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Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) е задължително предварително условие съгласно Регламент 1303/2013 за новия 
програмен период 2014-2020 г., съотносимо към финансовите средства от ЕСИФ в сферата на тематична цел 1 „Засилване на научно-изследователската 
дейност, технологичното развитие и иновациите” на Общата стратегическа рамка.  
Настоящият документ представя преглед на предприетите действия за разработване на ИСИС, както и за изпълнение на Плана за действие към ИСИС, одобрен 
с РМС №761 от 06.11.2014 г. 

 
Дефиниция 
Иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за 
маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни 
предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите”, на базата на Manuel d’Oslo, 3e édition©OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005. 

 
Иновацията често се определя като нова идея, която се оказва успешна в практиката. Новата идея може да бъде нов продукт,  практика, услуга, производствен 
процес или нов начин на организация. Тази нова идея може да се установи като иновация, само ако се превърне в повече или по-малко основно приложение 
или с доказване на полезността си в практиката. Превръщането в основно приложение не винаги зависи само от убедителността на творческата идея. Това 
също така зависи от пазарните възможности, готовността на сектора да я приеме, икономическата ефективност, представянето и възприемането, случайни 
външни фактори и др.  
 
Преди новата идея да стане действително основно приложение, тези фактори не могат да бъдат преценени и да се каже дали съответната идея ще  намери 
пазар или дали ще бъде често прилагана/използвана. Поради това не е възможно предварително да сме сигурни дали идеята ще се превърне в иновация: 
човек може да определи само впоследствие дали една нова идея е довела до истинска иновация. 

 
Често пъти е невъзможно „иновацията” да бъде определена предварително и определени дейности, че са „иновативни”. Познатите концепции за иновации 
включват еднопосочни („линейни") и интерактивни („системни") иновации, т.е. базирани или небазирани на научно-изследователски подход. Линейната 
иновация се основава на научно-изследователски подход като новите идеи са резултат от научни изследвания и са въведени в практиката чрез еднопосочен 
(линеен) трансфер на знания. Промяната и иновациите се очаква да бъдат проектирани и организирани, предвидими и трябва да бъдат рационално 
планирани.  При интерактивните „системни” иновации, основата също е резултат от науката, но също и от практиката и от посредници, консултантски услуги, 
неправителствени организации, изследователи и др. като участници в един процес „отдолу-нагоре". Интерактивната иновация включва съществуващо 
(понякога мълчаливо) познание, което не винаги е чисто научно. Иновациите, създадени с интерактивен подход, често предоставят по-целенасочени 
решения, които са по-лесно приложими, тъй като процесът е благоприятен за ускоряване на въвеждането и приемането на новите идеи.  
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1. Процес на разработване на ИСИС 2014-2020 г. 

1.1. Изградена беше организационна структура за разработване на документа. Министерство на икономиката и енергетиката беше определено за 
водещо министерство с Решение на Министерския съвет № 668/2012 г. (последно изменение РМС № 116 от 5 март 2014 г.). Със заповед на 
министъра на икономиката и енергетиката беше създадена 3 степенна организационна структура: 
 Ръководител – министъра на икономиката и енергетиката  
 Управляващ орган – Националния съвет за иновации 
 Работна група, под председателството на министъра на икономиката и енергетиката. В състава на РГ представители на държавната 

администрация – партниращите министерства за разработването на ИСИС (МОН, МТИТС, МЗХ, МОСВ, МРРБ, МФ и др.) представители на 
работодателските организации, бизнеса, браншови организации, научно-изследователски организации – БАН, ВУ, СА, съвета на ректорите, 
неправителствения сектор, представители на местните власти и на областните администрации, неправителствения сектор. За ключов орган 
е определен Националния съвет за иновации, в чийто състав са включени висши представители на министерствата, БАН, ВУ, 
работодателските организации, неправителствения сектор.  

Изградената организационна структура осигурява въвличане на широк кръг заинтересовани страни и обмена на информация на национално и регионално 
ниво. Подобряване на диалога, създаване на условия за увеличаване на участието на заинтересованите страни в системата за изпълнение, мониторинг и 
актуализация на интелигентната специализации и определяне на формите на сътрудничество, както и подготовката им за участие в процеса на определяне на 
национални интелигентни специализации. Възприети бяха принципи за организиране на работата на работната група.  
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Участници в процеса

Посредници
ЦТТ

ЦВД

Браншови

организации

Клъстери

НПО

Изследвания
БАН

ССА

ВУЗ

НПО

Бизнес
МСП

Големи предприятия

Технологични фирми

Стартиращи технологични

фирми

Централна и

местна власт
Министерства

Областни Администрации (28)

Регионални съвети (6)
МОН

МТИТС

Образование
Основно

Средно

Висше

Докторанти

МИ

Експерти на ЕК

Експерти на СБ

Платформа RIS3

ИСИС

МЗХ

 

 

 

Организиран беше встъпителен Семинар на тема "Интелигентна специализация", 10-11 май 2012 г., гр. София, на който представители на ЕК представиха 
идеята на RIS3 пред широката общественост. 

 

1.2. Предприети са конкретни действия за разработване на стратегията, вкл. сътрудничество със Световна банка 
 Сключване на споразумение за консултантска помощ от Световна банка, екипът на банката разработи следните аналитични материали: 

o Доклад Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите на България, 
август 2013 - 26.07.2012 г.;  

o Доклад за водещи проекти за иновативна инфраструктура: Насоки за предварително проучване, декември 2013 г.; 
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o Принос по програмата за услуги за комерсиализация на иновациите в България, Анализ на настоящата инфраструктура, организациите 
и  картината на ПИС; решения за по-ефективна екосистема за комерсиализиране на иновациите, септември 2013 г.; 

o Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите: Развитие на цифровия 
дневен ред, август 2013 г.; 

o План за действие за услуги, свързани с комерсиализацията на иновациите, декември 2013 г.; 
o Управление и институционално развитие на системата за иновации на България в контекста на Стратегията за интелигентна 

специализация, Предложение за реформа на управлението на системата за иновации, декември 2013 г.; 
o Управленско и институционално развитие на публичната система на иновациите – 2; 
o Подкрепа за иновациите чрез оперативна програма конкурентоспособност 2007-2013 , Преглед и възможности за подобряване на 

резултатите в периода 2014-2020 г.; 
o Как научните изследвания и иновациите да работят за България, януари 2012 г. 

На разширените заседания на Управляващия орган от експертите на Световна банка бяха представени добри практики на Австрия, Холандия, Израел, Чили и 
др. Бяха разгледани успешните примери за национални и европейски проекти, представляващи конкурентоспособността и иновативността на българската 
икономика, като потвърждение на потенциала за растеж.  

 Направен беше преглед на всички общодостъпни анализи: 
o Глобален иновационен индекс 2011г., 2012 г., 2013 г.; 
o Иновационен индикатор Европа 2020; 
o Класация на Съюз за иновации - 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г.; 
o  Иновационната система на България (като част от Глобалната конкурентоспособност 2012-2013 г., 2013-2014 г., 2014-2015 г.);  

 Разработени бяха следните анализи: 
o Конкурентни предимства на българските експортни производства 2013 г., 2014 г. - Част първа, Част втора; 
o Регионална специализация на водещите иновативни дейности (съгласно Иновационен индикатор на Европа 2020); 
o Количествен анализ; 
o Качествен анализ; 
o Крос анализ за определяне на специфичните продуктови и технологични ниши, в които страната ни има възможност за растеж. 

 Обобщена беше информацията от всички аналитични материали разработени във връзка с новия програмен период, които имат отношение 
към Иновационната стратегия за интелигентна специализация: 

o Национална програма за реформи и Препоръки на Съвета на ЕС; 
o Националната програма за развитие: България 2020; 
o Аналитични материали изготвени във връзка със Споразумението за партньорство и оперативните програми; 
o Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020; 
o Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.; 
o Национална програма „Цифрова България“; 
o Стратегия за развитие на електронното управление в Република България;  
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o Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп;  
o Анализи на Българска стопанска камара - http://www.bia-bg.com/analysis/; 
o Doing Business, Световна банка,  http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bulgaria/2013; 
o Иновации 2012 г. www.innovation.bg. 

1.3. Определени са технологични области за приоритетно развитие на иновациите 
Разгледани и обобщени бяха данните от доклада на Световна банка – посочените в доклада сектори с потенциал за растеж, експортната 
конкурентоспособност –секторите, в които България има конкурентно предимство на световния и регионалния пазар, опита от провеждана политика през 
изтеклия период – посочени бяха плюсовете и минусите със съответните препоръки от страна на експертите на Световна банка.  
На разширено заседание на Управителния орган, проведено  под председателството на министъра на икономиката и енергетиката бе определено в 
Стратегията да бъде дадено предимство на  експортно ориентираните области на индустрията и тези, в които страната ни има традиции и е разпознаваема на 
европейския и международен пазар. 

 Съвместно с експертите на Световна банка бяха организирани регулярни срещи по фокус групи, на които бяха обсъдени потенциала за развитие, 
проблемите с човешкия фактор (липсата на подготвена, в съответствие с нуждите на икономиката работна сила), връзките между науката и 
бизнеса, предизвикателствата пред съответните сектори на икономиката: 

o 23.10.2012 г. - фокус група ICT; 
o 07.11.2012 г. - фокус група „Фармацевтика“; 
o 08.11.2012 г. - фокус група „Мехатроника“; 
o 19.11.2012 г. - фокус група „Хранително-вкусова промишленост“;, гр. Пловдив; 
o 26.02.2013 г. – фокус група „Защита и търговска реализация на интелектуалната собственост“; 
o 26.02.2013 г. – Фокус група ИКТ; 
o 27.02.2013 г. – Фокус група „Иновационна екосистема и водещи иновационни проекти“ ; 
o 27.02.2013 г. – Фокус група „Креативни индустрии“.  

 
 За дефиниране на предизвикателствата на отделните групи представители на обществото бяха организирани тематични срещи, на които беше 

обсъждан потенциала на научно-изследователските звена и как трябва да бъдат активирани връзките между науката и бизнеса: 
o 06.11.2012 г. – среща с представители на ICT Клъстер; 
o 04.2013 г. – среща с представители на сектор „Информационни и комуникационни технологии; 
o 05.2013г. – среща с представители на финансиращите институции –  LAUNCHub, Eleven, Българската банка за развитие; 
o 28.05.2013 г. – среща с фондация „Приложни изследвания и комуникации“; 
o 03.09.2013 г. – среща с представители на неправителствения сектор; 
o 04.09.2013 г. – среща с представители на работодателските организации и предприемачи; 
o 05.09.2013 г. - среща с представители на научните среди; 
o 18.10.2012 г. - Workshop; 
o 28.10.2013 г. – среща с представители на Национално представителство на студентските съвети в Република България; 

http://www.innovation.bg/
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o 28.11.2013 г. –  представяне на Стратегията на Международна конференция "Индустрия и иновации 2013"; 
o 09.06.2014 г. – „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-образователните институции, както и на техни 

съвместни проекти (на МСП с научните институти и университетите) чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“; ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ и чрез други програми, администрирани от ИАНМСП при МИЕ и др. 

 
 Иновационната стратегия за интелигентна специализация е разработена самостоятелно от работната група, но в процеса на разработване на 

отделните елементи на Стратегията се провеждаха регулярни партньорски срещи с експертите на Световна банка: 
o 19.10.2012 г. – екипът на Световна банка представя Встъпителен доклад, определящ етапите на съвместната дейност, МИЕ; 
o 21.02.2013 г. – среща с представители на Световна банка; 
o 26.02.2013 г. – представяне на проекта на доклад на заседание на разширена работна група; 
o 28.02.2013 г. – среща с представители на Световна банка и на РГ; 
o 08.04.2013 г. – среща с представители на Световна банка; 
o 15.05.2013 г. – среща с представители на Световна банка; 
o 02.08.2013 г. – среща с представители на Световна банка; 
o 06.08.2013 г. – среща с представители на Световна банка; 
o 10.09.2013 г. – среща с представители на Световна банка; 
o 18.09.2013 г. – среща с представители на Световна банка; 
o 02.10.2013 г. – среща с представители на Световна банка; 
o 30.10.2013 г. – среща с представители на Световна банка; 
o 19.11.2013 г. – среща с представители на Световна банка. 

 
Първият вариант на Стратегията беше публикуван през м. май 2013 г. Този вариант беше представен и пред Управляващия орган, като беше докладвано за 
предложенията, получени от страна на бизнеса, на научните среди, неправителствения сектор, авторитетни бизнесмени и учени. Одобрени бяха визията, 
Стратегическите, оперативни цели и други основни моменти от документа. В резултат бе определено кои предложения да бъдат взети предвид при 
последващо разработване на документа  
На базата на обсъжданията и дискусията бяха определени тематичните области на стратегията, като бяха дискутирани продуктовите и технологични ниши, в 
които страната ни има предимство и които ще дадат възможност за решаване на основни предизвикателства пред обществото.  От присъстващите бе 
отчетена необходимостта за изготвяне на:  

o актуална „снимка“ на иновационния потенциал на районите за планиране/ областите и  
o технологични пътни карти за по-точно определяне на най-перспективните продуктови и технологични ниши.  

В края на 2013 г. бе изготвен проект на Стратегия за интелигентна специализация, която бе изпратена за становище до ГД „Регионална и урбанистична 
политика“. 

