното функциониране и управление на националната мрежа от РАЦ
ще се обезпечи от създадения Съвет на координаторите /СК/. Той се състои от
избрани РАЦ, оперативното ръководство се осъществява от главен координатор,
определен от Ръководството на БАН.
Основните функции на СК е да координира научноизследователската,
образователната и иновативна дейност на РАЦ. Целта е постигане на по-голяма
ефективност в тяхната научно приложна реализация, чрез участие в национални и
международни форуми, конференции, конгреси взаимодействие със Събранието на
академиците и член кореспондентите на БАН.
СК ще подпомага и научното израстване, и професионално развитие на учените
от съответното РАЦ.
Дейността на СК се отчита периодично/ два пъти в годината/ от Главния
координатор пред неговите партньори и ръководството на БАН. Чрез своята ефективна
дейност СК ще създава благоприятни условия и предпоставки за развитието на
сътрудничеството и взаимно подпомагане между отделните РАЦ, институтите на БАН,
университетите и фирмите за изпълнение на поставените от тях цели.
Консултативен съвет/КС/ към НАМ подпомага с консултации, експертизи и
организирането на конференции, семинари и други научни изяви свързани с дейността
на регионалните академични центрове. Консултативния съвет функционира на
обществени начала без финансови ангажименти от БАН.
III. РАЦ – обединение на равнопоставени партньори
и генератор на нови идеи
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.
Партньори на РАЦ могат да бъдат филиали, лаборатории и други подразделения
на БАН, университети, колежи и техникуми, иновативни и друг вид фирми, извършващи
индустриална и търговска дейност; общини, подписали Меморандум за сътрудничество
с БАН. Меморандумът, определя регионалния характер на РАЦ, независимо от поширокия кръг участници- университети, колежи, техникуми и фирми и дава възможност
дейността на РАЦ да се извършва на национално ниво под формата на клъстери.
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.
Партньорите на РАЦ се ангажират за целите на съвместната дейност, в духа на
доброто сътрудничество, взаимно да си оказват съдействие във връзка с ръководството
по разработване на докторски дисертации от техните служители, при провеждане на
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обучение на дипломанти, семинари със студенти, при написване на и публикуване на
съвместни научни трудове и др.
При наличие на достатъчно хабилитирани научни кадри всеки партньор има право
да предложи хабилитирани научни сътрудници и преподаватели за включване, като
външни експерти в научни съвети на другите страни.
За целите на съвместната си дейност и при необходимост, взаимно си предоставят
за ползване научна апаратура и технологични съоръжения, както и съответните бази за
работа с тях.
Партньорите на РАЦ се ангажират да организират и изпълняват съвместни научни
проекти, при условията посочени в подписаните споразумения между тях. Те
организират и международни симпозиуми и конференции, като отпечатват докладите от
тях в сборници.
Специално внимание се обръща на съвместното участие на партньорите, при
внедряване на собствени иновативни и на най-нови световни научни постижения, като
за целта създават научни екипи, които могат да използват наличната си технологично
апаратура, а при необходимост да закупуват нова такава спазвайки условията на
постигнатите между тях споразумения.
Партньорите на РАЦ участват ефективно в съвместно организирани
образователни и квалификационни програми, както и при усвояване на структурните
фондове подпомагащи развитието на отделните общини.
На общинско ниво, партньорите на РАЦ съдействат и участват при
разработването на програми и проекти, свързани със социално икономическото развитие,
образованието, опазване на околната среда и устойчивата използване на природните
ресурси на територията на съответната община.
Дейността и усилията на партньорите на РАЦ са насочени към създаване и
развитие на регионални технологични центрове, бизнес инкубатори и технологични
паркове за трансфер на технологии.
Ръководството на БАН, като партньор в дейността на РАЦ периодично ще
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.
Споразумението се прекратява при изтичане на посочения 5 годишен срок и по
взаимно съгласие между страните след 3 месечно предизвестие.
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