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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

В ИНСТИТУТА ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - БАН 

 

 Мисията на Института за космически изследвания и технологии – 
БАН (ИКИТ-БАН) в областта на научноизследователската дейност е да 
реализира фундаментални и приложни, актуални и перспективни научни 
изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните 
изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии и 
утвърждаване на ИКИТ – БАН като важен национален и международен 
научен център за иновации и високи научни постижения.  
 Стратегията за развитие на научно-изследователската дейност в 
ИКИТ-БАН е съобразена със Стратегия развитие на БАН за 2017-2030; 
тя е в съответствие със Закон за насърчаване на научните изследвания, 
Национална стратегия за развитие на научните изследвания в 
Република България 2017 – 2030; Оперативния план за 2017-2020 г., 
Индикативния план на инвестициите за периода 2017-2020 г., с 
Националната пътна карта за научна инфраструктура, Рамковата 
програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ 
обединяваща Седма рамкова програма, Програмата 
„Конкурентоспособност и иновации” (CIP) в частта „иновации“ и 
приоритетите заложени при участието на ЕС в изготвянето на стратегия 
за научно-изследователска дейност на Европейския институт за 
иновации и технологии (EIT).  
 
 Визията за развитие на научните изследвания в ИКИТ-БАН цели 
осъществяването на висококачествена научно-изследователска дейност 
на академичния състав, докторанти, както и принос на академичния 
състав и докторантите към утвърждаване на силната институтска 
изследователска школа в рамките на национална научна школа в 
областта на космическите изследвания и превръщането на Института 
във важен фактор за развитие на образованието чрез научни 
изследвания с високо качество и с широк международен отзвук.  

Стратегическите цели в сферата на научноизследователската 
дейност на ИКИТ-БАН в унисон със стратегическите цели на БАН са:  
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1. Създаване на условия за провеждане от академичния и 
докторантски състав на изследвания в значими и приоритетни научни 
области, свързани с космическите изследвания и технологии;  

2. Активно участие в национални и международни научни 
изследвания в областта на мисията на ИКИТ-БАН;  

3. Развитие на собствен изследователски профил и утвърждаване 
на разпознаваема изследователска идентичност;  

4. Провеждане на качествени дейности по отношение подготовката, 
образованието, и личностното развитие на докторантите и 
специализантите.  
 
 Приоритетни изследователски направления в областта на:  
Тенденциите и перспективите пред подготовката и образованието на 
докторантите в условията на технологично, дигитално, отворено и 
постмодерно общество.  
 
 Задачи  
Определяне на иновационни и перспективни научни направления на 
секциите;  
Създаване на материални, технологични и социални условия за 
провеждане на съвместни изследвания между учените от секции на 
ИКИТ-БАН;  
Насърчаване на интердисциплинарни изследвания с ресурси на 
основните научни звена на Института и структури извън него;  
Подкрепа за международни научни изследвания;  
Привличане на мотивирани млади изследователи като докторанти или 
постдокторанти;  
Насърчаване на студентите за научноизследователска дейност;  
Мониторинг и оценка на качеството на научната дейност и научните 
резултати на основните научни звена на ИКИТ-БАН.  
 
 Развитието на научните изследвания в ИКИТ-БАН налага 
интегриране на научния потенциал на секциите и на научната 
инфраструктура на института като:  

• се осигури специфична апаратура за реализиране на иновативна 
научно-изследователска дейност;  

• усвояване на иновативни технологии на научно-изследователска 
дейност, насочени към постигане на върховни постижения;  

• подготовка на човешкия ресурс на ИКИТ-БАН за провеждане на 
съвременна научно-изследователска дейност;  

• участие на академичния състав, докторантите и постдокторанти в 
междуинституционални и международни научни проекти в 
професионалните направления по които се подготвят кадри;  



' HacbpqaBaHe Ha HayL{H14 t43cne,qBaHtAA 14HBecTilpaHn oT 6nsneca;
. ocilrypffBaHe Ha AocTbn Ao Hay'.{Hol43cne,qoBaTeflcKaTa

rnSpacrpyKrypa Ha ceKllr4ilre tA Ao yHrBepcnrercKilre qeHTpoBe tA

na6oparoptlu;
' cbrpy4Ht4qecrBoro 3a cbBMecrHa HayqHo-r43cneAoBarencra 4efrnocr

c Apyrr ilHcrt4TyrtA tA BtAcwt4 yr'tnnrula y Hac r a vyx6nHa;
. L{neHcrBo (unguaugyanHo) B HayqHil opraHn3aqilil B vyx6nxa v B

peAKoneftAu Ha cnvcaHtAf,;
' yBennqaB,aHe na ny6nuKallnilTe B HayqHr cnilcaHilF c ilMnarr-sarrop

il ilMnaKT- paHr;

' crt4MyflilpaHe Ha yqacrilero c AoKnaEil B Hayqnn QopyMr/r B crpaHara
n e vyx6rna.

ITepcnexmueu
- Paseilrne Ha HayqHo-r43cnegoBarencKara 4erZHocr B nepcneKTnBHtA

o6nacrn Ha Ha SyH4arvreHTaflHr r npilnoxHr4 r43cnegBaHnq a o6nacrra Ha

Srsnrara Ha Kocuoca, AilcraHll4oHHnre u3cne4BaHtAA Ha 3evnra n
nrlaHeTnTe n aepoKocMt4r{ecKnTe TexHonorilil;

- OrcronBaHe il pa3BilTile Ha HayqHre n o6pasoBareneH aBTopilTer Ha
ceKLlr4ure ot IAKAT-EAH B crpaHara il Ltyx6una;

- flo-nararbuHo t43ArraHe Ha KaqecrBoro Ha HayLtHt4Te il3cneABaHng B

1,4KIIT-5AH;
- 3a4un6oqaBaHe Ha cbrpy4Hr4qecrBoro c Boneqta HayqHil opraHh3allril B

crpaHara n vyx6rna;
- PasuJt4pFBaHe Ha HayL{Ho-t43cneAoBarencKo cbrpyAHtaqecrBo c

norpe6nrenil Ha KaApLl;
- O6orareBaHe tA cta6unu3ilpaHe Ha r3cne4BaHVtflTa Ha npoeKTeH

npilHLliln;
- AxrileHo npilBnilqaHe Ha Morr4BilpaHh v Ha1apeHil cry4eHTu 3a yqacrhe

B HayL{Ho-r43cneAoBarencKa 4erlnocr;
- opneHTrpaHe Ha HayqHnre il3cneABaHtAA Ha AoKTopaHTr KbM

il3rpax4aHe Ha HayqHil uKonil a IAKIAT-EAH;
- BHe4pnBaHe Ha cbBpeMeHHil TexHononAtA B HayLtHt4Te il3crlerqBaHun

,Quperrop na lA

flpoQ A-p LIHX. He4roa
ltHcTHrr
KOCMMIiE

3CJtEASAfI

TEXHOfiOT
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