1.4. През периода на разработване на документа комуникациите между екипа на Стратегията и оперативните програми бяха регулярни, като 
официалните се проведоха на следните дати: 
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o Заседание на тематична работна група по Оперативна програма „Иновации и предприемачество“; 
 27.05.2013 г. – първо заседание на тематичната работна група; 
 11.07.2013 г. – второ заседание на тематичната работна група; 
 24.04.2014 г. – трето заседание на тематичната работна група.  
 01.10.2014 г. - четвърто заседание на тематичната работна група. 

o Заседание на тематична работна група по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: 
 14.03.2013 г. - първо заседание на тематичната работна група; 
 22.03.2013 г.- втора заседание на тематичната работна група; 
 29.01.2013 г. - трето заседание на тематичната работна група; 
 18.04.2013 г. – четвърто заседание на тематичната работна група; 
 22.05.2013 г. – обществено обсъждане;  
 26 07.2013 г. – пето заседание на тематичната работна група; 
 30.09.2013 г. – шесто заседание на тематичната работна група; 
 16.05.2014 г. – седмо заседание на тематичната работна група; 
 23.09.2014 г. - осмо  заседание на тематичната работна група. 

 
1.5. Партньорски срещи с Европейската комисия, ГД „Регионална и урбанистична политика“  и  консултантите, определени от ЕК 

 17.01.2014 г. – работна среща за представяне на проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация в гр. Брюксел, на която бяха 
получени указания и препоръки; 

 3.04.2014 г. – участие на консултантите с представяне на визията за RIS3 на заседание на Националния съвет за иновации; 
 14-15.04.2014 г. – среща с консултантите на ЕК; 
 14.05.2014 г. – среща с консултантите на ЕК; 
 23.05.2014 г. – работна среща с ЕК за насоки за подобряване на Иновационната стратегия за интелигентна специализация в Брюксел, експерт от 

екипа; 
 13.06.2014 г. – работна среща с представители на ЕК за представяне на напредъка по изпълнение на ТУ1.1 , среща с консултантите на ЕК; 
 16.07.2014 г. -  среща с консултантите на ЕК; 
 23.07.2014 г. – среща с консултантите на ЕК; 
 24.07.2014 г. -  среща с консултантите на ЕК; 
 19.09.2014 г. – среща с консултантите на ЕК. 

 
Под ръководството на консултанти на ЕК по техническа помощ беше разработен нов документ на основата на съществуващия проект на стратегия, 
обобщаващ цялата налична информация до момента:   
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а) Социално-икономически анализ с изводи за силните страни на българската икономика и предизвикателствата пред нея. В това число е разработен 
количествен анализ, който идентифицира потенциала на всяка икономическа дейност на базата на оценките за вътрешни (обем на производство, 
оборот, добавена стойност – като дял от общата добавена стойност и като дял от произведената продукция, производителност на труда, заети, брой 
предприятия и инвестиции в ДМА) и външни (износ, внос и наличие на конкурентни предимства-производствена и експортна специализация) 
фактори. (т. 1.7 от ИСИС). Разделът завършва със SWOT  анализ. 

б) Капацитет за иновационно и научно-изследователско представяне, завършващ със SWOT анализ. В това число е разработен качествен анализ за 
идентифициране на потенциални сфери за интензивно иновационно развитие. Резултатите от количествения и качествения анализ са основа за 
Крос анализ, който идентифицира потенциални технологични сфери за интензивно иновационно развитие (специализация) (т. 2.15 и 2.16 от ИСИС) 
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Крос

анализ

Качествен

анализ

Количиствен

анализ

Процес на идентификация на технологичните области

33 икономически

дейности и

услуги

82 икономически дейности и услуги 82 икономически дейности и услуги

31 икономически

дейности и

услуги

Н
аучен

потенциал
Б
из
не
с
пр
ед
ло
ж
ен
ия

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОБЛАСТИ

Мехатроника и чисти

технологии

Творчески индустрии

ИКТ Фармация

Биотехнологии Хранително-вкусова

промишленостНанотехнологии

Процес на предприемаческо откриване (вкл. СБ)

• Фокус групи

• Тематични срещи

• Редовни срещи на РГ

• Форуми и събития на ОП

• Заседания на Националния иновационен съвет

• Конференции, Срещи на заинтересовани с представители на ЕС и други СЧ

21 икономически

дейности и услуги

 

 

в) Имайки предвид Доклада на Световна банка, проведените срещи на Фокус групите, съвместно с експерти на Световна банка, тематичните срещи с 
представители на бизнеса и научните среди, неправителствения сектор, кореспонденцията и срещите с областните администрации, експертите от 
държавната администрация - с широк кръг заинтересовани страни, са определени 7 технологични области. Крос-анализът е отправна точка за 
идентифициране на технологични области за интелигентна специализация, като логиката на идентификацията е определянето на пресечна точка 
между силните области на научно-технологичното развитие и на предприемаческата дейност. 

г) По предложение на бизнеса е определена Визията за България през периода до 2020 г.  
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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. 
 
Стратегическа цел: До 2020 г. България да премине от групата на „плахите иноватори”1 в групата на „умерените иноватори”, която ще се 

реализира с постигането на две оперативни цели: 
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) 
Цел 2: Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от 

цялата промишленост 
Широкият обществен дебат, провеждан по темата в течение на последните три години е израз на волята да се намери общ език между участниците в 
иновационната система, за да може те да се обединят около една обща визия за бъдещето и да бъдат избрани пътищата за реализация. Основната задача пред 
стратегията в европейски смисъл е да се идентифицират уникалните характеристики и потенциал на страната да се развива в области, в които има 
конкурентни предимства. Подходът възприет за анализа на иновационната система в България е комбиниран.  
След одобрението на стратегията, идеята е партньорството между всички участници в процеса на иновации да бъде част от ясна рамка, която мултиплицира 
възможностите за успех.  

д)  Пречупвайки резултатите от Крос анализа през призмата на пазарното търсене и позиционирането на страната на европейския и световния пазар се 
конкретизираха областите, в които страната ни има потенциал за растеж. 

                                                                    

 

1 IU Scoreboard, 2014 – Иновационно табло 
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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

 

 
На база направените първоначални и допълнителни анализи, както и проведените широк кръг обсъждания през последните две години  – елемент от процеса 
на предприемаческо откритие, идентифицираните тематични области са следните: 
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Ресурсно ефективни технологии

Мехатроника и 

чисти технологии

Информатика и 

ИКТ

Индустрия за 

здравословен 

живот и био-

технологии

Нови технологии в 

креативните и 

рекреативните 

индустрии

Дигитални технологии

Цел 1

Цел 2

 

 

 

1.6.  Партньорска проверка 

На 3 и 4 юли в Дъблин, Ирландия, българска делегация участва в партньорска проверка, организирана от Платформата в Севиля. В резултат на проведените 
дискусии, получените препоръки и придобития опит от представителите на други страни членки, допълнително се усъвършенства проектът на ИСИС. 
Разработената ИСИС и Плана за действие към ИСИС са одобрени с РМС №761 от 06.11.2014 г. 

 

2. План за действие по ИСИС 2014-2020 г. 

Одобреният План за действие включва изпълнението на следните цели: 
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 Подобряване на организационна структура за управление изпълнението на ИСИС и координация с оперативните програми; 
 Стимулиране на частните инвестиции в НИРД; 
 Присъединяване на научноизследователската инфраструктура и научните приоритети към идентифицираните области в ИСИС; 
 Осигуряване на синергия за решаване на  националните и регионалните предизвикателства – изясняване на механизъм за осъществяване на 

хоризонтални и вертикални връзки при реализацията на ИСИС; 
 Динамизиране на процеса на предприемаческо откритие, активизиране на връзките между науката и бизнеса, чрез откриване на специфичните 

предизвикателства и начините за тяхното преодоляване. 
 
В периода ноември 2014 г. – юни 2015 г. продължи прилагането на „процеса на предприемаческо откритие“ с цел фокусиране на тематичните области на 
стратегията, регионална „снимка“ и посока за регионална специализация, както и усъвършенстване на организационна структура за управление 
изпълнението на ИСИС и координацията с и между оперативните програми.  

 

Изпълнение на планираните дейности според Плана за действие към ИСИС 

№ по 
ред 

Дейност 
Водеща 

институция 
Партньорски 
институции 

Дейности за 
предприемане 

Очакван резултат Изпълнение Бележки 

 Цел: Подобряване на организационна структура за управление изпълнението на ИСИС и координация с оперативните програми 

1.  Проект на Решение на МС за 
дейността и функциите на Съвет 
за интелигентен растеж  

МИ 

 

МС Изясняване на 
функциите на 
Секретариата към МС 

Приемане на 
Решение на МС за 
сформиране на Съвет 
за интелигентен 
растеж 

√ Функциите нa 
секретариата са 
изяснени в  ПМС 116 
от 2015 г. 

2.  Изготвяне на проект Правилник 
за дейността на Съвета за 
интелигентен растеж 

МИ МС, МОН,  Разработване на 
механизъм за 
идентифициране на 
авторитетни 
представители на 
бизнеса и науката за 
членове на СИР 

Ясни правила за 
отговорностите и 
задачите пред СИР 

Разработват се 
Вътрешни 
правила за 

работата на СИР 

 

Идентифицирани са 
авторитетни 
представители на 
бизнеса и науката и 
са включени в 
състава на СИР (със 
заповед № Р-121 от  
25.05.2016 г.) 
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3.  Определяне на дирекция „Малки и 
средни предприятия и иновации“ 
за Секретариат на ИСИС 

МИ МС Изготвяне на заповед 
на министъра на 
икономиката  

Разписани и 
утвърдени 
отговорности на 
Секретариата за 
реализацията на 
ИСИС 

√ Поради структурни 
промени в МИ 
предвид 
консолидиране на 
политики, ресорът е 
определен в 
дирекция „ИПН“  

 

4.  Идентифициране на 
заинтересованите страни за 
участие в дейността на 
НСИновации и НСНИ, МЗХ  

МИ, МОН, 
МЗХ 

Министерства 
БСК, БТПП, 
КРИБ, АИК, ВУ, 
БАН, СА, НПО 

Изпращане на писма 
за номиниране на 
съответните 
представители 

Заповед за 
утвърждаване 
състава на съветите 

- НСИновации и НСНИ 
поради дублиране на 
функции не се 
предвиждат. Ролята 
се поема от 
Национален 
икономически съвет. 

5.  Идентифициране на авторитетни 
представители на бизнеса и 
научните среди за включване в 
дейността на НСИновации и НСНИ 
МЗХ, в лично качество 

МИ, МОН, 
МЗХ 

Медии, БСК, 
БТПП, КРИБ, 
АИК, ВУ, БАН, 
СА, НПО 

Обсъждане на 
номинираните 
представители със 
широк кръг 
заинтересовани 
страни 

Оглавяване на 
работни групи от 
представители на 
науката и бизнеса в 
лично качество към 
Съветите, когато 
бъдат създадени 

- НСИновации и НСНИ 
поради дублиране на 
функции не се 
предвиждат. Ролята 
се поема от 
Национален 
икономически съвет. 

6.  Регулярни заседания на 
НСИновации и НСНИ за 
разглеждане на постъпилите от 
бизнеса и научните и всички 
заинтересовани среди 
предложения 

МИ МОН Актуализиране на 
състава на Съветите 

Провеждане на 
ефективен „процес 
на предприемаческо 
откритие“ 

- НСИновации и НСНИ 
поради дублиране на 
функции не се 
предвиждат. Ролята 
се поема от 
Национален 
икономически съвет. 
Предвиждат се 
ежемесечни 
заседания на НИС. 
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7.  Подробна структура на процеса на 
мониторинг и оценка 

МИ МОН, МТИТС Въвеждане на единна 
отчетна форма. За ОП 
– съгласно правилата 
на ОП. За 
националните 
средства – съгласно 
възприетите 
бюджетни 
процедури. 

Въвеждане на ясни, 
изпълними правила 
за мониторинг и 
оценка 

Разработва се, като е поискана 
допълнителна експертна подкрепа от 
ЕК. 

8.  Координирано управление на 
ОПИК и ОПНОИР 

МИ/МОН  Създаване на 
междуинституционал
на РГ (МИРГ) с ясен 
мандат за 
осигуряване на 
близка координация 
в управлението на 
двете ОП с оглед  

1. усилване на 
синергията и  

2. избягване на 
дублирането и 
препокриването 

Приемане на РМС за 
създаване на МИРГ и 
съответен 
правилник за 
дейността 

√ МРГ е създадена със 
Заповед  № Р-70 от  
19.03.2015 г . 
Секретариат е 
дирекция „ПСЕС“ в 
АМС. В МРГ са 
включени и 
представители на 
МЗХ. 

9.  Приемане на правилник за 
наблюдение и оценка на научно 
изследователската дейност, 
осъществявана от ВУ и научни 
организации и дейността на ФНИ 

МОН Представител
и на научната 
общност 

Финализиране на 
текстовете на 
правилника  

Въвеждане на 
регулярна оценка на 
научната дейност на 
научните 
организации 

Публикуван за 
обществено 
обсъждане 

 

 Цел: Стимулиране на частните инвестиции в НИРД 

10.  "Разработване на многогодишен 
план, с индикативен бюджет на 
мерките за реализация на ИСИС" 

МИ, МОН, 
МТИТС, МЗХ 

Регионална 
партньорска 
мрежа, 

Организиране на 
поредица от срещи 
на експерти  от 

Прегледност и 
проследяемост за 
постигане на 

Разработва се  
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 отговорните 
институции за 
уточняване на 
времевата рамка на 
бъдещите дейности. 

поставените в 
Стратегията цели. 

