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Нашата визия и мисия в една модерна Комисия

Нашата мисия: 

"В качеството си на научен център на ЕК, да 

подкрепяме политиките на ЕС с независими 

научни свидетелства на всеки етап от цикъла на 

политическите инициативи."

Нашата визия:

"Да играем централна роля в създаването, 

управлението и осмислянето на колективното 

научно познание за по-добри политики на ЕС."



JRC структура

Стратегия & 

координация

Създаване на знания

Управление на знания

Ресурси
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Местоположение (sites)

Централата се намира в 
Брюксел, а изследователските 
центрове са разположени в
5 държави-членки: 

• Белгия (Геел)

• Германия (Карлсруе)

• Италия (Испра)

• Холандия (Петен)

• Испания (Севиля)



• Гранична организация в интерфейс между науката и политиката

• Независима от частни, търговски или национални интереси

• Политически неутрална: няма собствен политически дневен ред

• Информира почти всички политики на ЕС и работи с 30 
генерални дирекции

• Със специфична роля в (Евратом): провежда ядрени изследвания в

сътрудничество и синергия с държавите-членки на ЕС

Факти и цифри (1)



Факти и цифри (2)

• 30% от дейностите са по подготовка на политикитe

• 70% от дейностите по прилагането на политикитe

• 3000 души персонал

• 1500 научни работници

• 83% от научните работници имат Докторска степен

• 1 400 научни публикации на година

• €386 млн годишен бюджет и €62 млн приходи



• 40-50% от публикациите на СИЦ са 
във водещите 25% най-цитирани 
публикации

• 23% са във водещите 10% най-
цитирани публикации

• 3% попадат във водещия 1% 
най-цитирани публикации

Научни постижения



Тематични области

Икономика, финанси и пазари Енергия и транспорт

Образование, 
умения и заетост

Иновационни 
системи и процеси

Храни, хранене 
и здраве

Природни ресурси, 
климатични промени и 
устойчивост

Хора, управление нa 
мултикултурни и 

мрежови общества

Гражданска 
сигурност

Миграция и 
териториално развитие

Данни и цифрова 
трансформация



Управление на 
знанието



Как да се справим с огромния поток от знания и факти: 
Управление на знанията с цел по-добро информиране 
на политикитe



Центрове на знанието

Център за 

управление на 

риска от 

бедствия

Център за 

териториална 

политика

Център за 

'Миграция и 

демография'

Център за 

био-икономика

Център за

измамите и 

качеството

при

храните



Центрове за компетенции

Център за съставни 

показатели и индекси

Център за анализ на 

данни (вкл. Текст-

майнинг)

Център за 

микроиконимическа

оценка и анализ Център за 

моделиране

Компетентен център по 

Прогнозиране 



Сътрудничествa



Организация с мрежа от много партньори (над 1000)

• Партньорства с Европейския парламент, правителства на 
държавите-членки, университети, публични научни организации, 
промишлени групи и международни организации 

• Обучение и мобилност на изследователите

• Достъп до научни инфраструктури

• Подкрепа за разширяването на ЕС и интегриране на съседните 
държави

• Сътрудничество с академични организации и асоциации

Партньорски сътрудничества на JRC



Opening Access to JRC Physical 
Research Infrastructures

Достъп до Лабораториите на Съвместния Изследователски Център (СИЦ)



Научни лаборатории

СИЦ (JRC) предоставя външен достъп 
до 38 научни лаборатории (от общо 
58)

Bioscience 
Lifescience

Chemistry

Euratom

ICT

Physical 
Sciences



Структури, до които СИЦ предоставя достъп: 



Как би могъл да се осъществи достъп? 

 Информация за необходимите документи и образци, договорни 
отношения, достъп до базата данни, както и всички 
необходими критерии, може да намерите на:

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access


Нови Инициативи



JRC Scientific Excellence e.g.
Нови Инициативи

AND FORESIGHT



Научно-изследователски инфраструктури

1. Съоръжение за изследване на водород 2. Европейска лаборатория за структурна оценка (ELSA) 3. Европейски център за  интероперативност и съвместимост на 

електрически превозни средства и изследване на интелигентни електроенергийни мрежи 4. Материали, предназначени за контакт с храни (EURL FCM) 5. Европейска 

лаборатория за управление на кризи (ECML) 6. Европейска лаборатория за сигнализация на микровълни (EMSL) 7. Лаборатория за емисии на превозни средства (VELA) 8. 

