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Стратегически насоки 

Стратегическа цел: До 2020 г. България да премине от групата на 

„скромните 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  



Общо активност по ИСИС 2014-2020, млн.евро 

 

Общо предвидени средства  

(европейски и национални 

средства) 

 

Финансова активност към 2018 

г. 

1 461.3 млн.евро 768.1 (52.6%) 

ФИНАНСОВА АКТИВНОСТ ПО ЦЕЛИ НА ИСИС 

 

 

 

 През периода 2014 – 2020 г. за развитието на иновациите ще бъдат 

насочени    1 461.3 млн. евро. 

 

 Към момента активираният финансов ресурс по ИСИС възлиза на 

52.6% от индикативния бюджет на ИСИС (при 48.5% през 

предходната година); 

 

 Фокусираните средства в тематичните области на ИСИС 

възлизат на стойност 414.1 млн. Евро; 

 

 Най-много средства са насочени в тематична област 

“Мехатроника и чисти технологии” (20.4%), следват Информатика 

и ИКТ (14.1%), Индустрия за здравословен живот и биотехнологии 

(11.9%) и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии 

(7.5%).  



 Активността на регионите се следи въз основа на подадените проектни 
предложения по четирите тематични области за интелигентна специализация, 
идентифицирани в ИСИС.  Подобен разрез на проектни предложения е наличен 
само по ОПИК. По другите финансови инструменти, преди всичко ОП НОИР и 
двата фонда – Национален иновационен фонд и Фонд научни изследвания е 
налична информация  за сключени договори по тематични области.   
 

 Обобщената информация за иновационната активност на регионите показва, че 
като цяло са подадени около 2 хил. проектни предложения.  
 

 Най-много проектни предложения принадлежат на Югозападен район, 
а най-малко на Северен централен и Югоизточен район;  
 

 Сключени са 400 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 
116 млн.евро, т.е. БФП получава всяко пето проектно предложение, на 
средна стойност 290 хил. Евро; 
 

 Регионите проявяват еднаква максимална активност към тематичните 
области ‘Информатика и ИКТ” и “Мехатроника и чисти технологии” (по 
33%), по-малка към “Индустрия за здравословен живот и 
биотехнологии” (19%) и най-малка към областта на “Креативните и 
рекреативни индустрии” (15%). 

АКТИВНОСТ НА РЕГИОНИТЕ 



 Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови 
постижения”. Сключени са 4 договора на обща стойност 80.8 млн. евро, в 
т.ч. по тематични области на ИСИС както следва: 
 

ИКТ и информатика – 2 сключени договора с обща стойност  на БФП 30.2 
млн.евро 

Мехатроника и чисти технологии - 1 сключен договор с обща стойност  
на БФП 69.2 млн.евро 

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - няма 
Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии- 1 сключен 

договор с обща стойност  на БФП 15.2 млн.евро 
 

 
 Процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”. 

Сключени са 8 договора на обща стойност 86.2 млн. евро, в т.ч. по 
тематични области на ИСИС както следва: 
 

ИКТ и информатика – 2 сключени договора с обща стойност  на БФП 24.2 
млн.евро 

Мехатроника и чисти технологии - 2 сключени договора с обща стойност  
на БФП 13.7 млн.евро 

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 4 сключени 
договора с обща стойност  на БФП 48.4 млн.евро 

Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии- 1 сключен 
договор и прекратен  
 

ЦЕНТРОВЕ ЗА КОПМЕТЕНТНОСТ И ЦЕНТРОВЕ ЗА 

ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ – ДАННИ КЪМ 2018 г. 



“ИНФОРМАТИКА И ИКТ” – АКТУАЛИЗАЦИЯ 2018 г. 

 Подобласти на Тематичната 

област 

Актуализирани подобласти 

1. Производства, особено Fabless и                                                         
нови подходи за дизайн и/или 
асемблиране; 

2. 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, „имбедид” софтуер; 

3. 3D дигитализация, визуализация и 
прототипиране; 

4. Big Data, Grid and Cloud Technologies; 
5. Безжични сензорни мрежи и 

безжична комуникация/управление; 
6. Езикови технологии; 
7. Уеб, хибридни и "native" приложения, 

уеб базирани приложения за 
създаване и експлоатиране на нови 
услуги и продукти; 

8. Използване на нови възможности във 
връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани 
услуги и системи 

 

1. Производства, включително 
Fabless, особено на създадени в 
България продукти, устройства и 
системи; 

2. 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, 
теле-медицина, теле-грижа, 
„имбедид” софтуер; 

3. 3D дигитализация, визуализация и 
прототипиране; 

4. Big Data, Grid and Cloud Technologies; 
5. Безжични сензорни мрежи и безжична 

комуникация/управление; 
6. Езикови технологии; 
7. Уеб, хибридни и "native" приложения, 

уеб базирани приложения за 
създаване и експлоатиране на нови 
услуги и продукти; 

8. Използване на нови възможности във 
връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани 
услуги и системи 
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“МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ” – 

АКТУАЛИЗАЦИЯ 2018 г. 

Подобласти на Тематичната област Актуализирани подобласти 

1. Производство на базови елементи, детайли, възли и 

оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или 

самостоятелно съставляващи такъв агрегат 

2. Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и 

системи, с акцент върху транспорта и енергетиката 

3. Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения 

цикъл на индустриални машини, уреди и системи 

4. Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано 

управление с приложение в производството 

5. Вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен 

интелект 

6. Създаване на съвременни информационни комплекси за 

автономни енергийни системи 

7. Роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D 

моделиране на роботизирани автоматизирани системи 

8. Проектиране и производство на високо-технологични 

продукти и/или участие в над-национална производствена 

верига, вкл.  в аеро-космическата индустрия 

9. Био-мехатроника 

10. Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – 

„интелигентни градове“ 

11. 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). 