11.  Подкрепа на иновативни фирми за 
разработване на нови продукти и 
технологии със  средствата на 
Национален иновационен фонд 

МИ Авторитетни 
учени и 
бизнесмени 

Съгласуване на 
правилата за 
дейността на НИФ с 
МФ 

Обявяване на 
поредната конкурсна 
процедура на НИФ, 

Привличане на 
частни инвестиции в 
НИРД в полза на 
бързоразвиващи се 
предприятия. 

 Осигурени са 
национални средства 
за дейността на НИФ 
2015 г. Правилата за 
работа на НИФ се 
актуализират 
предвид новите 
правила на ниво ЕС в 
областта на 
държавните помощи. 

  Цел: Присъединяване на научноизследователската инфраструктура и научните приоритети към идентифицираните области в ИСИС  

12.  Изготвяне  карта на капацитета на 
България от 
научноизследователска 
инфраструктура 

МОН  Преглед на 
изследователския 
капацитет и 
препоръки за 
приоритизиране в 
Технологичните 
области на ИСИС 

 Разработва се, като е поискана 
допълнителна експертна подкрепа от 
ЕК (PSF). 

13.  Актуализиране на Пътната карта 
на научноизследователската 
инфраструктура 

МОН  Присъединяване на 
картата за 
изследователска 
инфраструктура към 
S3 с оглед: 

1.Даване приоритет 
на научната инфра-
структура въвлечена 
в сектори на S3 

Одобряване на 
Пътната карта с РМС 

Разработва се, като е поискана 
допълнителна експертна подкрепа от 
ЕК (PSF). 
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2.Определяне ролята 
на научната 
инфраструктура в S3 
на регионално ниво  

14. Актуализиране на Националната 
стратегия за научни изследвания 

МОН  Привеждане на 
Националната 
стратегия за научни 
изследвания в 
синхрон с S3 

Одобряване на 
Стратегията за 
научни изследвания 
чрез РМС 

Разработва се, като е поискана 
допълнителна експертна подкрепа от 
ЕК (PSF). 

 Цел : Осигуряване на синергия за решаване на  националните и регионалните предизвикателства – изясняване на механизъм за осъществяване 
на хоризонтални и вертикални връзки при реализацията на ИСИС 

15. Изграждане на регионална 
партньорска мрежа 

МИ Областните 
администраци
и 

Идентифициране на 
представителите на 
ОА 

Списък от 
номинирани 
представители на ОА 

√  

16. Правилник за дейността на 
регионалната партньорска мрежа 
(РПМ) 

МИ/МОН Областните 
администраци
и 

Среща на 
номинираните от ОА 
за представяне на 
целите и задачите на 
РПМ на  

Заповед на 
министъра за 
утвърждаване на 
Правилника за 
дейността на РПМ 

√  

17. Организиране на регионално 
партньорско събитие за 
обсъждане на ИСИС 
(Североизточен регион) 

МИ МОН Идентифициране на 
заинтересованите 
страни по места, 
които да бъдат 
поканени на 
обсъждането  

Реализация на 
„процеса на 
предприемаческо 
откритие“ 

√  

18. Организиране на регионално 
партньорско събитие за 
обсъждане на ИСИС 
(Северозападен регион) 

МИ МОН Идентифициране на 
заинтересованите 
страни по места, 
които да бъдат 
поканени на 
обсъждането  

Реализация на 
„процеса на 
предприемаческо 
откритие“ 

√  
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19. Организиране на регионално 
партньорско събитие за 
обсъждане на ИСИС (Северен 
централен регион) 

МИ МОН Идентифициране на 
заинтересованите 
страни по места, 
които да бъдат 
поканени на 
обсъждането  

Реализация на 
„процеса на 
предприемаческо 
откритие“ 

√  

20. Организиране на регионално 
партньорско събитие за 
обсъждане на ИСИС (Южен 
централен регион) 

МИ,  МОН Идентифициране на 
заинтересованите 
страни по места, 
които да бъдат 
поканени на 
обсъждането  

Реализация на 
„процеса на 
предприемаческо 
откритие“ 

√  

21. Организиране на регионално 
партньорско събитие за 
обсъждане на ИСИС (Югоизточен 
регион) 

МИ МОН Идентифициране на 
заинтересованите 
страни по места, 
които да бъдат 
поканени на 
обсъждането  

Реализация на 
„процеса на 
предприемаческо 
откритие“ 

√  

22. Организиране на регионално 
партньорско събитие за 
обсъждане на ИСИС (Югозападен 
регион) 

МИ МОН Идентифициране на 
заинтересованите 
страни по места, 
които да бъдат 
поканени на 
обсъждането  

Реализация на 
„процеса на 
предприемаческо 
откритие“ 

√  

23. Актуална снимка на 
иновационния потенциал на 
райони от ниво 2/Областите 

МИ/МОН Местните и 
общински 
власти, 
Работодателс
ките 
организации, 
научните 
среди по 

Обявяване на 
Обществена поръчка  

Идентифициране на 
потенциала за 
развитие в 
определените 
Тематични области и 
оценяване на 
необходимостта от 
промяна/конкретизи

√ Необходимостта от 
обществена поръчка 
отпада, поради 
функционирането на 
Регионална 
партньорска мрежа. 
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места ране 

 Цел:  Динамизиране на процеса на предприемаческо откритие, активизиране на връзките между науката и бизнеса, чрез откриване на 
специфичните предизвикателства и начините за тяхното преодоляване 

24. Тематично събитие „Информатика 
и ИКТ“ 

МИ клъстер, 
браншови 
организации 

Идентифициране на 
заинтересованите 
лица от страна 
бизнеса, научните 
среди и НПО 

Реализация на 
„процеса на 
предприемаческо 
откритие“ по 
тематични области 

√  

25. Тематично събитие „Нови 
технологии в креативните и 
рекреативните индустрии“ 

МИ Представител
и на бизнеса и 
научните 
среди, НПО 

Идентифициране на 
заинтересованите 
лица от страна 
бизнеса, научните 
среди и НПО 

Реализация на 
„процеса на 
предприемаческо 
откритие“ по 
тематични области 

√   

26. Годишна среща на научните среди 
с предприемачи и инвеститори 

МИ МОН, БАН, ВУ, 
работодателс
ки 
организации 

Идентифициране на 
заинтересованите 
лица от страна 
бизнеса, научните 
среди и НПО 

Реализация на 
„процеса на 
предприемаческо 
откритие“  

√  

27. Тематично събитие „Мехатроника 
и чисти технологии“ 

МИ МОН, 
клъстери, 
браншови 
организации 

Идентифициране на 
заинтересованите 
лица от страна 
бизнеса, научните 
среди и НПО 

Реализация на 
„процеса на 
предприемаческо 
откритие“ по 
тематични области 

√  

28. Тематично събитие „Здравословен 
живот и био-технологии“ 

МИ МОН, 
клъстери, 
браншови 
организации 

Идентифициране на 
заинтересованите 
лица от страна 
бизнеса, научните 
среди и НПО 

Реализация на 
„процеса на 
предприемаческо 
откритие“ по 
тематични области 

√  

29. Разработване на технологични 
пътни карти свързани с 

МИ Индустрия, 
научни среди 

Обявяване на 
Обществена поръчка 

Конкретизиране на 
продуктовите и 
технологични ниши, 

Разработена е 
документация 
за възлагане на 

Срок: окт. 2015 г. 
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Тематичните области в които има 
потенциал за растеж. 

обществена 
поръчка. 
Осигурени са 
средства от МИ. 

30. Обобщаване и отразяване на 
получените коментари и 
забележки 

МИ МОН, МЗХ, 
МТИТС 

Създаване на стройна 
организация  

Финализиране на 
текстовете на ИСИС 

Продължаващ 
процес 

 

31. Одобряване на ИСИС от МС МИ МФ, МС   Разработва се  
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В изпълнение на Плана за действие на ИСИС през периода м. октомври 2014 г. - м. февруари 2015 г. 
бяха реализирани следните дейности: 
 
Изградена бе работна група „Регионална партньорска мрежа“, чийто членове са представители на 
областните администрации – Заповед № РД-16-1493/28.11.2014 г. на Министъра на икономиката. 
В периода м.12.2014 г. – м.02.2015 г. бяха организирани и проведени регионални партньорски 
събития за обсъждане на ИСИС: 
гр. Шумен (Североизточен район) – 04.12.2014 г. 
гр. Русе (Северен централен район) – 05.12.2015 г. 
гр.Монтана (Северозападен район) – 08.12.2014 г. 
гр.Перник (Югозападен район) – 17.02.2015 г. 
гр. Сливен (Югоизточен район) – 23.02.2015 г. 
гр. Кърджали (Южен централен район) – 24.02.2015 г. 
 
В изпълнение на Плана за действие на ИСИС (и в допълнение към него) в периода м.март – м.юни 
2015 г. бяха проведени редица тематични събития/семинари по идентифицираните приоритетни 
направления за интелигентна специализация: 

 Тематично събитие „Информатика и ИКТ“ – 30.03.2015 г. 
 Кръгла маса „Диалог за интелигентен растеж“ (за представители на ИКТ сектора) – 

23.06.2015 г. 
 Предприемаческа дискусия „Мехатроника и чисти технологии“ – 20.04.2015 г. 
 Тематично събитие „Мехатроника и чисти технологии“ – 24.04.2015 г. 
 Предприемаческа дискусия „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ – 

21.04.2015 г. 
 Тематично събитие „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ – 13.05.2015 г. 
 Предприемаческа дискусия „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ 

– 21.04.2015 г. 
 Тематично събитие „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ – 

26.05.2015 г. 
 
В работата на проведените семинари взеха участие представители от високо ниво от държавната 
администрация – МС, МИ, МОН, МТИТС, МЗХ, МТСП, ММС, МК и ИАНМСП, представители на 
активния бизнес, предприемачи, бизнес и браншови организации, клъстери в областите на 
разглежданите тематики, представители на академичната общност и представители на 
неправителствения сектор. На всички тематични събития беше изнесена кратка презентация 
относно принципа и процеса на интелигентна специализация, което беше основа за проведените 
задълбочени дискусии. 
 
С цел акцентиране върху регионалния аспект, в съответствие с нуждите и предизвикателствата на 
регионално ниво, съгласно формулираните цели и визия на „Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация 2014–2020 г.“ бяха проведени допълнително дискусии с членовете 
на работната група „Регионална партньорска мрежа“ – представители на областните 
администрации, а така също и представители на Регионалните академични центрове към БАН. 
Проведена бе работна среща за определяне на насоките за идентификация на приоритетните 
направления на районите за планиране, съобразно тематичните области за развитие на 
иновациите през програмния период 2014 – 2020 г. на 12.05.2015 г. 
 
На 18.05.2015 г. Иновационната стратегия за интелигентна специализация бе обсъдена на 
мащабен форум на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – 
организация обединяваща над 11 000 компании, колективни и индивидуални членове. За срещата 
КРИБ бяха формулирали конкретни предложения за фокусиране на тематичните области на ИСИС, 
които предоставиха на министър-председателя. Присъстваха още заместник-министър 
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председателят по европейските фондове и икономическата политика, министрите на 
икономиката и финансите, заместник-министър на образованието и др.  
 
На 10.06.2015 г. бе проведено и заключителното тематично събитие – „Годишна среща на 
научните среди с предприемачи и инвеститори“. На него бяха обобщени и конкретизирани 
предложенията и вижданията на участниците в проведените тематични събития и работни срещи 
по приоритетните направления на ИСИС. Бяха идентифицирани заключителните насоки за 
фокусиране на тематичните области - приоритетните направления за развитие, 
предизвикателствата, стоящи за решаване, а така също и евентуално приложимите модели за 
финансиране на проекти. Всички проведени мероприятия бяха организирани от Министерство на 
икономиката, с активното съдействие на Министерство на образованието и науката и Българската 
академия на науките. 
 
Резултатите от изпълнението на Плана за действие на ИСИС бяха предложени за обсъждане и на 
Регионалните съвети за развитие в шестте региона на Република България: 
- 9.06.2015 РСР на Северен централен регион за планиране 
- 10.06.2015 РСР на Югозападен регион за планиране 
- 11-12.06.2015 РСР на Северозападен регион за планиране 
- 18.06.2015 РСР на Южен централен регион за планиране 
- 23.06.2015 РСР на Югоизточен регион за планиране 
- 25.06.2015 РСР на Североизточен регион за планиране. 
 
През целия период информация за събитията се публикува на сайта на Министерство на 
икономиката (основен, както и специализирания сайт на ОП), на сайта на МОН, както и на единния 
информационен портал за средствата от ЕС: www.eufunds.bg. На 12.06.2015 г. предварителните 
резултати от изпълнението на Плана за действие към ИСИС са публикувани на Портала за 
обществени консултации на Министерския съвет: www.strategy.bg. 
 
