ОТЧЕТ
за дейноста на Националната академична мрежа на БАН за 2017 г.
През отчетния период дейността на регионалните академични центрове бе
осъществена в следните основни направления:
 Научни форуми, кръгли маси, конференции;
 Изложби;
 Участие в съвместни мероприятия;
 Участие в национални и регионални програми, конкурси, съвместни проекти;
 Организационни и администативни дейности.

Научни форуми, кръгли маси, конференции
Регионалният академичен център на БАН в Бургас и Търговско-индустриалната
камара организираха на 9 март 2017 г. кръгла маса на тема „Съвременната жена –
фактор в науката, бизнеса и обществото”. Ежегодната среща е в изпълнение на
споразумение за сътрудничество между двете институции и даде фокус върху актуални
въпроси, свързани с участието на жените в науката, бизнеса, обществения живот и
предизвикателствата на бъдещето. Специален гост и лектор на форума бе акад. Стефан
Воденичаров. Бизнесдами от региона, представители на научните среди от Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас и Бургаски свободен университет, директори на
държавни институции, представители на неправителствени организации участваха активно
в кръглата маса.

През месец Април РАЦ, Стара Загора организира кръгла маса "Бизнес,
професионално образование, дуално обучение". В форума взеха участие Българошвейцарска мисия, посветена на дуалното образование, с екипа на проекта ДОМИНО,
Българо-швейцарска търговска камара, 25 представители на български фирми и
организации и посланик Миглена Плугчиева.
Регионалният академичен център Шумен бе съорганизатор на Петата Национална
студентска научна конференция „От Атома до Космоса”, която бе проведена през месец
май в Шуменския университет. По време на конференцията завърши бе представенан
Астрономическия център на Шуменския университет.
РАЦ, Враца е съорганизатор на три Международни Конференции на тема
„Културно- историческо наследство на Мизия и Дакия“. Първата конференция на тема
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"Културно-историческото наследство – състояние, проучване и опазване в
трансграничния регион – Област Враца и Русе, България и Окръг Олт, Румъния",
беше проведена в гр. Враца. Втората конференция „Праисторическите проучвания в
светлината на съвременните открития в Югоизточна Европа", се състоя през месец
юни 2017 г., в град Русе. През месец октомври 2017 г., беше организирана и третата
Международна конференция на тема „ Праисторическа керамика – открития и
експериментални проучвания“, в гр. Слатина, Румъния. В международните конференция
участваха историци, археолози, студенти, докторанти и научни работници от институтите
на БАН.
През месец юни в РАЦ, Русе се проведе специализиран форум с участието на
членовете на Клуба на строителите ветерани, ученици и преподаватели от
Професионална гимназия по строителство и архитектура „П.Пенев”, в рамките на който
акад. Ячко Иванов бе лектор.
От 7 до 9 септември 2017 г. Институтът по математика и информатика при Българска
академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и Областна администрация Бургас и с
подкрепата на Национален фонд „Научни изследвания“, организираха Седмата
международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно
наследство“ – DiPP2017. Съорганизатори на събитието са: Регионален академичен център,
Бургас, Регионален исторически музей, Бургас, Бургаски свободен университет, Index Ltd.
Основен фокус бе осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално
културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му
цифрово съхранение и опазване. С приоритет е направление цифрово представяне и
съхранение на паметници на културата и историята в условия на риск.
През месец Октомври в Русе се проведе международна научна конференция
„Наследството на показ”, с участието на ИЕФЕМ-БАН, РУ „А.Кънчев” и РИМ Русе , на
която доц. д-р Николай Вуков ИЕФЕМ, БАН представи „Близостта на историческите
дистанции: местно наследство и възстановки на героичното време”. Д-р Светла Казаларска
ИЕФЕМ, БАН запозна аудиторията с „Историческите възстановки като зрелище:
театрализация и перформативност, автентичност и исторически реализъм”. В
конференцията взеха участие проф. Радослав Кючуков и д-р Теодор Кючуков от РУ
”А.Кънчев” със съвместна разработка на тема „Външно осветление на археологически и
архитектурни обекти”.