1. Производство на базови елементи, детайли, възли и 

оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или 

самостоятелно съставляващи такъв агрегат 

2. Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и 

системи, с акцент върху транспорта и енергетиката 

3. Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения 

цикъл на индустриални машини, уреди и системи 

4. Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано 

управление с приложение в производството 

5. Роботизирани системи и автоматизация на процеси, в 

т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за 

инструментална екипировка 

6. Създаване на съвременни информационни комплекси за 

автономни енергийни системи 

7. Синя икономика – технологии за развитие 

8. Проектиране и производство на високо-технологични 

продукти и/или участие в над-национална производствена 

верига, вкл.  в аеро-космическата индустрия 

9. Био-мехатроника 

10. Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – 

„интелигентни градове“ 

11. 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). 
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“ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ”- АКТУАЛИЗАЦИЯ 2018 г. 

Подобласти на Тематичната област Актуализирани подобласти 
1. 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, бира, вино, млечни 
и месни продукти, етерични масла, билки и билкови 
продукти, козметични средства и продукти) 

2. Производство на специализирани храни и напитки 
(бебешки и детски, „космически“ храни) 

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

4. Персонална медицина, диагностика и индивидуална 
терапия, лечебни и лекарствени форми и средства 

5. Медицински и лечебен туризъм с акцент върху 
възможностите за персонализация (немасов, а 
персонален туризъм) 

6. Нано-технологии в услуга на медицината 
7. Биотехнологии с пряко приложение за здравословен 

начин на живот 
8. Сини технологии и приложение на нови методи и 

технологии в устойчивото ползване на речни и 
морски ресурси 

9. Производство на инсталации за добиване на 
екологично чиста електроенергия и промишлена вода 

10.Зелена / биобазирана икономика- технологии, 
продукти, процеси 

1. 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, бира, вино, млечни 
и месни продукти, етерични масла, билки и билкови 
продукти, козметични средства и продукти) 

2. Производство на специализирани храни и напитки 
(бебешки и детски, „космически“ храни) 

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

4. Персонална медицина, диагностика и индивидуална 
терапия, лечебни и лекарствени форми и средства 

5. Медицински и лечебен туризъм с акцент върху 
възможностите за персонализация (немасов, а 
персонален туризъм) 

6. Нано-технологии в услуга на медицината 
7. Биотехнологии с пряко приложение за здравословен 

начин на живот 
8. Приложение на нови методи и технологии в 

устойчивото ползване на речни и морски 
ресурси 

9. Производство на инсталации за добиване на 
екологично чиста електроенергия и промишлена вода 

10.Зелена / биобазирана икономика- технологии, 
продукти, процеси 
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СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)  

 
 Регионалният иновационен фокус и капацитет на СЗР е най-силно 

изразен в област “Мехатроника и чисти технологии”, но като 
приоритетни са дефинирани следните три тематични области на 
ИСИС: 

 
 Мехатроника и чисти технологии 

 
 Индустрия за здравословен живот и биотехнологии 

 
 Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии 
 
 
 По брой подадени проектни предложения СЗР показва най-висока 

активност в “Мехатроника и чисти технологии” (273) дори в 
сравнение с всички останали региони в страната, следвани от  
“Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” (161)  и 
“Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” (123). 
 

 
 Общо 77 финансирани проектни предложения в “Мехатроника и 

чисти технологии”  има за района. 
 
 
 
 



СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)  



  Състояние на сектор “Мехатроника и Чисти 

технологии” 

 

 

 

 

 

  

 

• Наличие на традиции в областта на мехатрониката; 

 

• Традиции и имидж на определен брой продукти на мехатрониката на       

международните пазари; 

 

• Мехатрониката ангажира 35% от предприятията, 20% от заетите и създава 15% от 

добавената стойност  в страната 

 

• Ефективно работещи клъстери; 

 

• Инвестиции от утвърдени чужди инвеститори; 

 

• Експортна ориентация на продуктите; 

 

• Ориентация на научния капацитет към разработване и усвояване на устойчиви и 

незамърсяващи източници на енергия; 

 

• Сравнително добра научна инфраструктура в сферата на механиката, 

електрониката и електротехниката, морските науки, в частта чисти технологии. 

 



АКТИВНОСТ НА РЕГИОНИТЕ В “МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ” 

 

 

 



               СЕВЕРОЗАПАДЕН  РАЙОН (СЗР)  



ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНАТА СРЕЩА 

 

  Да разберем вашето мнение и коментари относно: 

 

 

 Срещани трудности в изпълнението и подготовката на иновационни 

проекти по ИСИС в приоритет “Мехатроника и чисти технологии” 

и/или другите приоритетни области на ИСИС; 

 

 Има ли необходимост от актуализация в рамките на приоритет 

“Мехатроника и чисти технологии” и/или в другите направления на 

ИСИС;  

 

 Имате ли предложения за мерки за подкрепа в приоритет 

“Мехатроника и чисти технологии”, както и в другите направления на 

ИСИС. 

 



 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 

 

 

 

 
ТИХОМИРА ПАЛОВА 

Държавен експерт 

Дирекция “Икономическа политика” 

Отдел “Иновации и предприемачество” 

Министерство на икономиката 

 

 