Като резултат от проведените тематични срещи, тематичните области на ИСИС са фокусирани 
според Приложение 1А (като по този начин изменя т. 5.26.1 от Стратегията). 
Като резултат от проведените регионални срещи и функционирането на регионалната 
партньорска мрежа, основата за регионална приоритизация на тематичните области е описана в 
Приложение 1Б (като по този начин допълва т. 1.7. от Стратегията). 
Като резултат от изпълнението на Плана за действие по ИСИС, както и други предприети мерки за 
оптимизиране на изпълнението на ИСИС, координационната и управленческата структура на 
ИСИС показана в т. 7 на Стратегията се актуализира според Приложение 1В. 
Като резултат от изпълнението на Плана за действие по ИСИС, както и допълнителното 
сътрудничество между МОН и МИ, се дават НАСОКИ ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НАУЧНО-
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАУЧНИТЕ ПРИОРИТЕТИ КЪМ ИСИС според 
Приложение 1Г. 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.strategy.bg/
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1. Тематична област „Информатика и ИКТ“ 

 
В рамките на тематична област следните приоритетни направления в „Информатика и ИКТ“ бяха 
идентифицирани: 

• 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 
 

Следните предизвикателства пред участниците в тематичната област бяха споменати: 
 Необходимост от създаване на трайни и устойчиви отношения между наука-образование-

бизнес; 
 Недостиг на квалифициран човешки ресурс, което ограничава ръста дори при наличен 

интерес и приток на ПЧИ; 
 Сравнително адекватна инфраструктура с изключение на тестови и сертификационни 

лаборатории и др.; 
 Създаване и развитие на база данни или мрежа от научни разработки, които чакат пазарна 

реализация, както и популяризация на резултати от научни проекти; 
 Интернационализация, съвременни методи за маркетинг, реклама и привличане на 

инвеститори, вкл. допълнително развитие на организационно-управленски капацитет и 
бизнес модели; 

 Развитие на публично-частното партньорство в България и ЕС; 
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 Допълнителен капацитет на Патентно ведомство, което да подобри скоростта за 
регистрация на патенти. 
 

Следните модели за финансиране бяха откроени като евентуално приложими: 
 Грантови схеми/ваучери за сътрудничество наука-бизнес; 
 Финансови инструменти, в т.ч. фондове за рисково финансиране; 
 Подкрепа за обучителни институции в сферата на ИКТ, напр. ваучери за привличане на 

специалисти и/или онлайн и дистанционно обучение; 
 Подкрепа за управленски и предприемачески капацитет, напр. ваучери за участие в 

международно разпознаваеми акселератори; 
 Подкрепа за сертификационни и др. лаборатории. 
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2. Тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ 

 
Мехатрониката е регистрирана като търговска марка от компанията Yaskawa Electric Corporation в 
Япония с регистрационния номер на "46-32714" през 1971 г. В последствие компанията пуска на 
пазара правото на използване на думата в световен мащаб. От държавите в Европейския съюз 
съществува френски стандарт NF E 01-010 за мехатроника, който дава следното определение: 
"подход, целящ синергична интеграцията на механика, електроника и електротехника, теория 
(системи) на управлението, както и компютърни науки в проектирането и производството, за да 
се подобри и / или оптимизира функционалността". 

 
За България мехатрониката е силна страна, съобразена със световните тенденции в развитието на 
най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, като съчетава опит и традиции 
с конкретен европейски и международен интерес. Тематичната област позволява на страната да се 
включи пряко в глобалните вериги на стойността. Проектирането, производството и 
експлоатацията на мехатронни системи изисква нов инженерен подход поради съвместното 
функциониране на компоненти от механиката, оптиката, оптико-електрониката, 
електротехниката и електрониката. Мехатрониката не е просто комбинация от съставляващите я 
ключови елементи, а е взаимно проникване и/или дори сливане на механични, електронни и 
компютърни структури за реализиране на цялостен, функционално пълноценен продукт, наричан 
“мехатронен продукт” или „мехатронно изделие“. Не по малко важно е че, България има и 
специфичен капацитет по отношение на роботиката, възможности за изкуствен интелект и 
интелигентни устройства и съвременни/интелигентни системи за производство. България също би 
могла да се специализира в лимитирани/ограничени серии с висока добавена стойност. 
 
Типични примери за мехатронен подход с доказан потенциал в страната представляват 
автоматизираните машини и системи за автоматизация, 
 
Устойчивата мобилност от друга страна има ключово значение за развитието на ниско въглеродна 
и ресурсно ефективна икономика и за изпълнението на стратегията “Европа 2020”. В резултат на 
проведения дебат в рамките на Групата на високо равнище CARS 21 е постигнато консолидирано 
виждане за развитието сектора на автомобилостроенето. На тази основа е разработен План за 
действие за конкурентноспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа, който 
заедно с други стратегически документи на ЕС по пакета “климат-енергетика” определят 
тенденциите и приоритетите в предстоящото развитие. Същевременно Европа спешно се нуждае 
от декарбонизация и навлизане на алтернативни горива в транспорта, за да се ограничи неговата 
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зависимост от петрола. Понастоящем тази зависимост възлиза на 94%, при което 84% от петрола 
се внася, а това е свързано с огромен финансов ресурс и увеличаване на разходите за околна среда. 
На тази основа бе приет и Пакета: Чиста енергия за транспорта. В рамките на този процес 
България е една от деветте държави-членки на ЕС, които със Съвместна декларация подкрепиха 
приоритетното развитие на електрическата мобилност. Технологията е иновативна и ще даде 
импулс в развитието и на други сектори, които носят по-висока добавена стойност за 
икономиката на страната. Същевременно електрическата мобилност ще допринесе за 
изпълнението на целите в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници на 
енергия и ще има благоприятно отражение върху работата и управлението на енергийната 
система. От друга страна се създават предпоставки за устойчиво бъдеще на транспорта, 
намаляване на неговата зависимост от петрола и чувствително намаляване на емисиите на 
парникови газове, съществена част от които се дължат на този сектор, както и ще се подобри 
качеството на атмосферния въздух в населените места, а от там и рисковете за човешкото здраве и 
качеството на живота и този на бъдещите поколения. Като относително нова индустрия, която 
предстои да се развива в европейски и световен план, са налице и предпоставки за включването на 
нови субекти на пазара. България има опит и традиции в тази област, а от там и шансове да 
намери своето достойно място в този процес. 

 
В рамките на тематична област „Мехатроника и чисти технологии" следните приоритетни 
направления бяха идентифицирани: 

 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). 

 
Следните предизвикателства пред участниците в тематичната област бяха споменати: 

 Стимули за коопериране и създаване на сътрудничества по цялата верига на стойността, 
както и за създаване на цялостни и комплексни продукти; 

 Необходимост от допълнителни сътрудничества наука-бизнес, клъстерна подкрепа, 
подкрепа за ОТТ и др. добри модели от ЕС; 

 Недостиг на технически и инженерни кадри; 
 Адекватна подкрепа за гарантиране на качеството; 
 Интернационализация, съвременни методи за маркетинг, реклама и привличане на 

инвеститори, вкл. допълнително развитие на организационно-управленски капацитет и 
бизнес модели. 
 

Следните модели за финансиране бяха откроени като евентуално приложими: 
 Грантови схеми/ваучери за сътрудничество наука-бизнес; 
 Подкрепа за обучителни институции в сферата на техническите науки, напр. ваучери за 

привличане на специалисти и/или онлайн и дистанционно обучение; 
 Грантови схеми. в т.ч. специализиран/и инструмент/и за подобряване достъпа до мостово 

кредитиране; 



 
 

 

 

 

29 

 Схема/инструмент за покриване на краткосрочен търговски риск, инвестиционен и риск 
по издаване на банкови гаранции по и за изпълнение на проектите; 

 Подкрепа за клъстери и Офиси за технологичен трансфер; 
 Подкрепа за създаване на акредитирани и сертифицирани лаборатории; 
 Подкрепа за маркетингови и експортни дейности. 
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3. Тематична област „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“ 

 
ИСИС насърчава иновативните методи за чисто производство, съхранение и преработка, вкл. 
опаковане, и достъпност на тези продукти с акцент върху приложенията в производството: 

- Технология на ферментационните хранителни продукти - моделиране, оптимизация и 
управление на ферментационни процеси. Производство на пиво. Като основен субстрат се 
използват прораснали ечемичени зърна (ечемичен малц), а като биологични агенти, които 
осъществяват алкохолната ферментация дрождеви култури от род Saccharomyces. 

- Био-технология на ензимните препарати - производство и използване на хлебна мая. При 
производството на хляб - добавяне на ензими, увеличаващи неговата трайност 

- Производство на млечнокисели продукти. В тези производства се използват млечнокисели 
бактерии и ензими за получаване на хранителни продукти като кисело мляко и различни 
сирена. Технологии на базата на биологични процеси при  производството на сирене 
например, получаване на необходимите подсирващи ензими от бактерийни култури, 
вместо традиционните методи за извличането им от  животинския стомах. 

- Производство на вино и концентрирани спиртни напитки. Като субстрат се използват 
въглехидрат-съдържащи продукти, които с помощта на високопродуктивни култури от 
род Saccharomyces се трансформират до алкохол. 

- Производство на оцет. Това производство се основава на използване на алкохол-съдържащи 
субстрати, върху които действат селекционирани оцетно-кисели бактерии. 

- Производство на натурални ароматични продукти - етерични масла, натурални 
дестилационни води (розова, лавандулова, лайкова, маточина, салвиева и др.) и 
екстракционни продукти. 
 

 Лекарствени форми, вещества и продукти 
Персонализираната медицина може да предложи огромни възможности за по-добро лечение. 
Например, ако дадем на пациент подходящите за него лекарства, те ще имат по-малко странични 
ефекти. Това ще намали страданието, както и разходването на средства. Казано по друг начин – ще 
може да се осигури диагностика и лечение на точния пациент в точното време. Съвременните 
методи за лечение съчетават постиженията в лечението на заболявания, при които се вземат 
информирани решения за избора на терапия, като се вземат предвид индивидуалните 

„ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И БИО-ТЕХНОЛОГИИ“

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ

БИО-ТЕХНОЛОГИИ

Нано-технологии
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характеристики на всеки отделен пациент. Целта е да се създадат технологии за по-добър достъп 
на пациентите до лечение. Има концептуална разлика между масово прилагания подход в избор на 
лечение и подхода, възприет от персонализираната медицина: „Подходящото лечение за 
подходящия пациент в подходящото време“. Преимуществата са акцент върху правилната 
диагноза, по-ефективното и безопасно лечение, по-краткото време, необходимо за избор на 
подходящо лечение, и в крайна сметка по-рационалното изразходване на финансови средства. 

 
При избор на такова лечение се намаляват както медикаментите, заради по-точното им дозиране, 
по-малко са нежеланите реакции, както и възможността да се установи заболяването в по-ранните 
му стадии. Като основен принос на персонализираната медицина е възможността да се акцентира 
на профилактиката за сметка на лечението и с това да се повиши ефективността на здравната 
система като цяло, като се подобри също така качеството и достъпността на лечението. 

 
Ярък пример за персонализация в медицината е т.нар. „съпътстваща диагностика“, която има за 
цел да „селектира“ пациентите, които биха имали полза от дадено лечение. В повечето случаи, 
тази диагностика изследва ДНК на пациента като взема проба от засегнатата тъкан. 

 
В световната практика все повече навлизат практиките, позволяващи разчитането на целия геном 
на пациента, т.е. пълната генетична информация, заложена във всеки от нас. Тази информация 
позволява да бъдат разгадани редица заболявания, чийто механизъм и причинители до този 
момент са били неизвестни (например нервно-дегенеративни заболявания, болест на Алцхаймер), 
както да бъдат идентифицирани нови, непознати до момента патологични състояния. 

 
 Нано-технологии в услуга на медицината 

Нанотехнологията е набор от технологии, които позволяват на манипулиране, проучване или 
експлоатация на много малки (обикновено по-малко от 100 нанометра) структури и системи. 
Нанонауките и нанотехнологичните постижения имат потенциал да повлияят на практика във 
всички области на икономическата активност и аспект от ежедневния живот, но ИСИС се фокусира 
върху иновации (нови материали, устройства и продукти) за подобряване на здравето и 
дълголетието.  

 
 Медицински и лечебен туризъм 

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. дава възможност за 
развитие на възстановителен, медицински и лечебен туризъм, като вид туризъм със специфични 
дадености и добри показатели в България и като допълващ елемент към тематична област 
„Индустрия за здравословен живот и био-технологии“. Българската територия е богата на (гео-) 
термални и минерални води с температура в интервала от 20oC до 100oC. Температурата на водата 
не е по-висока от 50оС за около 72% от разкрития ресурс на находищата държавна собственост, а 
дебитът им варира между 1 и 20 l/s за 75% от тях. Общият им динамичен ресурс възлиза на около 
4600 l/s. България е една от най-богатите страни в Европа на минерални води, позволяващи 
различно, най-вече лечебно, приложение. 

 
Предлаганите продукти в медицинския и лечебен вид туристическа дейност не са масови и 
унифицирани. Съществува възможност за индивидуализирането им спрямо нуждите на всеки 
турист. Според начините дадености по региони, съществува опцията за адресиране на различни 
нужди (кални бани, типове минерална вода). Ориентацията също така може да бъде спрямо 
налични медицински центрове така, че да се покриват и медицинските стандартите за 
физиотерапия и рехабилитация, т.е. да се предлага комплексна услуга. Този вид туризъм е от 
особено значение предвид застаряването на населението в ЕС и очакваното увеличение на 
търсенето в европейски мащаб за подобни дейности. 

 
 Био-технологии 

Биотехнологиите предполагат прилагането на науката и технологиите върху живи организми, 
биологични системи или техни производни за създаването или модифицирането с определена цел 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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на продукти, услуги или процеси.  Фокусът на ИСИС е върху целта здравословен начин на живот 
(лечебни цели, здравословно хранене, природна козметика).  

 
Списък-базирано определение: 

- Протеините и други молекули: синтез / инженеринг на протеини и пептиди (вкл. големи 
молекули хормони); подобрени методи за доставка на големи молекули лекарства, 
изолиране на протеин и пречистване, сигнални, идентификация на клетъчните рецептори. 