През месец Октомври в Университетската библиотека на Технически университет,
Габрово се проведе бизнес конференцията по проект ESSPO на Община Габрово.
Конференцията бе част от Седмицата на предприемачеството и в нея взеха участие
евродепутати, министри, експерти, учени и представители на държавната и местната
администрация, както и представители на бизнеса. По покана на Регионалния академичен
център на БАН в Габрово, заместник - председателят на Българската академия на науките
чл.-кор. Костадин Ганев взе участие в бизнес конференцията, като представи доклад
„Наука, иновации и бизнес“. Той запозна аудиторията с ролята на БАН като водещ център
за иновации и връзките с бизнеса и посочи пътищата към подобряването им, един от които
е дейността на Съвета по иновации и развитие на технологиите към Българската търговскопромишлена палата. Също така бяха разгледани и възможностите за финансиране на тези
дейности и оценка за тяхната приложимост за бизнеса у нас.
През месец октомври в гр. Казанлък се проведе научна конференция „Национална
и регионална икономика – актуално състояние, потенциал, перспективи”.
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Организатори на форума са Регионалните академични центрове на Българската академия
на науките в Казанлък и Стара Загора и Община Казанлък. В конференцията взеха участие
г-н Михайлов-зам. кмет на община Казанлък, инж. Н. Ибушев – изп. Директор „Арсенал”
АД, инж. Бальо Динев-управител на „Давид холдинг “, инж. Благовеста Щинева – ЦИЕС
Стара Загора, Марияна Демирева-директор на ПГ „Иван Хаджигенов “, представители на
общината и културните институции в градовете Казанлък и Стара Загора. По време на
конференцията бе обсъдено развитието на икономиката и бъдещето на професионалното
образование в страната и региона. Лектори на научната конференция от страна на
акедемичната общност бяха академиците Стефан Воденичаров, Ячко Иванов, чл. кор. проф.
Димитър Димитров, професорите Гарабед Минасян от ИИИ към БАН, Росица Ангелова от
ИИИ-БАН, Стоян Тотев ИИИ-БАН, Румен Каканаков от Централната лаборатория по
приложна физика в Пловдив. Докладите разглеждаха регионалните различия в България и
европейските перспективи, научните разработки в Индустрия 4.0 и дигиталните фабрики на
бъдещето, задвижвани от научните постижения, перспективите и актуалните проблеми
пред професионалното образование у нас, на формите на взаимодействие между фирмите и
местната власт и др..

От 17 до 21 Октомври 2017 г. в Творческия дом на БАН, РАЦ, Варна съвместно с
Научноинформационен център “Българска Енциклопедия” проведе научно-практическа
конференция “Форми на взаимодействие за създаване и обществено популяризиране
на информационни ресурси”.
През месец Ноември в Габрово се проведе конференция „Науката среща
парламентите и регионите“. Основните теми във форума бяха свързани с регионалното
партньорство в интелигентната специализация, извеждането на науката като фактор за
устойчивото развитие на териториите и иновативните решения в градските политики.
Форумът, бе осъществен по инициатива на Община Габрово в партньорство с Генерална
дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия,
Представителството на Европейската комисия в България, Комитета на регионите на
Европейския съюз и Технически университет, Габрово, РАЦ на БАН, Габрово и др. В
дискусията със своя позиция и разработки се включиха експерти от Съвместния
изследователски център на Европейската комисия, лектори от университетските и научните
среди, национални организации и министерства, кметове, областни управители и общински
съветници от Северен централен район, народни представители и евродепутати,
включително координаторите на регионалните академични центрове на БАН от Русе и В.
Търново. Конференцията обедини основните теми в три панела: „Интелигентната
специализация на региона – фактори, политики и възможности за финансиране“, „Науката
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– фактор за устойчивото развитие на градовете и регионите“ и „Интелигентни решения за
градовете“.
През месец Ноември в Юнашкия салон, Варна се проведе научна конференция
“Наука, образование, иновации”. Организатори на форума бяха Регионалният
академичен център на Българската академия на науките във Варна и Община Варна.