Европейска структура за тестване на соларни структури (ESTI) 9. Лаборатория по нано- биотехнологии 10. Лаборатория за горещи клетки 11. Оборудване за обработка 

на референтни материали 12. AMALIA



EU POLICY LAB
Мултидисциплинарен подход

 Задълбочаване на компетентности и трансдисциплинарни

подходи

 Проучване и преразглеждане на проблемите

 Съвместно създаване решения фокусирани върху 

потрбителя

 Ангажиране с мрежа от заинтересованите страни и с 

гражданите

 Разработване и адаптиране на инструменти и процеси

 Прототип, експеримент и тестване по итеративен начин

Лаборатория за политики на ЕС и прогнозиране 

FORESIGHT
Дейност

 Сканиране на хоризонта за ново възникващи 

проблеми, теми, технологии

 Анализ на тенденциите "слепи петна" и фактори на 

промяната

 Визии и планиране на сценарии за бъдещето в 

желаната посока и свързаните с тях политически 

програми 

 Алтернативни сценарии, тестване на политически 

инициативи, пазработане нa алтернативи

 Технологична оценка от етапа на зрялост до 

потенциалното въздействие



Център за развитие и изследвания

• Стратегически инвестиции за насърчаване 
качеството на научната дейност и 
жизнеспособност на СИЦ 

• Възможност за включване на водещи 
учени от други научни организации

• Разширяване на изследователското 
портфолио и стимулиране на нови научни 
изследвания

• Повишаване репутацията, 
привлекателността и имиджа.

Проекти, започнати през 2017

1. Демография

2. Големи масиви от данни и икономическо 

прогнозиране

3. Цифрово преобразуване – изкуствен 

интелект и човешкото поведение

4. Цифрово преобразуване – управление на 

обществото

3
1                  

4
2                  



Наука, изкуство и общество

• Действа като "антена" за 
обществените проблеми и 
стимулира ново мислене и 
иновации

• Интегрира изкуството, социалните 
науки и философските аспекти в 
научните изследвания за 
иновации в политиките

• Разчупва научни силози

• "Резонанси" 2019г – тема"Big data"

Фестивал 'Резонанси'
(септември-октомври 2018 г.) 
"Справедливост"

Positive press!



Възможности за работа  
и сътрудничество



Постоянни позиции (конкурс)

Временни позиции

• По краткосрочен договор

• Командирован национален експерт

• Стажанти

Информация за възможностите: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs


Формат 'win-win' :

Университетите

• cе информират по-добре за нуждите от научни изследвания

през целия цикъл на политиката

СИЦ

• получава иновативни научни изследвания и обмен на информация

Докторантите

• Получават уникална възможност за опит в научноизследователска институция и разработване 

на политики

Съвместни партньорства за докторанти



Възможности за кандидатстване

 Центрове за Напреднали Изследвания(Center for Advanced Studies)

– Временни договори за Докторанти за 3 години

 Проучвателни Изследвания (Exploratory Research)

– Временни договори за Докторанти за 2 години

Сътрудничество с нас: 

 Съвместни Докторантски Партньорства с Университети /на всеки 1-2 години/

 Партньорство на Науката с изкуството - за артисти /на  всеки 2 години/

 JRC академия – през втората половина на 2019 
 Целта е JRC да се превърне в референция за "наука, подпомагаща политиката" образование 

и обучение

• Целева аудитория –учени / изследователи, докторанти и аспиранти, регулатори, 
обучаващи професионалисти, политици; 

JRC Science HUB https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/

http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/


Стажове

Два вида

• Обучение за подготовка на дипломна работа за висше 

образование

• Обучение в рамките на 5 години след завършване на висшето 

образование

Продължителност : 3-5 месеца

Стажантите получават месечно възнаграждение. 

Подробности и актуални възможности:

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees


Лятно училище по "Ядрена Енергетика"

Summer School on Nuclear Decommissioning and Waste 
Management 

Период: 8-12 юли в СИЦ, Испра, Италия

Краен срок за подаване на документи : 30 април 2019

• Стипендията включва курса на обучение, хотел и 
вътрешен транспорт.

• Студентите заплащат само пътя до и от Испра, Италия

Контакт : daniela.santopolo@ec.europa.eu

mailto:daniela.santopolo@ec.europa.eu


Моята кариера

• Начало на кариерата - Експерт в Министерството на Земеделието и храните и през 1999г. 
Директор в същото Министерство (София);

• 2000г. – начело на групата, която води преговорите за присъединяване на България в 
Европейския Съюз (ЕС) в Брюксел;

• 2004г.- Пълномощен Министър в Представителството на България към ЕС в Брюксел;

• 2009г. Директор в ЕС, Генерална Дирекция Регионално развитие;

• Сега – Заместник Генерален Директор в Съвместния Изследователски Център, ЕС;



Моето послание: 

• Намерете това, което ви дава увереност в професията –
развивайте го;

• Бъдете отворени за промяната; 

• Бъдете уникални – намерете нишата и бъдете най-добрите в 
това, което правите;

• Давайте всичко от себе си – можете да превърнете работата си в 
това, което желаете.



Charlina.Vitcheva@ec.europa.eu

ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub

EU Science Hub - Joint Research Centre

Joint Research Centre

EU Science Hub

Благодаря Ви!

mailto:Charlina.Vitcheva@ec.europa.eu