- Технологични био-технологични методи: ферментация с помощта на био-реактори, 
Bioprocessing, биоизлугване, biopulping, biobleaching, biodesulphurisation, биоремедиацията, 
биофилтрация и фиторемедиация. 

- Био-информатика: Изграждане на бази данни на геноми, протеинови последователности; 
моделиране на сложни биологични процеси, включително биология на системите. 

- Нано-биотехнологията: Важи за инструментите и процесите на нано / 
микропроизводство за изграждане устройства за изучаване на биосистемите и 
приложения в доставка на лечебни и лекарствени форми, диагностика и т.н. 

- Био-фотоника: нови безконтактни методи за диагностициране на заболявания (напр. 
онкологични), лазерни методи, фотодинамична терапия, медицинско приборостроене. 
 
 

В рамките на тематична област „Индустрия за здравословен живот и био-технологии" следните 
приоритетни направления бяха идентифицирани: 

 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 
 

Следните предизвикателства пред участниците в тематичната област бяха споменати: 
 Необходимост от създаване на трайни и устойчиви отношения между наука-образование-

бизнес; 
 Стимули за задържане на наличните и привличане на външни човешки ресурси; 
 Допълнителни реформи в сферите на средното и висшето образование за засилване на 

практическата насоченост и покриване нуждите на пазара на труда; 
 Подкрепа за усвояване на добри практики от ЕС, особено управленски капацитет; 
 Създаване и развитие на база данни или мрежа от научни разработки, които чакат пазарна 

реализация, както и популяризация на резултати от научни проекти; 
 Интернационализация и реклама с акцент върху гарантиране и трайност на качеството. 

 
Следните модели за финансиране бяха откроени като евентуално приложими: 

 Грантови схеми/ваучери за сътрудничество наука-бизнес; 
 Подкрепа за маркетингови и експортни дейности; 
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 Подкрепа за управленски капацитет; 
 Сертификация, контрол на качеството. 

 

Следва да се има предвид, че иновациите са хоризонтален приоритет в Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. По отношение на хранително-вкусовата промишленост ПРСР 2014-

2020 г. предвижда финансиране на иновации от по-широк спектър, т.е. във всички избрани в ПРСР 

сектори (1. Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици; 2. Месо и месни продукти; 3. 

Плодове и зеленчуци, включително гъби; 4. Пчелен мед; 5. Зърнени, мелничарски  и нишестени 

продукти; 6. Растителни и животински масла и мазнини; 7. Технически и медицински култури, 

включително маслодайна роза и билки; 8. Готови храни за селскостопански животни; 9. Гроздова 

мъст, вино и оцет; 10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински 

продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.) 



 
 

 

 

 

34 

 

4. Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ 

 

 
Европа 2020 

В съответствие със стратегията Европа 2020, ролята на ЕК и държавите-членки най-общо е да 
осигурят възможности креативните и рекреативните индустрии да допринасят нарастващо към 
растежа и заетостта в Европа. По-специално, това включва предоставянето на директна финансова 
и техническа подкрепа, както във формата на грантове и финансови инструменти, така и чрез 
създаване на мрежи, платформи и др. системни подходи в подкрепа на тези индустрии. 

 
Общ Регламент и ОПИК 

Параграф (8) от преамбюл на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и 
специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 разпорежда: „Необходимо е да се насърчават иновациите 
и развитието на МСП в нововъзникващи области, свързани с европейските и регионалните 
предизвикателства, като например творческия и културния сектор...“ 
 
Чрез Приоритетна ос 1 ОПИК ще финансира проекти в тематичните области на ИСИС. В 
допълнение, в Приоритетна ос 2 на ОПИК е предвидено: „Предвид особената значимост за ЕС на 
определени специфични области, свързани с европейските и регионални предизвикателства, 
подкрепа ще получат предприятия в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии, 
предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, 
полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество.“ 

 
Ролята на културните и творческите индустрии и на устойчивите форми на туризъм Европейската 
комисия откроява в следните документи: 

- Зелена книга на Комисията от 27 април 2010 г. озаглавена „Отключване на потенциала на 
културните и творческите индустрии“ (COM(2010)0183); 

- Комуникация на Комисията към Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 30 юни 2010 озаглавена 
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„Европа, световна туристическа дестинация номер 1 – нова политическа рамка за туризма 
в Европа“ (COM(2010)0352); 

- Комуникация на Комисията към Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 26 септември 2012 
озаглавена „Насърчаване на културните и творческите сектори за растеж и заетост в ЕС“ 
(COM(2012)0537). 
 

Европейският парламент също откроява важността на културните и творческите сектори в 
Резолюция от 12 септември 2013 относно насърчаването на Европейките културни и творчески 
сектори като източник на икономически растеж и заетост (2012/2302(INI)). Резолюцията 
откроява следните направления: 

- Условия, необходими за развитието на културните и творческите сектори 
- Условия на труд за професионалистите в областта на културните и творческите сектори 
- Образование и обучение 
- Финансиране на културните и творческите сектори 
- Възможности и предизвикателства на дигитализацията, глобализацията и достъп до 

международни пазари 
- Местно и регионално развитие. 

 
Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. 

Стратегията има за задача да осигури трайна конкурентоспособност на България като 
туристическа дестинация, да подпомага устойчивото развитие на туристическата индустрия, да се 
опира в максимална степен на информацията, придобита от маркетинговите проучвания, доклади, 
анализи и прогнози в т.ч. на международни източници като Световната туристическа организация 
към ООН, Европейската туристическа комисия, World Tourism & Travel Council, Euromonitor, 
Eurostat и др., да отчита очакванията и намеренията на всички заинтересовани страни, да е 
съобразена с изискванията за създаване на правилно, реалистично и стабилно позициониране на 
България на целевите пазари и да бъде гъвкава. Стратегията поставя „акцент в разработването на 
специализирани туристически продукти, които притежават потенциал за преодоляване на 
сезонността и създаване на специална емоционална връзка с България“. 

 
В рамките на тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" 
следните приоритетни направления бяха идентифицирани: 

 културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, 
архивно дело и библиотекарство, артистично 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). 

 
Следните предизвикателства пред участниците в тематичната област бяха споменати: 

 Нови финансови инструменти, особено в по-бърз ефект и по-висока степен на гъвкавост 
при планирането на разходите; 

 Специфики на идентифицирането на участниците в схеми за финансиране и 
неразпознаване принадлежността в дефинирани икономически категории/дейности; 

 Капацитет за разработване и управление на проекти с външно финансиране; 
 Дигитализация на налични ресурси; 
 Стимули за международно присъствие, маркетинг и реклама; 
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 Стимулиране на публично-частното партньорство. 
 

Следните модели за финансиране бяха откроени като евентуално приложими: 
 Грантови схеми/ваучери за иновативните технологии, бизнес модели и сътрудничества; 
 Дигитализация на културно-историческото наследство; 
 Подкрепа за маркетингови и експортни дейности; 
 Медиен технологичен парк. 
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Освен аналитичните материали, разработени от екипа на Министерството на икономиката, през 
периода от месец декември 2014 г. до месец юли 2015 г. бяха проведени серия срещи, дебати и 
предприемачески дискусии. През месец декември 2014 г. и месец февруари 2015 г. бяха направени 
срещи със заинтересованите страни в шестте региона. Целта на тези срещи бе да се разкрие 
регионалния капацитет за интелигентна специализация в идентифицираните тематични области 
на ИСИС.  
 
Освен това чрез Регионалната партньорска мрежа и Регионалните съвети за развитие бе 
организирано получаването на аналитични материали от всички шест региона (в т.ч. и от 28-те 
области), в които тематичните области са подредени по значимост от гледна точка на наличния 
регионален капацитет. Този подход даде възможност  тематичните области да бъдат фокусирани 
по региони, като проектите по първите две тематични области ще бъдат подкрепени с бонус 
точки при кандидатстването по Приоритетна ос 1 на Оперативната програма „Иновации и 
конкурентоспособност” и по Приоритетна ос 1 на Оперативната програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, Специфична цел 2: Подобряване на териториално и тематично 
разпределение на научни инфраструктури с цел развитие на регионална интелигентна 
специализация. Бонусната система цели да се въведе методика, която не е базирана на 
изключването, а на възможностите за постъпателна приоритизация със средства от ЕСИФ. 
Системата беше обсъдена с партньорите на допълнителни шест регионални срещи, съвместно 
организирани от МОН и МИ, в периода юни-юли 2015 г. 
 
По този начин се планира постепенно да се изгради регионалният капацитет за интелигентна 
специализация чрез европейската подкрепа и да се създадат предпоставки за естествена 
клъстеризация, която в бъдеще би могла да доведе до Регионални стратегии за интелигентна 
специализация в България: 

Регионална бонусна система 

СЗР СЦР СИР 
Мехатроника и чисти 
технологии  

Мехатроника и чисти 
технологии 

Здравословен начин на живот 
и биотехнологии 

Информатика и ИКТ 
Здравословен начин на живот 
и биотехнологии 

Информатика и ИКТ Нови технологии в 
креативните и рекреативните 
индустрии Нови технологии в 

креативните и 
рекреативните индустрии 

ЮЗР ЮЦР ЮИР 
Информатика и ИКТ Мехатроника и чисти 

технологии 
Мехатроника и чисти 
технологии 

Нови технологии в 
креативните и рекреативните 
индустрии 

Здравословен начин на живот 
и биотехнологии 

Здравословен начин на живот 
и биотехнологии 
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Кратка информация по региони и области 
(на база данни на МИ и регионалната партньорска мрежа) 

Северозападен район 
В района са включени областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Съгласно целенасочената 
политика на правителството за подкрепа на развитието на Северозападен район (с най-нисък 
БВП/глава от населението за целия ЕС) ще бъде насърчен капацитетът за интелигентна 
специализация в четирите тематични области на ИСИС за цялостно стимулиране на 
икономическото развитие в региона.  
 
Северен централен район 
Велико Търново. Предвид спецификата, съществуващата инфраструктура,  видовете и формите 
на научно и бизнес развитие, кадровата обезпеченост и административния капацитет 
интелигентната специализация в област Велико Търново следва приоритетно да се развива в 
тематичните области област  „Информатика и ИКТ” и „Индустрия за здравословен живот и био-
технологии”. 
 
Габрово. Капацитетът за интелигентна специализация на област Габрово е съсредоточен в 
тематични области  „Информатика и ИКТ” и „Мехатроника и чисти технологии”. Областта е 
утвърден индустриален център със стабилна група МСП. Благоприятни фактори за развитие на 
индустрията са традициите, изградената материално-техническа база, наличието на 
професионални технически гимназии и Технически университет. Последният предвижда 
създаването на иновативен център по компетентност „Еко- и енергоспестяващи технологии” със 
следните направления: електромобили, лазерни технологии, системи за разпознаване на 
материали и среди, силова електроника, проектиране в машиностроенето, фотоволтаични 
системи, енергийно ефективни осветителни системи. 
 
Разград. Силните страни в индустрията на областта са в сферата на фармацевтиката, 
биотехнологиите, производството на препарати за ветеринарна медицина и в керамиката. Налице 
е добре развиваща се хранително-вкусова промишленост, суровинна обезпеченост, водещите 
фирми внедряват активно нови продукти и технологии. Професионалното образование 
съответства на специфичната специализация на икономиката, а функциониращият филиал на 
Русенския университет е с три специалности – химични технологии, биотехнологии и технологии 
на храните. Има наличие на паметници на културата от регионално и национално значение 
(включително археологически резерват “Сборяново” под закрилата на ЮНЕСКО). Тези силни 
страни адресират наличният капацитет за интелигентна специализация към тематична област 
„Индустрия за здравословен живот и био-технологии” и „Нови технологии в креативни и 
рекреативни индустрии”. 
 
Русе. Отрасловата структура на областта е сравнително стабилна и се определя предимно от 
икономическите дейности в металургията, машиностроенето и металообработката - речни и 
речно-морски кораби, ножични кари, хидравлично оборудване, селскостопански машини, възли и 
детайли. Химическа промишленост се утвърди с производството на моторни и индустриални 
масла, бои и лакове, фолирани пластмасови изделия, изделия от пенополистирол, изолационни 
материали. Текстилът и конфекцията са едни от значимите за индустриалното развитие От 
хранителните продукти и напитки основно се произвеждат и преработват месо и риба, 
консервиране на зеленчуци, производство на растителни и животински мазнини, производство на 
мляко и млечни продукти, мелнични продукти, готови храни за животни, хляб, хлебни и 
сладкарски изделия, захар, готови храни, кафе, чай, тестени изделия и напитки. Област Русе заема 
особено място в българската национална история и притежава богато културно-историческо 
наследство, включително паметници от световно значение като Ивановските скални църкви. 
Областта разполага с уникални природни дадености, като Дунавското крайбрежие, Природния 
парк „Русенски Лом” и т.н. В непосредствена близост се намират Поддържаният резерват 
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„Сребърна”, включен в списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО, Тракийската 
гробница край с. Свещари, близо до гр. Исперих, също паметник на ЮНЕСКО, Велико Търново и 
Арбанаси. В резултат на природните дадености, традициите и силните страни на областта, 
капацитетът за интелигентна специализация се адресира към тематичните области на ИСИС  
„Информатика и ИКТ” и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”. 
 