Конференцията бе открита от председателя на БАН акад. Ревалски, заместник кмета на
община Варна Коста Базитов и областния управител Стоян Пасев. Лектори на научната
конференция от страна на академичната общност и университетите бяха академиците Васил
Сгурев, Ячко Иванов, чл. кор. проф. Димитър Димитров, професорите, Гарабед Минасян от
ИИИ към БАН, Васил Кавърджиков от Институт по механика към БАН, Румен Кишев от
център по хидро и аеродинамика към БАН, Снежана Мончева от Института по океанология
към БАН, Анна Недялкова лектор Свободен университет, Варна, Боян Медникаров ректор
на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, доцентите Тошо Петров зам. Ректор на ТУ Варна, Тодор Радев,
ректор на Висшето училище по мениджмънт, Варна, Георги Георгиев, Институт по
металознание към БАН, Елица Петрова , Институт по рибни ресурси , Варна, Иван Иванов
от Института по метеорология и хидрология филиал Варна, Участваха във работата
конференцията с доклади и представители на бизнеса, общините Варна и Провадия.
Докладите на научната конференция бяха посветени на перспективите и актуалните
проблеми на средното, средно професионално и висше образование у нас, връзката на
висшето образование с науката и индустрията, на формите на взаимодействие между
фирмите и ВУЗ с институтите на Българската Академия на Науките.

РАЦ, Плевен съвместно с Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ),
БАН в Медицински университет, Плевен се проведе Глобален ден на етиката. На кръгла
маса, съвместно ИИОЗ, бяха разгледани и обсъдени теми от приложната етика, правните
граници и етичните хоризонти на медицинската помощ.
РАЦ, Стара Загора регулярно провеждаше работни срещи с представители на фирми,
организации и институции от Старозагорски регион за установяване на отношения с
институти на БАН и други научни звена от НАМ. В партньорство с филиала на ИКИТ-БАН
Ст. Загора бе организиране на лектория "Слънчевата система - нашият галактически дом
(нови открития и стари загадки)".
През месец ноември гр. Разград бе домакин на традиционната двудневна научна
конференция с международно участие под наслов: „Индустрия 4.0. Бизнес среда.
Качество на живот”. Този научен форум се организира от Регионален академичен център
на БАН, Разград съвместно с Русенския Университет филиал Разград, Дом на науката и
техниката, Разград и Съюз на учените в България, клон Разград и се проведе под патронажа
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на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев. На откриването на конференцията
присъстваха г-н Гюнай Хюсмен, Областен Управител на област Разград, г-жа Надежда
Радославова, Председател на Общински съвет Разград, д-р Валентин Василев, Кмет на
община Разград, проф. д-р Пламен Даскалов, Зам. Ректор по развитие, координация и
продължаващо обучение на Русенския Университет, представители на Дома на науката и
техниката, много преподаватели от различни университети на страната, докторанти,
студенти, представители на бизнеса и медиите. В работата на конференцията взеха участие
и учени от чужбина.
През месец Декември регионалният академичен център в Бургас организира среща,
на която акад Стефан Воденичаров представи „Възгледи за национални цели и
приоритети за устойчиво развитие на България“. В обсъждането взеха участие
представители на министерства, областни управители и кметове на общини в Югоизточен
район, представители на организациите на работодателите и работниците и служителите на
национално равнище, представители на Управляващите органи на Оперативните програми
и др.
На заседание на регионалният съвет за развитие на Юженцентрален район бяха
представени „Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на
България“ разработени от екип на БАН и одобрени от индустриалци и академичната
общност. Докладът бе представен от Момчил Караиванов, координатор на Регионалния
академичен център на БАН, Смолян. Домакин на регионалния съвет бе областният
управител на Кърджали, Никола Чанев в качеството си на председател на регионалният
съвет за развитие през второто полугодие на 2017-та.

