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Международна позиция на 
иновационната система 2014 г. 
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Плахи Умерени Последователи Лидери

• Според класацията на 
Иновационния съюз от 2015 г. 
България е в групата на 
„плахите“ иноватори и заема 
предпоследно място в ЕС28 
(пред Румъния), но по 
иновационна динамика 
заемаме 2 място (след Латвия) 
 

• Според класацията на 
Глобалния иновационен индекс 
през 2014 г. България заема 44 
място в света (пред Полша, 
Румъния и Гърция) 

Оценки в международните класации: 

• Недостатъчно развита иновационна система, въпреки наличието на положителни 
резултати (Доклад за глобалната конкурентоспособност 2013-2014 г.) 

• Небалансирана иновационна система (Класация на Иновационния съюз 2014 г.)  

• По иновационна ефективност (съотношение между получен резултат и 
създадени условия за иновации) България заема 25 място в света и 
изпреварва 19 страни- членки на ЕС28, т.е. успява да извлече повече, и по-добър 
резултат, от сравнително по-неблагоприятните условия за иновационна дейност 
(Класация на Глобалния иновационен индекс 2014 г.) 



Стратегически насоки 

Стратегическа цел: До 2020 г. България да премине от 
групата на „плахите иноватори”в групата 
на „умерените иноватори”. 

Визия: България да направи до 2020 година качествен 
скок в иновационното си представяне на ниво ЕС 
за справяне с обществените предизвикателства в 
сферата на демографията (намаляване на изтичането 
на мозъци, привличане на успешно реализиралите се 
българи, стимулиране на младежкото 
предприемачество), устойчивото развитие, 
интелектуалния капитал и здравето на нацията. 

Оперативна цел 1: Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в 

идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към 

конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на националните продукти и услуги) 

Оперативна цел 2: Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др. подобряващи 

ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост  



Разходи за НИРД (2013 г.) 

Разходи за НИРД
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Разходи за НИРД по области на науката

18%

24%

43%

7%

4%
4%

Естествени науки

Технически науки

Медицински науки

Селскостопански науки

Обществени науки

Хуманитарни науки

Разходи за НИРД по райони за планиране

2%2%
6%

82%

5%

3%

СЗР СЦР СИР

ЮЗР ЮЦР ЮИР

• Разходите за НИРД са все още 
недостатъчни 

• Разходите за НИРД са съсредоточени 
преди всичко в сферата на медицината, 
техническите и естествените науки 
(85%) 

• Бизнесът все повече оценява 
необходимостта от разходите за НИРД 

• Разходите за НИРД на бизнеса са 
основно в преработващата 
промишленост (около 25%) 

• Разходите за НИРД са разпределени 
изключително неравномерно по 
райони – 82% са в Югозападен район  

Разходи за НИРД по сектори

60%

30%

9% 1%

Бизнес

Държавен

Висше образование

Неправителствени
организации



Финансов симулационен модел  
(необходими разходи за постигане на Националната цел) 

Входни параметри на симулационния модел 
 

Изпълнение на 
Националната цел 

при тези допускания 

Очаквани средно годишни темпове на нарастване на разходите за 
НИРД през програмния период 2014-2020 г. (%) 

Темп (%) Период 

Държавни 15 2014 2020  

 

 

1.5% 

Висше образование 16 2014 2020 

Европейски фондове – 1.2 млрд. евро 10 2014 2020 

Разходи за НИРД на предприятията 16 2014 2020 

Нетърговски организации 10 2014 2020 

Обобщени резултати 
 

Хил. лв. Хил. евро 

Необходими разходи през 2014-2020 г. за постигане на целта от 
1.5% от БВП през 2020 г., в т.ч. 

8 841 850 4 520 766 

Публични разходи, в т.ч. 4 795 435 2 451 867 

      държавни 1 895 812 969 314 

висше образование 527 830 269 875 

еврофондове 2 371 793 1 212 678 

Частни разходи, в т.ч. 4 046 415 2 068 899 

нетърговски организации 73 500 37 580 

Симулацията включва националното съ-финансиране, както и предвидените средства в 
Програмите за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство 



Мехатроника 
ИКТ 

Биотехнологии 
Нанотехнологии 

Творчески индустрии 
Фармация 

ХВП 

Пазарни ниши  
и очаквания 

 за пазарно търсене 
 на европейско и  
международно  

ниво 

Мехатроника и  
чисти технологии 

 
Информатика и  ИКТ 

 
Индустрия за  

здравословен живот и  
биотехнологии 

 
Нови технологии в 

креативните и   
рекреативните 

индустрии 

 
От технологични към тематични 

области за интелигентна 
специализация 

 