Силистра. Наличие на капацитет в развитието на хранително-вкусовата промишленост, 
машиностроене и металообработване, шивашка промишленост, дървопреработвателна 
промишленост, строителство, строителни материали, по-слабо развити са електрониката и 
алтернативните източници на електрическа енергия. Чистите технологии са в основата на 
областното развитие. Като цяло, капацитетът за интелигентна специализация е в областта на 
„Мехатроника и чисти технологии” и „Индустрия за здравословен живот и био-технологии”.  
 
Североизточен район 
Варна. Икономическата структура на областта е разнообразна. Свързана е преди всичко с 
пристанищни дейности, корабоплаване, корабостроене, кораборемонт, туризъм, химическа 
промишленост, машиностроене, текстилно производство, хранително-вкусова промишленост, 
мебелно производство, строителство и селско стопанство.  Наличният научен потенциал в сферата 
на иновациите е с акцент върху морска индустрия, информационни технологии, туризъм, услуги и 
енергетика. Именно в тези икономически дейности се развиват нови високотехнологични 
производства, създаващи висока добавена стойност, привличане на инвестиции в наукоемки 
производствени дейности. На територията на областта функционира „Морски клъстер”.Този 
наличен иновационен капацитет насочва интелигентната специализация на областта към две от 
тематичните области на ИСИС  - „Индустрия за здравословен живот и био-технологии” и  „Нови 
технологии в креативни и рекреативни индустрии”. 
 
Добрич. Наличният капацитет за интелигентна специализация води към тематична област 
„Индустрия за здравословен живот и био-технологии” и „Нови технологии в креативни и 
рекреативни индустрии” – добруджански земеделски институт, който произвежда 
конвенционални семена за зърнени култури, ценени високо в много държави, био-продукти 
(лавандула за целите на фармацията и козметиката), международен колеж, който подготвя високо 
квалифицирани кадри за туризма и др. 
 
Търговище. Обобщеното мнение на заинтересованите страни от областта за наличния капацитет 
за интелигентна специализация определя тематична област „Мехатроника и чисти технологии” и 
„Индустрия за здравословен живот и био-технологии”. Наред с това е наличен капацитет и в други 
тематични области, преди всичко в областта на алтернативния туризъм – културен, винен и др. 
 
Шумен. Обобщеното мнение на заинтересованите страни от областта за наличния капацитет за 
интелигентна специализация определя тематична област „Индустрия за здравословен живот и 
био-технологии” и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” – наличие на 
капацитет за алтернативен спорт и туризъм, голямо биологично разнообразие, всички нива на 
образование, научни институти в аграрния сектор, културно-историческо наследство и др. 
 
Югозападен район 
Благоевград. Индустрията в областта е силно поляризирана по общини. Така например в община 
Благоевград са съсредоточени над 50% от преработващата промишленост с водеща роля на 
машиностроенето и електрониката. Текстилната, трикотажната и конфекционна промишленост 
традиционно са едни от основните и най-значими сектори за индустриалното развитие с 
експортна ориентация. Силно развита е и хранително-вкусовата промишленост, включваща 
дейности, свързани с производство и преработка на месо, преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци, производство на растителни и животински мазнини, производство на мляко и млечни 
продукти, мелнични продукти, готови храни за животни, хляб, хлебни и сладкарски изделия, 
готови храни, тестени изделия, безалкохолни напитки и алкохол.  В община Гоце Делчев местната 
икономика е със специализация в леката промишленост (производство на мъжка и дамска 
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конфекция, бельо, обувки), хранително-вкусовата промишленост и строителството.  Община 
Банско  и Сандански имат силно развити сектори туризъм и строителство. Благоприятните 
природно-климатични условия предопределят развитието на селското стопанство.  
В областния център – гр. Благоевград са изградени и функционират две висши учебни заведения с 
национално значение: Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград (ЮЗУ) и 
Американски университет в България – Благоевград. Университетите излъчват високо 
квалифицирани кадри в областта на социалните и хуманитарни науки, право, икономика и бизнес 
администрация.  Има изградени и няколко колежа - Медицински колеж в структурата на 
Медицинския университет – София като самостоятелно юридическо лице, Технически колеж в 
структурата на ЮЗУ без статут на юридическо лице и Колеж по туризъм – Благоевград с частен 
статут.  Този капацитет ориентира интелигентната специализация на областта към две от 
тематичните области на ИСИС, а именно  „Информатика и ИКТ” и „Нови технологии в креативни и 
рекреативни индустрии”.  
 
Кюстендил. Капацитетът за интелигентна специализация на областта е концентриран в 
тематична област „Индустрия за здравословен живот и био-технологии”(наличие на ресурси и 
капацитет за развитие на биологично земеделие, преработвателна промишленост, еко-продукти, 
включително на горскостопанска дейност, развитие на спа&уелнес) и „Нови технологии в 
креативни и рекреативни индустрии”  (изключителна наситеност на културно-исторически 
паметници, традиции в художествена и музикална школа, изтъкнати творци, утвърдени културни 
институции, творчески съюзи на архитекти, художници, писатели, изобретатели и др.). 
 
Перник. Силните страни на областта са свързани с нейното стратегическо местоположение - 
близост до столицата и на ключови транспортни артерии до два външни пазара. На лице е развит 
индустриален център, находища на полезни изкопаеми, ресурси за ВЕИ, добре развита културно-
историческа инфраструктура, активни спортни клубове. От 2010 г. отвори врати Европейският 
политехнически университет. Академичният профил на университета за бакалаври и магистри е в 
модерните специалности информатика и компютърни науки, комуникационни и компютърни 
мрежи и системи, архитектура и урбанистика, строително инженерство и иновационно 
предприемачество. Във всички специалности обучението се води по едни и същи учебни програми 
на български и английски на език. Тези дадености определят и избора за интелигентна 
специализация на областта в тематичните области на ИСИС - именно  „Информатика и ИКТ” и 
„Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”. 
 
София. В столицата е съсредоточен капацитет за интелигентна специализация във всички 
тематични области на ИСИС. Ето защо, изборът на две от тях е съобразен с капацитета за 
интелигентна специализация в останалите области на ЮЗР. Така допълнителната подкрепа ще 
получат тематичните области „Информатика и ИКТ” и „Нови технологии в креативни и 
рекреативни индустрии”.  Освен това София град е в процес на финализиране на собствена 
стратегия за интелигентна специализация.  
 
София област. Близостта до столицата води до трайна тенденция на изнасяне на индустриалните 
производства и до голямо разнообразие в нейната структура. Същевременно близостта дава 
възможност за ползване на научната и иновационна инфраструктура на столицата. На 
територията на областта работи активно клъстер „Средногорие Мед Индустриален Клъстер” – 
включва компании от сферата на добива и преработката на медни, злато-съдържащи руди и меден 
концентрат, високотехнологични компании за производство на оптични, оптикомеханични и 
оптикоелектронни системи и изделия, научно-изследователски и образователни организации. 
Капацитетът за интелигентна специализация е съсредоточен в тематична област „Информатика и 
ИКТ” и  „Мехатроника и чисти технологии”. 
 
Южен Централен район 
Кърджали. Капацитетът за интелигентна специализация е свързан с тематичните области 
„Индустрия за здравословен живот и био-технологии” и „Нови технологии в креативни и 
рекреативни индустрии”области – производство и преработка на билки, биокултури и екологично 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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чисти храни, културно – историческо наследство, природни феномени. Филиалът на МГУ „Св. Ив. 
Рилски” подготвя квалифицирани кадри както в сферата на чистите технологии, така и в сферата 
на ИКТ, свързани с четирите тематични области на ИСИС. 
 
Пловдив. Капацитетът за интелигентна специализация на областта е съсредоточен в тематична 
област „Информатика и ИКТ” и „Индустрия за здравословен живот и био-технологии”. Определяща 
за развитието на областта е хранително – вкусовата промишленост, която има широка 
производствена специализация (месопреработка, млекопреработка, мелничарство, захарни 
изделия, напитки и др.). Развива се с бързи темпове и индустрията за здравословен живот и 
биотехнологии в областта на растителната наука. Например одобрен e проект „PlantaSyst” по 
HORIZON 2020 с координатор: Институт по молекулярна биология и биотехнологии – Пловдив 
(ИМББ). Чрез интегрирането на молекулярната биология, функционалната геномика, 
метаболомика, биоинформатика и аграрни науки с дългогодишна експертиза в областта на 
практическата растителна генетика и селекция, подобен център и други разработки на сходна 
тематика биха извели област Пловдив на челно място в тази сфера. Силно развита е индустрията 
за преработка на етерично-маслени суровини. Съставът на клъстер „Информационни и 
комуникационни технологии” непрекъснато се разширява. Областта е богата на културно-
историческото наследство (Пловдив е избран за европейска столица на културата за 2019 г.), 
което може да се развива ускорено на база ИКТ. 
 
Пазарджик. Обобщеното мнение на заинтересованите страни от областта извежда наличен 
капацитет за интелигентна специализация в тематична област „Мехатроника и чисти технологии” 
и „Индустрия за здравословен живот и био-технологии”. Наличие на традиции и дългогодишен 
опит в интеграцията на механиката и електрониката с акцент върху проектиране и производство 
на високо-технологични продукти, автомобилно оборудване, части, компоненти, системи. 
Утвърденият опит в производството на лекарствени препарати и хранителни добавки за 
ветеринарна и хуманна медицина, както и природните дадености и условия за био земеделие и 
животновъдство слагат фокус върху лекарствените форми, вещества и продукти, медицински и 
лечебен туризъм, методи за чисто производство, съхранение и преработка на български 
специфични хранителни и козметични продукти. 
 
Смолян. Капацитетът за интелигентна специализация на област Смолян е концентриран в 
тематична област  „Индустрия за здравословен живот и био-технологии” и „Мехатроника и чисти 
технологии”. По-големите фирми от индустрията разполагат с научно-развойни звена, които 
разработват и внедряват нови продукти и технологии. В сферата на леката промишленост 
капацитетът е  в областта на козметичната, шивашката, хранително-вкусовата, текстилната 
промишленост. Образователната структура предлага всички нива на квалификация. На 
територията на областта функционира Национална астрономическа обсерватория (най-голямата 
на Балканите), разполага с богато културно-историческо наследство. 
 
Хасково. В областната икономика най-висок е относителният дял на услугите, следван от 
индустрията и аграрния сектор, който е 2 пъти по-голям от този за страната. Туризмът има голям 
резеpв. Подобряването на качеството на живот в областта е свързано с подкрепата на силните 
страни на областта в сферата а внедряване на иновации, балансираното развитие на градовете и 
селата, опазването на околната среда. Неизползван изцяло е капацитетът на областта за развитие 
на био-земеделието и алтернативния туризъм. Това насочва интелигентната специализация на 
областта към тематична област област „Индустрия за здравословен живот и био-технологии”  и 
„Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”. 
 
Югоизточен район 
Бургас. Капацитетът за интелигентна специализация на областта е в продуктови и технологични 
ниши като Туризъм (екологичен, здравен, културен и др.) и уелнес; Химически продукти и 
технологии; Информационни и комуникационни технологии, услуги и далекосъобщения; Морска 
биология, аквакултури и рибовъдство; Биотехнологии, биохрани и биопродукти; Производство на 
автомобили и електромобили; Енергетични технологии и биогорива; Преработваща и лека 
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промишленост. Създаденият офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от 
Югоизточен регион съдейства за подобряването на иновационната инфраструктура, 
промишления капацитет,  експортния профил и конкурентоспособността на предприятията в 
Югоизточен регион на България, като ги подпомага  в процеса на търсене и въвеждане на нови 
услуги и иновационни решения в сферата на информационните технологии и техните 
приложения. Приоритетните направления на работа са  Информационни технологии, Еко и 
енергоспестяващи технологии и Икономически анализи и оценки. Като университетски и 
изследователски център интересите са в областта на ИКТ, материали и материалознание, 
опазване на околната среда и водите, ВЕИ, биомедицина, молекулно моделиране свързано с еко-
токсикология.  В резултат на това, приоритетните тематични области за интелигентна 
специализация са „Мехатроника и чисти технологии” и „Индустрия за здравословен живот и био-
технологии”. 
 
Сливен. Наличният капацитет за интелигентна специализация е съсредоточен в  тематична 
област „Мехатроника и чисти технологии” (капацитет в сферата на автомобилостроенето –
прототипи с електрическо и хибридно задвижване, мрежа и иновативна технология за ускорено 
зареждане на акумулаторни батерии с ел. енергия, наличие на критична маса за създаване на 
Дизайнерски център с акцент автотранспорт, текстил и дизайн и клъстер „Мехатроника и чисти 
технологии”, развит ИКТ сектор в помощ на машиностроенето) и „Нови технологии в креативни и 
рекреативни индустрии” (Акцент са разработваните приложения за смартфони и дигитални 
ръководства за реклама и посещения на обекти, свързани с културния, историческия и 
алтернативния туризъм в региона, електронни платформи за реклама и популяризиране на 
алтернативния туризъм в региона). 
 