Изложби
Фотоизложба със заглавие "Жените в математиката" бе експозирана в
регионалните академични центрове в Бургас, Казанлък, Враца. Снимките на дамите,
работещи в областта на точните науки, са дело на изявената фотографка Noel Tovia Matoff.
Комбинирани с интервюта с всяка от тях, фотосите са поместени в книга, представена от
университета в Потсдам, Германия. Българската следа в "Жените в математиката" е на
проф. дмн Стефка Буюклиева – освен една от 13-те дами в изложбата, тя е и координатор
на регионалното представителство на БАН във Велико Търново.
Изложбата „Разрушение и съзидание – архитектурното творчество на Колю
Фичето“ бе представена в регионалните академични центрове в градовете Бургас, Габрово,
Казанлък, Варна, Монтана , Смолян, Враца. Изложбата е дело на Института по математика
и информатика при БАН и Регионалния исторически музей във Велико Търново и е част от
проекта за цифровизация на творчеството на легендарния строител Колю Фичето –
„Майсторът и времето”. Изложбата представя най-популярните му архитектурни шедьоври
чрез снимки, рисунки, схеми, текстове, подредени на 15 пана. В експозицията са подредени
част от най-известните обекти на уста Колю Фичето - църкви, мостове, жилищни и
обществени сгради – истински архитектурни шедьоври, чрез които във времето и в
пространството може да се направи една разходка с майстора. Най-интересните документи
в нея са предоставени от историческите музеи във Велико Търново, Дряново, Свищов и
Ловеч. Сред представените обекти са Къщата с маймунката, ханът на Хаджи Николи,
църквата „Св. Спас“, старият катедрален храм „Рождество Богородично” във Велико
Търново, Преображенският манастир, Килифаревският манастир, покритите мостове в
Ловеч и Белене, църквата „Св. Троица” в Свищов и др.
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Регионалният академичен център на БАН в Бургас и Регионалната библиотека "Пейо
Яворов" представиха изложбата на Кирило-Методиевския научен център - БАН "Св.
Климент Просветителят" в рамките на дните на Европа в Бургас и под патронажа на евродепутата Мария Габриел. Директорът на КМНЦ доц. д-р Славия Бърлиева представи
изложбата и изнесе доклад на тема "Св. Климент и българските книги", посветен на ролята
на Кирило-Методиевия ученик и следовник за утвърждаването на българскатаи славянската
писмена култура като трети дял на европейската книжовност.
По покана на РАЦ Бургас Института за етнология и фолклористика с Етнографски
музей при БАН представи Националната изложба „Вотиви” в навечерието на празника на
Бургас. В нея са събрани най-интересните образци на оброчните фигурки, известни като
вотиви, съхранявани в колекциите на Националния етнографски музей, Националния
исторически музей, регионалните исторически музеи в Бургас, Варна, Габрово, Хасково,
Шумен и Ямбол, Регионалния етнографски музей - Пловдив, историческите музеи в Малко
Търново, Средец и Попово и Етнографския музей на открито „Етъра”.
РАЦ Бургас организира изложба “Между Бога и хората“, която включва фотоархив
на уникални камбани от цяла България. Изложбата е подготвена от екип на Институт по
математика и информатика, Българска академия на науките по проектите BELL и
BELLKNOW.
Изложбата организирана от РАЦ, Русе и ИЕФЕМ – БАН „Следите на героичното
време: места на памет, свързани с национално-освободителните борби”, бе представена
в зала „Русе”. Събитието бе посетено от ученици, студенти, общественици и тесни
специалисти.
РАЦ, Габрово организира изложба "Кирилометодиевската идея в православното
християнство", съвместно с Кирило-Методиевския научен център - БАН
РАЦ, Габрово организира предствяне на тематична и специално подбрана за БАН
изложба със заглавие „Наука по законите на хумора“. Изложбата беше тържествено
открита Централното фоайе на Българската академия на науките. Организатори са музеят
„Дом на хумора и сатирата “в Габрово и Регионалният академичен център на БАН Габрово. Колекцията включва 34 карикатури от музейния художествен фонд „Хумор на
народите “. Представени са творби на 32 художници от 19 държави, като се отличават с
добронамерено намигване към професията на учения, със свеж хумор и елегантна ирония,
с оригинални рисунъчни техники. Изложбата бе представена също така съвместно с
РАЦ, Варна, в Творческия дом на БАН във Варна.

