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за компетентност 

    

 

  

 
    

 

  Какво представляват Центровете за върхови постижения 

(ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК)? 

Българската наука е силна във физиката, химията, биологията и инженерството. В 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на България за периода 

2014-2020 бяха идентифицирани следните сектори, в които България има потенциал да 

направи пробив: Информатика и ИКТ, Мехатроника и чисти технологии, Индустрия за 

здравословен начин на живот и Биотехнологии и Креативни и рекреативни индустрии. 

В този контекст бе насочен значителен финансов ресурс от Европейския фонд за 

регионално развитие (2014-2020 г.) към приоритетна ос 1 „Научни изследвания и 

технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ (ОП НОИР) за изграждането на Центрове за върхови постижения и на Центрове 

за компетентности. 

За първи път през програмен период 2014-2020 беше насочен специален ресурс от 

европейските фондове за финансиране на българската научноизследователска 

инфраструктура и приложните научни изследвания. 

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ бяха изградени 

16 нови изследователски комплекси, каквито са Центрове за върхови постижение (ЦВП) 

и Центрове за компетентност (ЦК). 

В рамките на Центровете научните изследвания следват най-високите световни 

стандарти и практики. Една от целите за изграждането на центровете е засилване на 

интеграцията на научните изследвания с технологичните разработки и иновациите. За 

постигането на тази цел от ключово значение е създаването на партньорства между 

центровете и бизнеса. 



 

  

Как могат ЦВП и ЦК да са полезни за бизнеса? 
Защо има смисъл от партньорство? 

• Възможности за МСП за участие във ваучерна схема за въвеждане на иновативни 

решения, решаването на различни технологични проблеми на предприятието, в 

дигитализацията, въвеждането на нови бизнес модели, прототипиране и др., чрез 

осигуряване на достъп до нова, най-съвременна научно-изследователска 

инфраструктура и резултати от научно-приложни изследвания. 

• Възможност за предприятията да намерят решения за изпълнение на стандартите 

на Европейския съюз, свързани с опазването на околната среда и адаптиране към 

климатичните промени, в това число целите за нулеви емисии въглероден диоксид 

до 2050. 

• Възможност на предприятията да се възползват от разработените енергийно 

ефективни технологии и системи. 

Примери за ключови области за партньорство: 

 Системи за съхранение на енергия. 

 Роботизирани системи и мехатронни технологии. 

 Нови материали и технологии за чиста и безопасна енергия. 

 Методи за преработване на лечебни и ароматични растения и агробиоотпадъци. 

 Растителна геномика, биоинформатика. 

 Квантова комуникация и интелигентни системи за сигурност.  

 Интегрирано преливане между цифровизирани бизнес процеси и обработка на 

големи данни. Дигитализация на производствени процеси. 

 Персонализирана 3D медицина, клинични изследвания в областта на инфекциите 

и имунния отговор. 

 Технологични решения за въвеждане на нови процеси от кръговата икономика в 

това число оползотворяване и обезвреждане на твърди отпадъци. 

 Пречистване и управление на води. 

Защо има смисъл от партньорство (сътрудничество) и как може да се реализира? 

Има различни опции за сътрудничество в зависимост от интересите и нуждите на двете 

заинтересовани страни - компанията и научната организация: 

- Изпълнение на съвместни проекти чрез споделяне на разходи, рискове и 

резултати, в това число и права върху интелектуалната собственост. Това се определя 

като ефективно сътрудничество и може да бъде подпомагано с европейски средства.   



- Извършване на научно-изследователска услуга, чрез използване на 

инфраструктурата и научния потенциал на центровете. В този случай услугата се възлага 

от бизнеса. Този тип договаряне е подходящо, когато компанията очаква резултати в 

кратък период от време. Приложим е и ако научната организация може да отдели време 

за предоставяне на дефинираните от бизнеса услуги. 

- - Лицензионни споразумения: При тях компанията има интерес да получи достъп 

до интелектуална собственост, развита и притежавана от научната организация. 

Компанията може или да получи правото да ползва  резултатите с цел определено 

приложение, или в определена техническа област, или за определена територия 

(лиценз) или в изключителни случаи само да придобие правата за интелектуална 

собственост (чрез прехвърляне/ assignment). 

- - Персонал зает с НИРД: компанията назначава докторанти или млади учени с 

докторска степен и предлага възможност на този персонал да разпределя времето си 

между компанията и научната организация 

 



Какви, колко и къде?  

Разпределение на ЦВП и ЦК по тематичните области на ИСИС 

2014-2020  

Тематични области на ИСИС ЦВП ЦК 
Мехатроника и чисти 

технологии 

 

 

Национален център по мехатроника 

и чисти технологии 

BG05M2OP001-1.001-0008 

Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ – 

Технологии и системи за генериране, 

съхранение и потребление на чиста енергия“ 

BG05M2OP001-1.002-0014 
 Изграждане и развитие на Център за 

Компетентност по Мехатроника и чисти 

технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, 

Robotics, Automation, Clean technologies) 