Стара Загора. Анализът на силните страни адресира наличният капацитет за интелигентна 
специализация на областта към тематична област „Мехатроника и чисти технологии” 
(„Научноизследователска и развойна дейност“ в техническите науки, медицинските, 
селскостопанските науки - механика, електроника, нанотехнологии, системи за управление, 
софтуер към чисти технологии (еко-мобилност), както и съхранение и спестяване на енергия; 
Архитектурни и инженерни дейности; Консултантската дейност в сферата на управлението; 
Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация производство на радио-, 
телевизионна и далекосъобщителна техника) и „Индустрия за здравословен живот и био-
технологии” („Научноизследователска и развойна дейност“ по методи за чисто производство, 
технологии в услуга на медицината, медицински и лечебен туризъм; Бизнес практики за чисто 
производство, съхранение и преработка на специфични хранителни и козметични (био-) 
продукти, лекарствени форми, вещества и продукти, Конкурентни биопродукти с лечебно и 
медицинско въздействие, Биологичното земеделие, Производство на хранителни и нехранителни 
биопродукти, в т.ч. с лечебни и козметични свойства (шипка, роза и др.), Експортна ориентация на 
биологичните и фармацевтични продукти, Лаборатории за сертифициране и развитие. 
 
Ямбол. Област Ямбол има потенциал за привличане на инвеститори в преработвателната 
промишленост и особено при преработката на плодове и зеленчуци.  На територията на областта 
има потенциал за добив на енергия от въздушни течения. Благоприятното географски 
местоположение, големият дял обработваеми земеделски земи и екологичната чиста околна среда 
са предпоставка за развитие на проспериращо земеделие. Наличието на обширни обработваеми 
земеделски площи, традициите в зърнопроизводството, зеленчукопроизводството и 
животновъдството очертават потенциал, който следва целенасочено да бъде използван. 
Развитието на ефективното селско стопанство е една от основните възможности  за подобряване 
на пазара на труда, подкрепа и стимулиране на бизнеса и повишаване на инвестициите. Именно 
тези дадености обосновават избора за развитие на тематичните области „Индустрия за 
здравословен  живот и биотехнологии  и „Нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии“. 
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Процесът на иновация е сложен и системен, включва много участници и дълъг период на 
съзряване. Политиките в областта на иновациите изискват хоризонтална, вертикална и времева 
съгласуваност, за да могат да бъдат ефективни. Постигането на тази съгласуваност поставя важни 
предизвикателства, първото от които е постигане на национален консенсус, че иновацията е верен 
път към икономически растеж. След това, правителството трябва да има широка и дългосрочна 
визия, за да ръководи развитието на система за иновации чрез съвместните усилия на публичния 
и на частния сектор, при които бизнесът отговаря за превръщането на знанията в иновации и 
богатство, а правителството – за създаване на среда, която е благоприятна за дългосрочни 
инвестиции. 
 
Основната трудност при иновацията се крие в нейната сложност, във факта, че тя е органически, 
нелинеен феномен, който зависи от сливането на много фактори и участници, и от връзките 
помежду им. Ролята на правителството за насърчаване на интелигентната специализация  не се 
изчерпва само с подкрепа и разпространение на нови продукти, процеси и научни постижения. 
Правителството играе също толкова важна роля и в развитието на човешкия капитал и знания, в 
насърчаването на организационни подобрения, които са основна предпоставка за иновациите, в 
приоритизиране на развитието на възможностите за изследвания, както и в разглеждането на 
формирането на човешки ресурс и на нуждите от знания в ключовите сектори.  
 
При изпълнение на своите отговорности българското правителство се базира на „Модела с 
разграничение на дейностите“2 (по подобие на Германия, Норвегия, Финландия, Чили и 
Холандия), където ясно са определени отговорностите на Министерство на икономиката за 
индустриалните иновации и технологии, на Министерството на образованието и науката – 
отговорността за формирането на човешкия потенциал и научните изследвания, на 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - за ИКТ, на 
Министерство на труда и социалната политика – за пазара на труда и човешкия капитал. Рискът 
при този модел е (което до момента се наблюдава) сравнителното разделение и отдалеченост на 
образователната и научно-изследователската политики от нуждите на бизнеса и цялостното 
икономическо развитие и в следствие незадоволително иновационното представяне.  
 
Поради тази причина за целите на устойчивото и ефективно управление на изпълнението на 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация се предлага следната структура, която 
предвижда тясно сътрудничество на ключовите институции и заинтересовани лица: 

 

                                                                    

 

2 Доклад на Световна банка Принос към Стратегията за интелигентна специализация и иновации на 

България“ 
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Министерски съвет 
утвърждава ИСИС, актуализация при необходимост, годишно бюджетно координиране 

 
Съвет за интелигентен растеж (СИР) 

С Постановление на Министерския съвет № 116 от 12 май 2015 г. е създаден Съвет за 
интелигентен растеж като консултативен орган към Министерския съвет, който определя 
насоките на развитие на тематичните области за интелигентна специализация, визията, 
стратегическите цели, координира и мониторира изпълнението на Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация на България 2014-2020 г. (ИСИС).   Постановлението е прието на 
основание чл. 21 и чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията. 
 
Съветът СИР: 

 определя приоритетите в сферата на образованието, науката, иновациите, 
информационните и комуникационните технологии; 

 координира изпълнението на ИСИС; 
 разглежда годишни доклади за изпълнение на ИСИС съгласно мониторинговия 

механизъм; 
 предлага промени в приоритетните технологични области на ИСИС, ако е 

необходимо; предложението за промяна/допълнение се внася от водещото 
ведомство, в чиито правомощия е разглежданият въпрос; 

 приема набор от дейности за осигуряване изпълнението на ИСИС на базата на 
тригодишната бюджетна прогноза и в съответствие с предложенията на бизнеса, 
научните и академичните среди, които да залегнат в бюджетната прогноза за 
следващата бюджетна година; 

 координира политиките по управление на функциите на Националния 
иновационен фонд и на Фонд „Научни изследвания“. 
 

Съветът се състои от председател и членове. 
 Председател на Съвета е министър-председателят на Република България. 
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 Членове на Съвета са министрите или техни заместници на водещите ведомства, 
отговорни за формиране на политиката в областта на образованието и науката, 
индустриалните иновации, информационните и комуникационните технологии и 
иновациите в земеделието – Министерството на образованието и науката, 
Министерството на икономиката, Министерството транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, Министерството на земеделието и храните, както и 
четирима представители на индустрията – авторитетни представители на бизнеса 
от приоритетните технологични сектори на икономиката, и четирима 
представители на научните и академичните среди. 

 Поименният състав на СИР се определя със заповед на министър-председателя на 
Република България по предложение на министъра на икономиката, който 
провежда консултации със заинтересованите страни. В заповедта се определят 
заместник министър-председателят и заместник-министрите, които участват в 
работата на Съвета като заместници съответно на министър-председателя и на 
министрите. 

 
Със Заповед № З-121 от 2 май 2015 министър-председателят е определил поименния състав на 
СИР. СИР може да реши за конкретни заседания да кани други лица и институции. 

Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца. 
 Поне веднъж годишно Съветът провежда едно открито заседание, на което се 

канят широк кръг представители на бизнеса, работодателските организации, 
браншовите организации, изследователските, научните, академичните 
организации и други заинтересовани страни.  

 Председателят на Съвета определя дневния ред и датата на следващото заседание 
въз основа на направени предложения от членовете на Съвета на предходното 
заседание. Материалите за заседанията задължително включват проект на 
решение и мотиви за всеки от разглежданите въпроси. 

 Дневният ред и материалите за редовните заседания се изпращат на секретариата 
на Съвета най-малко 7 дни преди датата на заседанието. 

 
Извънредни заседания на Съвета се провеждат по предложение на председателя на Съвета или по 
искане на повече от половината от членовете му. Дневният ред и материалите за извънредните 
заседания се подготвят от лицата, иницииращи провеждането им, и се изпращат до секретариата 
за разглеждане на съответното заседание не по-късно от два работни дни преди провеждането му. 
 
При необходимост Съветът може да създава работни групи по конкретни въпроси, свързани с 
непосредственото изпълнение на функциите му. Членовете на работните групи могат да не са 
членове на Съвета. 
 
Съветът приема решения с консенсус. Към протокола от заседанието членовете на Съвета могат 
да приложат особено мнение по приетите решения. Протоколът от заседанието се подготвя от 
протоколист от състава на секретариата на Съвета, подписва се от председателя на Съвета и се 
изпраща от секретариата на членовете му в двудневен срок от провеждането на заседанието. 
 
В началото на всяко заседание председателят на Съвета или определен от него член докладва за 
изпълнението на решенията от предходното заседание. 
 
Дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“ в администрацията на 
Министерския съвет осъществява административното и организационно-техническото 
обслужване на Съвета.  
Секретариатът на Съвета: 

 организира подготовката и провеждането на заседанията на Съвета; 
 определя протоколист за водене на протоколите от редовните и извънредните 

заседания на Съвета; 
 изготвя протоколите от заседанията на Съвета; 
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 съхранява протоколите от заседанията и придружаващите ги материали; 
 подпомага председателя на Съвета в неговата работа; 
 изпълнява и други задачи, възложени от председателя на Съвета. 

В Министерството на икономиката се създава оперативно звено, което подпомага секретариата по 
чл. 11 и изпълнява оперативни и експертни задачи, свързани с изпълнението на ИСИС. 
Поименният състав на оперативното звено е определено със заповед на министъра на 
икономиката. 
 
Със Заповед № Р-70 от  19 март 2015 г. е създадена Междуведомствена работна група за 
координация на мерките за развитие на иновациите, приложните изследвания и 
научноизследователската и развойна дейност. Участват представители на АМС, МОН (УО, 
дирекция „Наука“), МИ (УО, дирекция „ИПН“), МЗХ (ПРСР). 
 
С Устройствения правилник на Министерство на икономиката, приет с ПМС № 447 от 23.12.2014 г. 
дирекция „Икономически политики за насърчаване" е определена да „координира и участва в 
реализацията на процеса „предприемаческо откритие", свързан с разработването и изпълнението 
на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.“ 
 
С Постановление  № 74 от 27 март 2015 г. е създаден Национален икономически съвет (НИС), като 
консултативен орган към Министерския съвет. Постановлението се приема на основание чл. 21 и 
чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията. 
 
Съветът, НИС: 

1.анализира и предлага мерки за подкрепа на иновационни и инвестиционни дейности с 
цел повишаване конкурентоспособността на икономиката; 
2.изготвя препоръки и консултира правителството по проблемите на общото 
икономическо развитие на страната; 
3.разработва и предлага икономически и правни регулатори за насърчаване на 
инвестиционната дейност в страната; 
4.организира, анализира и контролира взаимодействието между органите на 
изпълнителната власт, други държавни органи и представителите на бизнеса. 

 
Съветът се състои от председател и членове. 

-Председател на съвета е министърът на икономиката 
-Членове на съвета с право на глас са:   заместник-министър на икономиката; 
заместник-министър на труда и социалната политика; заместник-министър на 
финансите; заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; 
заместник-министър на външните работи; заместник-министър на образованието 
и науката; заместник-министър на енергетиката; заместник-министър на туризма; 
заместник-министър на околната среда и водите; заместник-министър на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията; заместник-министър 
на земеделието и храните; председателят на Българската търговско-промишлена 
палата; председателят на Българската стопанска камара; председателят на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ); 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България 
-в работата на съвета вземат участие със съвещателен глас представители на 
политическите кабинети на заместник министър-председателите 
-представител на Българската академия на науките 
-други (според тематиката, вкл. представители на законодателната власт). 

 
НИС може да създава работни групи по конкретни въпроси, свързани с непосредственото 
изпълнение на функциите му. Членовете на работните групи могат да не са членове на съвета. 
В началото на всяко заседание председателят на съвета докладва за изпълнението на решенията 
от предходното заседание. На всеки шест месеца, на редовно заседание, съветът отчита 
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изпълнението на взетите решения. На Интернет страницата на Министерството на икономиката 
се публикуват информация за заседанията на съвета, контактите на секретариата на съвета, отчет 
за работата на съвета, както и решенията от неговите заседания.  
 
Поименният състав на съвета е публикуван на интернет страницата на Министерството на 
икономиката - http://www.mi.government.bg/bg/news/s-p-i-s-a-k-na-postoyannite-uchastnici-v-
nacionalniya-ikonomicheski-savet-sazdaden-s-pms-74-27-03-201-2164.html 

 
Координацията на политиките на отговорните министерства се осъществява от партньорска 
мрежа на централно ниво под егидата на министъра на икономиката и енергетиката. (С Решение 
№ 668/2012 г, последно изменение 2014 г. МИЕ е определено за водещо ведомство за 
разработване на ИСИС – задължително предварително условие за новия програмен период). От 
всяко водещо министерство е определен експерт от сферата на политиките в компетенциите на 
дадено министерство, които имат отношение към изпълнението на ИСИС. По този начин ще бъде 
изграден административен капацитет за познаване в дълбочина на тематиката и ще се реализира 
ефективна координация по поставените от Съвета за интелигентен растеж въпроси и теми за 
разглеждане. Партньорската мрежа на централно ниво ще участва в изготвянето, предоставянето 
на информация по изпълнението на ИСИС и такава, свързана с изготвянето на годишния доклад за 
изпълнение на ИСИС. Със заповед на министъра на икономиката се определя поименния състав на 
административната партньорска мрежа.  
 
Партньорската мрежа на централно ниво ще изготвя регулярни годишни доклади за наблюдение 
изпълнението на ИСИС, като обобщава информацията от всички финансови инструменти на 
водещите ведомства, финансирани с национални и европейски средства. 
 
Ще бъде разработен график за всяка календарна година за планираните дейности по реализация 
на ИСИС и изготвянето на годишен доклад за преглед на изпълнението на ИСИС. 
 