6

Изложба „Образи и щрихи от голямата война” с участието на д-р Цветан Радулов
от Научен архив-БАН, музей на фотографията, ИМ „Искра”, НПМ „Шипка-Бузлуджа” бе
представена в гр. Казанлък със съдействието на РАЦ, Казанлък.
Изложбата „Църквата в Самуилова България – корени и наследство” бе
представена Ректората на Русенския университет през Май. Експозицията е подготвена във
връзка с националното честване на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил през 2014
г. и е организирана в Русе по инициатива на Университета и Регионалния академичен
център на БАН, Русе. Изработена е от сътрудниците на Кирило-Методиевския научен
център към Българската академия на науките със съдействието на Научния архив на БАН,
Националния археологически институт с музей при БАН и с подкрепата на Центъра за
славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към Софийския университет „Св.
Кл. Охридски“.
РАЦ, Русе съвместно с института за изследване на изкуствата, БАН гостува в Русе в
рамките на Международния фестивал Мартенски музикални дни. Проведе се тематичното
представяне от проф. Горица Найденова, проф.д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова,
доц.д.н. Марияна Булева на „Музикални издания на Института за изследване на
изкуствата”.
РАЦ, Монтана участва в подготовката и организацията на отбелязването на 45годишнината от създаването на Института по тракология, днес Център по тракология
„Проф. Александър Фол“ при ИБЦТ-БАН. Ретроспективна изложба "Херосът остава в
Тракия " беше открита от директора на Института за балканистика с Център по тракология
– БАН проф. дин Александър Костов в худ. галерия "К. Петров", гр. Монтана. Организатори
на събитието са Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН, община
Монтана, Регионален академичен център – Монтана и Регионален исторически музей –
Монтана. Членове на Центъра по тракология „Проф. Александър Фол“ изнесоха доклади по
теми, които са в изследователското поле на института: гл. ас. д-р Пламен Петков - Одриска
династия ( V в. пр. Хр. - 340 г. пр. Хр.); гл. ас. д-р Ружа Попова - Траките в Боспорската
династия: Спартокидите. Гост на събитието беше Златко Живков, кмет на община Монтана.
Документална изложба „95 години организиран футбол в Монтана” бе представена през
месец май съвместно с Държавен архив, Монтана. Изложба за отбелязване на 140 г. от
Освобождението на гр. Кутловица (Монтана) „Освобождението през обектива, перото и
четката”. Проведена и среща - разговор с гл. ас. д-р Мария Шушарова от Института за
балканистика с Център по тракология при БАН за Руско - турската война (1877-1878) и
освобождението на Кутловица в художествена галерия „Кирил Петров” – Монтана. РАЦ,
Монтана активно участва в организиране и провеждане на тържествата по повод
отбелязване 140 г. от Освобождението на Чипровския край и 180 г. от въстанието на Върбан
Пенов. Представяне на документална изложба съвместно с Държавен архив, Монтана
„Памет за Левски”, по повод 144 години от обесването на Апостола.
През месец Март РАЦ, Велико Търново съвместно с Научноинформационен център
"Българска енциклопедия" – БАН и Народна библиотека "П.Р.Славейков" - Велико Търново
организира изложба „Цялото познание в една книга”, издания на „Българска
енциклопедия”. При откриване на изложбата публична лекция на тема „Европейската идея
в международните обществени програми - качество и достоверност на информацията за
тях” изнесе д-р изк. Ралица Гелева, главен редактор на "Българска енциклопедия".
Документална изложба „Образи и щрихи от Голямата война“, създадена по повод 100-
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годишнината от участието на България в Първата световна война с документи от Научния
архив на БАН бе представена в Велико Търново.

