
На 17 февруари 2015 г. от 13:00ч. в Малкия салон на Двореца на културата в гр. 

Перник се проведе регионална среща за представяне на "Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация" 2014-2020. 

Срещата беше открита от Областния управител на област Перник Ирена Соколова, в 

качеството на Председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион. 

Официални лица на събитието бяха Ели Анави – началник отдел „Иновации и 

предприемачество”, Стефан Узунов – държавен експерт „Иновации и предприемачество” 

и Лейла Радованова – главен експерт „Иновации и предприемачество” към 

Министерството на икономиката. Боян Жеков – експерт от дирекция „Наука“ към 
Министерство на образованието и науката. 

Г-н Анави представи общата работа извършена по подготовка на Стратегията,  а г-н 
Узунов аналитичната част.   

 

Очаква се да бъдат получени предложения по определените четири тематични области, 
а именно: 

- Мехатроника и чисти технологии; 

- Информатика и информационно-комуникационна техника; 

- Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; 

- Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. 
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Участие взеха представители на всички заинтересовани групи лица – областните 

управители и кметовете на големите градове в Югозападен регион, ректорите на всички 

големи университети, имащи отношение към темата, представители на научните среди, 

на стопанските, търговски и неправителствени организации и сдружения в региона, 

както и на широк кръг представители на бизнеса - както водещи в сферата на 
иновациите, така и такива с потенциал за развитие. 

 

Презентация изнесе и представителят на МОН Боян Жеков.  

Първият въпрос бе зададен към представителя на МОН от доц. Кирилов от УНСС относно 

възможностите за включване на университетите като бенефициенти в новия програмен 
период. Отговорът остана за доуточняване след приключване на срещата. 

Презентация на дейността и постиженията на Института по ИКТ към БАН, бе поднесена 

от проф. д-р Димитър Карастоянов. 

Въпрос относно предвиденото съфинансиране на МСП бе поставен от г-н Венцислав 

Славков от Асоциацията на бизнес клъстерите. Подчертано бе, че за фирмите е важно 

да знаят дали ще се изпълнява обявената индикативна програма, по която вече са 

предвидени 3 процедури, първата от които е насрочена за м. март. Г-н Анави разясни 

принципите на формиране на т.нар. интензитет на помощта за МСП. 

Йосиф Аврамов от БТПП, отбеляза, че стратегията е била обсъждана няколкократно, 

след което на МИЕ са били изпращани становища. Той изрази мнение, че след 



последното обсъждане през декември становището е взето под внимание и препоръките 

в него са задействани. Предложено беше също създаването на втори научно-
технологичен парк в България. 

Георги Шиваров – зам. председател на БСК. Проблемът е не само в липсата на средства,  

има необходимост от човешки капитал и съществува голям възрастов дисбаланс в 

технологичната сфера. Има необходимост да се осъществи връзката между поколенията 
и да се предаде опита. 

Проф. Иван Величков – Европейски политехнически университет в Перник 

Повдигна 3 въпроса: 

1. Относно инициативата, която я има от страна на университетите, но тя трябва да 

бъде подкрепяна от страна на бизнеса и местните власти 

2. Предложение – заводите да се използват за центрове за преквалификация и 

учебна дейност, което ще направи обучението непосредствено и оперативно 
3. Да се използват и в по-голяма степен медиите за популяризиране на иновациите 

Доц. Кирилов от УНСС преформулира въпроса си към МОН в предложение да се 
преразгледа съфинансирането на университетите. 

Проф. д-р Димитър Карастоянов Института по ИКТ към БАН: Има по 30-40 докторанта 

годишно, доценти на възраст под 40 години и професори под 50 години. За допълнение 

към технологичните ниши предложи 3 области: 

1. Роботика в служба на човека 

2. Биг дейта 
3. Нано сплави и материали в индустрията 

Росица Джамбазова- Бизнес инкубатор, Гоце Делчев 

Постави въпрос защо само 19 от получените 182 проекта по Техностарт са били 
финансирани. 

Кристиян Василев от „Василеви сокс“ – Предлага да се обучават технически кадри и 

механици в България, защото поради липса на такива на него му се налага да ползва 
услугите на румънски кадри. 

Сашо Въжаров – Направи констатация, че професионалното образование е на ниско 

ниво, защото е даден приоритет на езиковите и математически гимназии. Следователно 

МОН трябва да ревизира политиките си по отношение на професионалното 

образование, за да реши проблемите на този дисбаланс. 

 

 

 