Документацията за всяка отделна точка от заседанията на Съвета за интелигентен растеж ще бъде 
подготвяна от отговорното по въпроса ведомство (МИ, МОН, МТИТС, МЗХ). Всяко ведомство, 
съобразно графика по подготовка на тригодишната бюджетна процедура включва в проекта за 
бюджет за следващата година набор от мерки, които ще бъдат реализирани през следващата 
календарна/бюджетна година с национални и европейски средства  
 
Финансовите инструменти за реализация на ИСИС са ОПИК, ОПНОИР и ПРСР – с европейски 
средства и средства от държавния бюджет в размери, ненадвишаващи отпусканите средства за 
иновации със законите за държавния бюджет за всяка от годините до 2020 г.   
 
Осигуряване на прозрачността на управление на процеса на реализация на ИСИС ще се гарантира с 
редовното публикуване на информация от проведените срещи, предприетите действия, 
публикуване на аналитични материали, свързани с обобщаване и анализиране на постъпилите 
предложения, публикуване на протоколи от заседания на  СИР и НИС. 
 
Със заповед РД-16-521/26.06.2015 г на министъра на икономиката е определен поименния състав 
та Оперативното звено по чл. 12 от ПМС № 116/2015 г. за създаване на Съвет за интелигентен 
растеж. Оперативното звено ще подпомага секретариата по чл. 11 и ще изпълнява оперативни и 
експертни задачи, свързани с изпълнението на ИСИС. 
 
Координацията на политиките на областно ниво (NUTS III) ще се осъществява от партньорска 
мрежа на регионално ниво под егидата на министъра на икономиката. Със заповед на 
министъра на икономиката от всички 28 области на България е определен експерт от сферата на 
политиките, които имат отношение към изпълнението на ИСИС. По този начин се изгражда 
административен капацитет за познаване в дълбочина с тематиката и ще се реализира ефективна 
координация по поставените от Съвета за интелигентен растеж въпроси и теми за разглеждане. 
Партньорската мрежа на регионално ниво вече участва в продължаването на процеса на 
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предприемаческо откритие, както и във формулирането на насоките за регионална 
специализация. 
 
Партньорската мрежа на регионално ниво ще участва в изготвянето, предоставянето на 
информация по изпълнението ИСИС с акцент върху регионалната проблематика. Партньорската 
мрежа също ще подпомага докладването и наблюдението на изпълнението на ИСИС. Ще бъде 
разработен график за всяка календарна година за планираните дейности по реализация на ИСИС. 
Ще бъде изграден административен капацитет за осъществяване на ефективна обратна връзка от 
заинтересованите страни на местно ниво за ефекта от провежданите дейности и политика. 
Информацията от тази мрежа също ще залегне в ежегодния доклад за изпълнението на ИСИС. 
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В периода юни-юли 2015 г. Министерство на образованието и науката, съвместно с Министерство 
на икономиката, проведе 6 регионални срещи и 1 събитие с акцент развитие на науката, научните 
изследвания и научно-изследователската инфраструктура със средства от ЕСИФ през периода 
2014-2020 г. 
 
Срещите бяха следните: 

 Русе - 18 юни от 11,00 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев“, Аула 2.101 (нов 
корпус) 

„Научните изследвания ще подпомогнат развитието на страната ни“. Това заяви  заместник-
министърът на образованието и науката проф. Николай Денков по време на информационно 
събитие в град Русе. Дискусията беше организирана от Министерство на образованието и науката 
(МОН) съвместно с Областния информационен център и Министерство на икономиката. Бяха 
представени политиките в областта на научното развитие и иновациите и се представиха новите 
възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ (ОП НОИР) и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) през 
програмния период 2014-2020 г. с допълнителен акцент върху тясната връзка между двете 
оперативни програми по отношение на  научните изследвания,  технологичното развитие и 
иновациите. 
 
Инициативата премина при огромен интерес, като обедини над 200 представители на научната 
общност и бизнеса, на неправителствени организации и граждани. Събитието се проведе в Аулата 
на Русенския университет с активната подкрепа на Областен информационен център Русе. 
Програмата стартира с обсъждане  на ролята на Иновационната стратегия за интелигентна 
специализация (ИСИС) за финансирането на  мерките за научни изследвания и иновации.  МОН 
подпомага процеса по окончателно дефиниране на регионалните приоритетни области в ИСИС, а 
средствата за наука по ОП НОИР ще бъдат насочени изцяло към тези приоритети. 
 

 Пловдив - 23 юни от 14, 00 часа в заседателна зала на Общински съвет 
Продължението на добрата съвместна инициатива беше реализирано в Пловдив с лидерството на 
Министерство на образованието и науката (МОН) съвместно с Областния информационен център 
и Министерство на икономиката. В първата част беше дискутиран процеса на интелигентна 
специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация. Регионалният аспект предизвика интерес, особено начина на 
прилагане спрямо Оперативните програми. В последствие бяха обсъдени новите възможности за 
финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) през програмния период 2014-
2020 г. с акцент върху предварителното условие и координационните механизми. Заместник-
министър Проф. Денков запозна присъстващите както с Приоритетна ос 1, пряко обвързана с 
ИСИС, така и с основните акценти в Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот и 
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ по ОП НОИР, за да 
бъде създадена пълна картина относно развитието в тази сфера. 
 
Бизнесът може да партнира с висши училища, научни институти и други организации по 
разработки, които попадат в приоритетните направления на икономиката на страната. Специално 
внимание бе обърнато на усилията чрез новата програма за децентрализация на научната дейност 
и на създаването на центрове за върхови постижения, които да подготвят научни кадри и млади 
специалисти с перспектива за следващите 10-15 години. „От центровете за компетентност - 
уточни проф. Денков – се очаква да правят разпознаваема наука на международно ниво, която да 
бъде използвана в съответните сектори на икономиката.“ Центровете за върхови постижения и за 
компетентност ще се развиват на национално ниво, а регионалните научни центровете ще се 
развиват като част от всеки един от шестте основни региона на страната (без София-град). Тази 
връзка между научните изследвания, иновациите и технологичното развитие обуславя тясното 
партньорство на МОН по ОП НОИР с Министерството на икономиката. 
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 София - 24 юни от 11,00 часа в Общински културен институт "Красно село", зала „Елит“ 
След градовете Русе и Пловдив столицата стана домакин на поредно информационно събитие на 
тема „Възможности през новия програмен период 2014-2020 г. Научни изследвания, технологично 
развитие, иновации“. Информационното събитие премина при изключителен интерес. Учени, 
преподаватели във висши училища, бизнесмени, заинтересовани от неправителствения сектор 
хора се събраха на обща дискусия относно политиките в областта, както и произтичащите 
изисквания и критерии за подготовката на бъдещите проекти по новите оперативни програми 
„Наука и образование за интелигентен растеж“, която е с управляващ орган Министерство на 
образованието и науката и „Иновации и конкурентоспособност“, администрирана от 
Министерство на икономиката. 
 
В първата част на информационната проява заместник-министърът на образованието и науката 
проф. Николай Денков представи Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично 
развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 
2014-2020 г. Той определи като знаково и съдържателно сътрудничеството на Министерството на 
образованието и науката с Министерството на икономиката, защото програмите от двете 
министерства се допълват в областта на научните изследвания и иновациите. Изключително 
важно е този ресурс да бъде използван по ефективен начин. 
 
От дирекция „Икономически политики за насърчаване“ на МИ представиха процеса на 
интелигентна специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия 
за интелигентна специализация. Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ представи  г-жа Людмила Тозева от 
главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на 
икономиката. Директорът на дирекция „Наука“ в МОН г-жа Златина Карова представи актуална 
картина по отношение на научната инфраструктура, като важен елемент по изпълнение на 
иновационната стратегия по двете оперативни програми. С коментар по време на дискусионната 
част се включи заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов. 
 
Заместник-министър Денков използва случая да запознае присъстващите и с основните акценти в 
Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот и Приоритетна ос 3 „Образователна 
среда за активно социално приобщаване“ по ОП НОИР. 
 

 Плевен - 25 юни от 14,00 часа в зала „Плевен“ на Областна администрация 
Това, с което България защити необходимостта от Оперативната програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), е фактът, че в европейски мащаб има няколко ключови цели, 
които са в Стратегията Европа 2020“, които са свързани с определени количествени показатели. 
Сред тях са намаляване дела на преждевременно напусналите училище, повишаване на броя на 
младите хора до 34-годишна възраст, които да са завършили висше образование, инвестиране до 
3% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз в научноизследователска и развойна 
дейност“, каза в началото на презентацията на Оперативната програма НОИР заместник-
министърът на образованието и науката проф. Проф. Николай Денков на информационното 
събитие в Плевен. Двете програми (ОП НОИР и ОПИК) се докосват в областта по защита на 
интелектуална собственост, иновации, комерсиализация на научни продукти. 
 
Събитието привлече както представители на висшите училища, науката и неправителствения 
сектор, така и бизнесмени, предприемачи и други потенциални заинтересовани лица по 
отношение на бъдещото финансиране за иновации чрез ЕСИФ 2014-2020 г. Беше обсъдена 
интелигентната специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Връзката между наука и бизнес беше отчетена 
като най-сериозно препятствие през бъдещото развитие на науката и иновациите в България и 
реализирането на техния принос за икономическо развитие. Регионалните специфики също бяха 
дискутирани. 
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 Бургас – 2 юли от 14,00 часа в зала „Компас“, Интерхотел „България“ 
Над 150 учени, преподаватели във висши училища, представители на бизнеса и на 
неправителствения сектор се събраха днес в зала „Компас“ в Интерхотел България в Бургас, за да 
се запознаят подробно със структурата на новата Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ (ОП НОИР), както и Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ (ОПИК). 
 
Партньор на събитието бе Областният информационен център - Бургас. Събитието бе открито от 
г-жа Йорданка Ананиева, заместник-кмет на Община Бургас с ресор „Култура и образование“. Г-жа 
Ананиева изрази убеденост, че град Бургас  ще бъде активен по отношение на подготовка на 
проекти за новата програма, като я нарече „нашата програма“. Обсъдена беше ИСИС, като дебатът 
задълбочи необходимостта от регионална специализация, която да обедини усилията в областта 
на образованието и науката с тези за развитие на предприемачеството и устойчивото 
икономическо развитие. 
 

 Варна – 3 юли от 10,00 часа в зала “Пленарна“ на Община Варна. 
Варна беше поредният град, включен в мащабната информационна кампания, която 
Министерството на образованието и науката организира, за да популяризира възможностите за 
кандидатстване по новата оперативна програма. ОПНОИР, съ-финансирана от ЕСФ и ЕФРР, е един 
от основните инструменти за постигане на общоевропейските и националните цели в областта на 
образованието и науката. Това заяви по време на информационното събитие във Варна, 
заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков. В препълнената зала 
„Пленарна“ на община Варна над 200 учени, преподаватели във висши училища, представители на 
бизнеса и на неправителствения сектор, граждани  дойдоха да се запознаят с политиките в тази 
сфера и по-конкретно с плановете за реализация на новата Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) както и Приоритетна ос 1 на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Партньор на събитието бе Областен 
информационен център Варна. 
 
От страна на домакините приветствие към участниците беше отправено от г-жа Лилия  Христова, 
директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна. В първата част на 
информационната проява г-жа Виктория Ангелова от дирекция „Икономически политики за 
насърчаване“ на Министерството на икономиката представи процеса на интелигентна 
специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация. Тя подчерта, че завършването на този процес е от изключителна 
важност за финансиране на мерките за наука и иновации по двете оперативни програми. Във 
втората част беше обсъдено в регионален аспект развитието на науката, научните изследвания и 
инфраструктурата. 
 
На 1 юли 2015 г., от 10.00 часа, в Големия салон на БАН  в гр. София, заместник-министрите на 
образованието и науката проф. Николай Денков и проф. Костадин Костадинов представиха в 
контекста на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) новите 
възможности за финансиране по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично 
развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  (ОП НОИР) 
пред членовете на Българската академия на науките. 
 
Инициативата бе част от мащабния процес на информация, публичност и предприемаческо 
откритие като част от изпълнението на Плана за действие по ИСИС. Кампанията, която МОН и МИ 
стартираха съвместно цели също да обвърже представянето на новите политики с възможности за 
финансиране по ОП НОИР и ОПИК през програмния период 2014-2020 година в съответствие с 
приложимите предварителни условия. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

55 

КОНКРЕТНИ НАСОКИ 
 

По отношение на Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие (ОПНОИР), 
Инвестиционен приоритет: Укрепване на инфраструктурата, необходима за 
научноизследователска и иновационна дейност (НИД) и на капацитета за реализиране на 
достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на 
центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа, насоките на 
ИСИС са следните: 
 

• Специфична цел 1: Развитие на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания  
ИЗИСКВА СЕ ТЕМАТИЧНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ (Мехатроника и чисти технологии; Информатика и 
ИКТ; Здравословен начин на живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии) 
 

• Специфична цел 2: Подобряване на териториално и тематично разпределение на научни 
инфраструктури с цел развитие на регионална интелигентна специализация   

ИЗИСКВА СЕ ТЕМАТИЧНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ (Мехатроника и чисти технологии; Информатика и 
ИКТ; Здравословен начин на живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии) 
+ 
ПРИЛАГА СЕ РЕГИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ чрез ‚бонус‘ системата (според Приложение 1В) 
 

• Специфична цел 3: Увеличаване на участието на български изследователи в 
международно сътрудничество 

ИЗИСКВА СЕ ТЕМАТИЧНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ (Мехатроника и чисти технологии; Информатика и 
ИКТ; Здравословен начин на живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии) до размера на минимум 75% от средствата. 
 

 