BG05M2OP001-1.002-0011 
 Чисти технологии за устойчива околна среда 

– води, отпадъци, енергия за кръгова 

икономика 

BG05M2OP001-1.002-0019 
 Център за компетентност „Интелигентни 

мехатронни, eко- и енергоспестяващи 

системи и технологии“ 

BG05M2OP001-1.002-0023 
Информатика и ИКТ 

Център за върхови постижения по 

Информатика и информационни и 

комуникационни технологии  

BG05M2OP001-1.001-0003 

Изграждане и развитие на Център за 

компетентност „Квантова комуникация, 

интелигентни системи за сигурност и 

управление на риска“ (Quasar) 

BG05M2OP001-1.002-0006 

Университети за Наука, 

Информатика и Технологии в е-

Дигитализация на икономиката в среда на 

Големи данни (ДИГД) 



обществото (УНИТе) 

BG05M2OP001-1.001-0004 

 BG05M2OP001-1.002-0002 

Големи данни за интелигентно 

общество 

BG05M2OP001-1.003-0002 

 

Индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии 

 

 

ПлантаСИСТ: Създаване на Център 

по Растителна Системна Биология и 

Биотехнология за превръщане на 

фундаменталните научни 

изследвания в устойчиви био-

базирани технологии в България 

BG05M2OP001-1.003-0001 

Фундаментални, транслиращи и клинични 

изследвания в областта на инфекциите и 

инфекциозната имунология 

BG05M2OP001-1.002-0001 

 „Център за компетентност по 

персонализирана медицина, 3д и 

телемедицина, роботизирана и 

минималноинвазивна хирургия“ 

BG05M2OP001-1.002-0010 
 Център за компетентност „Персонализирана 

иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ 

BG05M2OP001-1.002-0005 
 Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и 

отпадъци от лечебни и ароматични растения 

за иновативни биоактивни продукти 

BG05M2OP001-1.002-0012 
Нови технологии в креативни и 

рекреативни индустрии 

Изграждане и развитие на Център 

за върхови постижения „Наследство 

БГ“  

BG05M2OP001-1.001-0001 

 

 

 



Как може бизнесът да се свърже с ЦВП и ЦК? 

N номер на проекта име на центъра WEBSITE 

1 BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения 
„Наследство БГ“ 

http://www.nasledstvo.bg/ 

 

2 BG05M2OP001-1.001-0003 Център за върхови постижения по Информатика и 
информационни и комуникационни технологии 

http://ict.acad.bg/ 

 

3 BG05M2OP001-1.001-0004 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-
обществото (УНИТе) 

https://unite-bg.eu/bg 

 

4 BG05M2OP001-1.001-0008 Национален център по мехатроника и чисти технологии https://www.cemct.eu/bg/ 

 

5 BG05M2OP001-1.002-0001 Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в 
областта на инфекциите и инфекциозната имунология 

https://bg05m2op001-1.002-

0001.ncipd.org/ 

 

6 BG05M2OP001-1.002-0002 Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни 
(ДИГД) 

http://bigdatacc.bg/ 

 

7 BG05M2OP001-1.002-0005 Център за компетентност „Персонализирана иновативна 
медицина (ПЕРИМЕД)“ 

https://mu-

plovdiv.bg/perimed/nachalo/ 

 

8 BG05M2OP001-1.002-0006 Изграждане и развитие на Център за компетентност 
"Квантова комуникация, интелигентни системи за 
сигурност и управление на риска" (Quasar) 

http://www.quasar.bg/ 

 

http://www.nasledstvo.bg/
http://ict.acad.bg/
https://unite-bg.eu/bg
https://www.cemct.eu/bg/
https://bg05m2op001-1.002-0001.ncipd.org/
https://bg05m2op001-1.002-0001.ncipd.org/
http://bigdatacc.bg/
https://mu-plovdiv.bg/perimed/nachalo/
https://mu-plovdiv.bg/perimed/nachalo/
http://www.quasar.bg/


9 BG05M2OP001-1.002-0010 "ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА 
МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И 
МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ" 

http://competence.mu-

pleven.bg/bg 

 

10 BG05M2OP001-1.002-0011 Изграждане и развитие на Център за Компетентност по 
Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, 
Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) 

https://miraclebg.com/ 

 

11 BG05M2OP001-1.002-0012 Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от 
лечебни и ароматични растения за иновативни 
биоактивни продукти 

http://subramap.orgchm.bas.bg/ 

 

12 BG05M2OP001-1.002-0014 Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и 
системи за генериране, съхранение и потребление на 
чиста енергия 

http://www.hitmobil.eu/ 

 

13 BG05M2OP001-1.002-0019 Чисти технологии за устойчива околна среда – води, 
отпадъци, енергия за кръгова икономика 

http://www.clean-circle.eu/ 

 

14 BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, 
eко- и енергоспестяващи системи и технологии" 

https://smeest.eu/ 

 

15 BG05M2OP001-1.003-0001  Проект ПлантаСИСТ: Създаване на Център по Растителна 
Системна Биология и Биотехнология за превръщане на 
фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-
базирани технологии в България” 

http://www.plantasyst.eu/ 

 

16 BG05M2OP001-1.003-0002 Големи данни за интелигентно общество https://www.gate-coe.eu/ 

 

http://competence.mu-pleven.bg/bg
http://competence.mu-pleven.bg/bg
https://miraclebg.com/
http://subramap.orgchm.bas.bg/
http://www.hitmobil.eu/
http://www.clean-circle.eu/
https://smeest.eu/
http://www.plantasyst.eu/
https://www.gate-coe.eu/


 