Участие в съвместни мероприятия
Регионалните академични центрове във Враца, Плевен, Търново, Русе Шумен,
Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив взеха участие в форум “Силни региони за силна
икономика” организиран от издателите на списание “Бизнес Клуб”. Целта на форума бе да
засили взаимодействието между общините и бизнеса, както и съвместната работа с
държавната администрация така и да представи направленията на работа и възможностите
за включване на партньори и участие в съвместни инициативи и проекти. В рамките на
форума бе представена структурата и целите на Националната академична мрежа на БАН и
дейността на Регионални академични центрове.
През месец май РАЦ, Стара Загора и РАЦ, Казанлък съвместно с УчИ-БАН,
Института по математика и информатика към БАН, РУО Ст. Загора и други партньори
организира и проведе обучение на 30 учители по математика и информатика от област
Стара Загора на тема: "Въведение в изследователския подход в обучението по
математика“. През месец октомври в партньорство с Община Ст. Загора и други
регионални институции се проведе конференция "Историческото наследство на Стара
Загора, Тракия и Балканите". Съвместно със Стопанска камара и други организации
РАЦ, Стара Загора разработи "Стратегия и визия за развитието на биоикономиката в област
Стара Загора", която бе представена на работна среща в Областна администрация, с
предложение за приемане на стратегията като областен работен документ и представянето
й за добра национална практика.
През месец май РАЦ, Варна организира и проведе среща на членовете на РАЦ –
Варна от сектора “Риба и аквакултури” с представители на италианската организация
“Federpesca”, която има свое представителство в Брюксел и разработва проекти за развитие
на сектора. От българска страна на срещата присъстваха доц. д-р Елица Петрова – Павлова,
Директор, доц. д-р Веселина Михнева Зам. Директор на Института по рибни ресурси и
аквакултури, Валентин Георгиев – Управител на “Електа” ООД, доц. д-р Бистра Василева,
Председател на УС на Черноморски клъстер “Иновации и развитие”. От страна на
“FEDERPESCA” участваха г-жа Стефания Валентини – представител в Брюксел, инж.
Джузепе Баталия-експерт по европейски проекти и адвокатите Винченцо Джилио и Фулвио
Ферари.
Съвместно с Научноинформационен център “Българска Енциклопедия” РАЦ, Варна
проведе научно-практическа конференция “Форми на взаимодействие за създаване и
обществено популяризиране на информационни ресурси”.
Регионалният академичен център, Плевен предостави информация на ръководствата
на водещите училища в гр. Плевен за възможността учениците от тези училища да участват
в Ученическата научна сесия през 2017 г. В сесията взеха участие ученици от Профилирана
гимназия с преподаване на чужди езици с научен ръководител г-жа Людмила Бояджиева.
РАЦ, Благоевград организира на курсове за нови компютърни умения и
изследователски подход зсъвместно с акад. Петър Кендеров на територията на
Благоевградска област и съдейства за представяне на исторически книги от институти на
БАН.
Редовно се ровеждаха срещи на ръководството на НАМ с представители на
търговско-промишлените палати/камари в България, на които бяха обсъждани
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възможности за партньорство. На 4 Декември бе представена дейността на НАМ и
регионалните академични центрове пред Съвета на председателите на търговскопромишлената палата.

Участие в национални и регионални програми, конкурси, съвместни
проекти
Регионалният академичен център на БАН в Бургас е номиниран в категорията
„ПУБЛИЧНА ИНСТИТУЦИЯ” от фондация „Глобални библиотеки – България“.
Номинацията с излъчена от Регионална библиотека „Пейо Яворов“, Бургас за добро
партньорство с представителството на БАН в Бургас с ръководител проф. д-р Севдалина
Турманова, от създаването му през 2010 до сега. Наградите са учредени в изпълнение на
мисията и целите на фондацията за подпомагане на приобщаването на българските
граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до
информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.
По инициатива на Областна администрация Русе през 2016 бе подготвено проектно
предложение MOBGIRU по програмата INTERREG V-A Romania-Bulgaria, в което водеща
организация е Червен кръст Румъния, а партньор Областна администрация Русе и Българска
Академия на Науките. След положителна оценка и подписан договор към настоящия
момент дейностите по проекта се изпълняват на територията на област Русе, а през 2018
продължава изпълнението на проектни дейности в трансграничния район.