Участници в процеса 

Посредници 
ЦТТ 

ЦВД 

Браншови  

организации 

Клъстери 

НПО 

Изследвания 
БАН 

ССА 

ВУ 

НПО 

Бизнес 
МСП 

Големи предприятия 

Технологични фирми 

Стартиращи технологични 

 фирми 

Централна и  

местна власт 
Министерства 

Областни  

администрации (28) 

Регионални съвети (6) 

МТИТС 
 

Образование 
Основно 

Средно 

Висше 

Докторанти 

МИ 

Експерти на ЕК 

Експерти на СБ 

Платформа RIS3 
ИСИС 

МОН 

МЗХ 



Проведени срещи и диалог със 

заинтересованите страни 
Регионални срещи по Плана за действие 
•  СЗР, СЦР и СИР – декември 2014 г.  
•  ЮЗР, ЮЦР и ЮИР – февруари 2015 г. 
 
Срещи по тематични области – март, април, май 2015 г. 
• тематична област “Информатика и ИКТ” 
• тематична област “Мехатроника и чисти технологии” 
• тематична област “Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” 
• тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” 
 
Допълнителни срещи 
• среща с Регионалната партньорска мрежа – април 2015 г. 
• Деветте пътя към евро-фондовете (ОПИК) – 19 май 2015 г. 
• годишна среща на науката и бизнеса – 10 юни 2015 г. 
• обсъждания на Регионалните съвети за развитие – юни 2015 г. 
 
Онлайн система за обратна връзка (innopolicy@mi.governmant.bg) 
 
Планирано: 
Съвет за интелигентен растеж (8-9 юли 2015 г.) 
 
Решение на МС (до края на юли 2015 г.) 

mailto:innopolicy@mi.governmant.bg


ФОКУС 
  

НА ТЕМАТИЧНИТЕ ОБЛАСТИ  



“ИНФОРМАТИКА И ИКТ” 

• производства, особено Fabless и                                                         
нови подходи за дизайн и/или асемблиране; 

• ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии 
(във връзка с другите три тематични области), вкл. 
дигитализация на културно-историческо наследство, 
развлекателни и образователни игри  

• 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; 

• Big Data, Grid and Cloud Technologies; 

• безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление; 

• езикови технологии; 

• уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения 
за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти; 

• използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-
базирани услуги и системи 

1 



“МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ 

ТЕХНОЛОГИИ” 2 
• производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, 

вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно 
съставляващи такъв агрегат 

• машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и 
системи, с акцент върху транспорта и енергетиката 

• инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на 
индустриални машини, уреди и системи 

• роботика и автоматизация на процеси 

• проектиране и производство на високо-технологични продукти 
и/или участие в над-национална производствена верига, вкл.  в 
аеро-космическата индустрия 

• био-мехатроника 

• интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – 
„интелигентни градове“ 

• чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката 
(съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, 
електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-
базирани модели и технологии, безотпадни технологии, 
технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и 
материали от производства в други производства). 



“ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН 

ЖИВОТ И БИО-ТЕХНОЛОГИИ” 

3 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане 
до крайния потребител на специфични български съставки, 
средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, 
хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и 
билкови продукти, козметични средства и продукти) 

• производство на специализирани храни и напитки (бебешки и 
детски, „космически“ храни) 

• производство на инструменти, оборудване, консумативи за 
медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-
национална производствена верига 

• персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, 
лечебни и лекарствени форми и средства 

• медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за 
персонализация (немасов, а персонален туризъм) 

• нано-технологии в услуга на медицината 

• био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на 
живот 

• „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в 
устойчивото ползване на речни и морски ресурси 



“НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В 

КРЕАТИВНИ И  

РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ” 
4 

• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: 

архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични 

занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и 

мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, 

фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска 

дейност, радио; 

• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, 

маркетинг и/или развлекателен характер 

• алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен 

туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а 

постоянен нишов туризъм); 

• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези 

сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за 

катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, 

костюми, декори, материали за исторически възстановки, 

специализирана екипировка и оборудване, печатни издания) 



ОРГАНИЗАЦИОННА 

СТРУКТУРА  

 

 

ПАРТНЬОРСКИ ДИАЛОГ 



 
 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ПАРТНЬОРСКИ ДИАЛОГ 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

МИ МОН МТИТС МЗХ 

Съвет за интелигентен растеж 
(наука + бизнес) 

Утвърждаване на Стратегията, бюджетно координиране 

Определяне на приоритети, координиране, мониторинг 

Формулиране на политики 

Консултативна роля 

Финансови инструменти 

Заинтересовани страни 

Секретариат 
ПСЕС, АМС 

 