Със съдействието на РАЦ, Плевен през 2017 г., Медицинският Университет, Плевен
сключи 2 нови договора за сътрудничество с институти на Българска академия на науките:
Институт за изследване на населението и човека; Институт за изследване на обществата и
знанието. Също така, поради изтекъл срок на 4 договора за сътрудничество между МУПлевен и институти на БАН бяха подновени за срок от три години договорите с: Институт
по биология и имунология на размножаването; Институт по роботика; Институт по
биофизика и биомедицинско инженерство; Институт по експериментална морфология,
патология и антропология с музей. Съвместно с изследователи от Институт по
невробиология и изследователи от МУ-Плевен през 2017 г.е разработен и одобрен за
финансиране със средства на МУ- Плевен 1 научноизследователски проект.
В РАЦ, Пловдив са установени връзки с индустриалните предприятия от
Пловдивския регион, преди всичко от „Тракия икономическа зона“. Особено тесни връзки
бяха създадени между ЦЛПФ, БАН и Sensata Technologies, която бе привлечена за
Асоцииран партньор в ЦВП „Мехатроника и чисти технологии. Също така РАЦ, Пловдив
участва в Организиране изпълнението на редовни технологични поръчки за нанасяне на
износоустойчиви покрития от страна на ЦЛПФ – Пловдив за фирмите Капрони и
Хидравлика – Казанлък и Илекс и Нанотех – Габрово.
РАЦ, Велико Търново е подписал Договор за сътрудничество и съвместна дейност с
Научноинформационен център „Българска енциклопедия”, БАН.

Организационни и администативни дейности
През месец Февруари се проведе работна среща на координаторите на РАЦ, БАН с
ръководство на БАН и с директори на институти на БАН. Насрещата бе обсъден и изработен
график за провеждане на общи събития по съвместни теми на научните звена на БАН с
регионалните академични центрове.
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През месец май беше учреден Регионалният академичен център в град Врана,
който стана част от Националната академична мрежа на БАН. Меморандум за
сътрудничество между Българската академия на науките и Общинa Варна подписаха
председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и кметът на Варна Иван Портних. Целта на
меморандума е да се създадат условия за пълноценно сътрудничество между институтите
на БАН и техните подразделения в региона с университетите, индустриалците, културните
институти и местните власти.

Споразумение за сътрудничество беше подписано между БАН и общините Ветрино,
Девня и Провадия.
През месец юли община Горна Оряховица се присъедини към Регионалния
академичен център, Велико Търново.
С цел подобряване дейността на Националната академична мрежа от Регионални
центрове при Българската академия на науките се създаде консултативен съвет, който да
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 и в него
участват: акад. Петър Кендеров, акад. Дамян Дамянов, акад. Васил Сгурев, акад. Ячко
Иванов, акад. Константин Косев, акад. Георги Марков, акад. Александър Александров,
акад. Атанас Атанасов, акад. Евгени Головински, акад. Христо Цветанов, чл. кор. Стефан
Хаджитодоров, проф. дн Петър Петров, проф. дн Гарабед Минасян. Председател на
консултативния съвет е чл. кор. Димитър Димитров. Консултативния съвет на
Националната академична мрежа проведе три заседани, на които бе обсъден плана работа
и дейностите на НАМ през 2017г., също така бяха направени полезни препоръки за
подобряване на дейността на НАМ.
Със съдействието на юридическият отдел на БАН е разработен устав за създаване
сдружение с нестопанска цел „РЕГИОНАЛНИ АКАДЕМИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА
ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ – БАН“ (РАЦИО).
В РАЦ, Бургас бяха извършени ремонтни дейности на обща стойност 1000 лв. по
подържане на сградата, в която е разположен регионалния академичен център на бул.
Демокрация 5, ет 2 гр. Бургас. Подадени са декларации за такса битови отпадъци за 2018г.
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