 

 

Предприемачество, 
в т.ч. браншови и  
работодателски  

организации 

Центрове за  
върхови технологии 

Центрове по 
 компетентност 

Научни и технологични  
паркове и центрове 
Офиси за трансфер  

на технологии 
Клъстери 

БАН, СА, ВУ и други 
изследователски  
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Регионална партньорска мрежа 
 
 
 

28 представители на  
областните администрации 

6 представители на ИАНМСП 
(по един координатор във всеки регион) 

Административна партньорска мрежа 

 

Национален икономически съвет (наука + бизнес) 
 

Национален бюджет Европейски средства 

 
НФНИ 

 

 
 

НИФ 
 
 

ОП ИК ОП НОИР ОП РЧР ОП ДУ 
ПРСР 
ОПРР 

КОСМЕ 
ХОРИЗОНТ 

2020 

Работна група 



РЕГИОНАЛНА  

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 



СЗР СЦР СИР 

Информатика и ИКТ  Мехатроника и чисти 

технологии 

 

 

Индустрия за 

здравословен живот и 

био-технологии Мехатроника и чисти 

технологии 

Индустрия за 

здравословен живот и 

биотехнологии 

Индустрия за 

здравословен живот и 

био-технологии 

 

Нови технологии в 

креативни и рекреативни 

индустрии 

 

 
Нови технологии в 

креативни и рекреативни 

индустрии 

ЮЗР ЮЦР ЮИР 

Информатика и ИКТ 

 

Мехатроника и чисти 

технологии 

 

 

Мехатроника и чисти 

технологии 

Нови технологии в 

креативни и рекреативни 

индустрии 

Индустрия за 

здравословен живот и 

био-технологии 

Индустрия за 

здравословен живот и 

био-технологии 

Регионален специализация (‘бонус’ система) 



ВРЪЗКА  

С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

 

 
“НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 



Научна инфраструктура 

ТО1 ТО2 

ТО3 ТО4 



 Разпределена инфраструктура от центрове 

за производство и изследване на нови 

материали и техните приложения за 

консервация, достъп и е-съхранение на 

артефакти (археологически, фолклорни) 

(INFRAMAT)  

 

ТО1 

ТО4 

ТО3 

ТО2 
 Национална интердисциплинарна 

изследователска Е-инфраструктура за ресурси 

и технологии за българското езиково и 

културно наследство, интегрирана в рамките 

на европейските инфраструктури CLARIN и 

DARIAH (КЛаДА-БГ); 

 Национален гео-информационен център 

 Национален център за високопроизводителни 

и разпределени пресмятания (EGI и PRACE);  

* Европейско социално изследване за България  

(ESS) 
 
 

 Научна инфраструктура „Съхранение на 

енергия и водородна енергетика”; 

 

 Еко- и енергоспестяващи технологии. 

 

 Регионален астрономически център за 

изследвания и образование (РАЦИО) 

 Национален университетски комплекс за 

биомедицински и приложни изследвания 

(BBMRI) 

 Инфраструктура за устойчиво развитие в 

областта на морските изследвания, обвързана 

и с участието на България в Европейската 

инфраструктура Euro-Argo 

 Изследване и иновации в земеделието/храните 

 Алианц за клетъчни технологии – АКТ 

 Център за съвременна микроскопия за 

фундаментални и приложни изследвания в 

областта на биологията, медицината и 

биотехнологиите (EuroBioImaging) 

 Национален циклотронен център 



ВРЪЗКА  

С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

 

 
“ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 



ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 
Индикативна годишна работна програма за 2015 г. 

• Процедура “Подобряване на производствения капацитет на МСП” 

• Процедура “Енергийна ефективност на МСП” 

• Процедура “Подкрепа за иновации в предприятията” 

Цел: Насърчаване на (внедряването на) иновации в 
предприятията в тематичните области на ИСИС 

Дата на обявяване: септември 2015 г. 

Краен срок за подаване: не по-малко от 60 дни от датата на обявяване  

Допустими кандидати: микро-, малки, средни и големи предприятия 

Допустими дейности: придобиване на ДМА и ДНА  

консултантски и помощни услуги в подкрепа на 
иновациите 

Допустими разходи: инвестиционни разходи  

разходи за услуги 

Интензитет на помощта: 25% - 85% (според тип предприятие/регион) 

Бюджет: 50 млн. евро 

Минимален размер на БФП: 100 хил. лв. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 

Следете информацията на: 

www.mi.government.bg 

 
Дирекция “Икономически политики за насърчаване” 

Министерство на икономиката 
 

 


