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Протокол 

от заседанието на работна група „Регионална партньорска мрежа“ за 

реализация на ИСИС 

 

Днес, 25.11.2014 г., се състоя заседание на работна група „Регионална 

партньорска мрежа“ за реализация на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация (ИСИС), което се проведе в сградата на Министерството на 

икономика на ул.“Славянска“ № 8, Голяма заседателна зала от 10:30 часа. 

 

В заседанието участваха: 

 

От страна на Министерство на икономиката: 

 Ели Анави – директор на дирекция „МСП и иновации“, Ръководител на 

работната група; 

 Емилия Радева – началник на отдел „Иновации и предприемачество“, 

дирекция „МСП и иновации“; 

 Николай Истатков – държавен експерт в отдел „Иновации и 

предприемачество“, дирекция „МСП и иновации“; 

 Стефан Узунов, държавен експерт в отдел „Иновации и предприемачество“, 

дирекция „МСП и иновации“; 

 Емил Коматичев, държавен експерт в отдел „Иновации и предприемачество“, 

дирекция „МСП и иновации“; 

 Женя Павлова, младши експерт в отдел „Иновации и предприемачество“, 

дирекция „МСП и иновации“. 

 

От страна на областните администрации: 

 Антония Божидарова Сивева-Иванова – гл. експерт в дирекция АКРРДС, ОА 

Сливен; 

 Богомил Алексиев – началник на отдел РРЕПЕ, ОА София 

 Владимир Босаков – главен експерт РР, ОА Русе; 

 Добромир Тодоров – старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Монтана; 

 Ели Янакиева – старши експерт в дирекция РРУПП, ОА Видин; 

 Ерджан Алкова – главен секретар на ОА Велико Търново; 

 Желязко Колев – старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Хасково; 

 Кремена Бухчева – главен експерт в отдел РРРП, ОА Стара Загора; 

 Любов Тренкова – главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Пазарджик; 

 Мария Хубанова – главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Габрово; 

 Невяна Йонова – главен секретар на ОА Кюстендил; 

 Пламена Йочева – старши експерт в отдел РРРП, ОА Стара Загора; 

 Райна Димитрова – директор на дирекция АКРРДС, ОА Плевен; 

 

Заседанието бе открито от г-н Ели Анави.  

 

След кратко представяне на участниците, думата бе дадена на г-жа Емилия 

Радева, която представи следната информация във връзка с разработената 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р.България 2014-2020 

(ИСИС). 

 

ИСИС е задължително предварителни условие за Първите приоритети на ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, което означава, че ако ЕК ( ГД “Регионална и урбанистична политика“) не 

одобри Стратегията няма да разреши финансирането на дейностите по тези 

приоритети. Документът е разработен съгласно методологията на Европейката 

комисия, под ръководството на консултанти посочени също от ЕК.  

Всички материали, изготвени във връзка с разработването на ИСИС, както и 

последния вариант на Стратегията, са качени на интернет страницата на 
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министерството - http://www.mi.government.bg/bg, в раздел Икономика/Стратегии и 

политики/Иновации. 

 

Г-жа Радева представи процеса на разработване на документа като поясни, че 

са проведени множество срещи, фокус групи, заседания на Националния съвет за 

иновации (съгласно организационната структура за разработване на ИСИС този 

съвет е Управляващ орган), заседания на работната група за разработване на ИСИС, 

тематични срещи с представители на бизнеса, научните среди и неправителствения 

сектор, в това число работодателски и браншови организации, конференции и други 

мероприятия. За целите на новия програмен период е необходимо да бъдат 

въвлечени и други активни участниците – от всички райони на страната. „Процесът 

на предприемаческо откритие“ трябва да продължи и за напред. Стратегията не е 

статичен документ, че той ще се развива през целия период на реализация. 

 

Ще бъдат организирани срещи и в шестте района за планиране, като за 

Северна България вече са планирани първите срещи. Резултатите от срещите ще 

бъдат обобщени. Чрез представителите на РПМ ще бъде разширен списъка на лицата 

от които ще очакваме да споделят своите виждания за планираните мерки и 

дейности, за ефекта или неудачите, за да се коригират своевременно 

предприеманите дейности. След месец февруари ще бъдат организирани срещи по 

Тематични области, в които ще бъдат поканени представители на бизнеса, научните 

среди и неправителствения сектор за идентифициране на предизвикателствата, 

световните тенденции, ситуацията в страната и необходимостта от бъдещи дейности. 

Дейности.  

 

Ще очакваме представителите на заинтересованите страни активно да се 

включат с предложения по определените в Стратегията четири Тематични области: 

 Мехатроника и чисти технологии, 

 Информатика и ИКТ, 

 Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, 

 Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. 

 

За целите на стратегията и новия програмен период по оперативните 

програми е необходимо да бъдат определени продуктовите и технологични ниши, в 

които страната ни има предимство и може да се конкурира успешно на 

глобализиращия се свят. За това е много важна активността на бизнеса и научните 

среди за определяне на тези предимства. 

 

Планираните срещи са: 

 за Североизточен район срещата ще бъде проведена в гр.Шумен на 04.12. 

 за Северен централен район срещата ще бъде проведена в гр.Русе на 05.12. 

 за Северозападен район срещата ще бъде проведена в гр.Монтана на 08.12.; 

 

Срещите за Южна България са планирани за пета седмица на 2015 година. 

Тези срещи ще подпомогнат за реализиране на ефективна политика, което е от 

взаимен интерес. 

Проведени са разговори и с представители на БТПП и БСК, които ще 

съдействат за разпространение на информацията и всред бизнеса. 

 

Г-н Анави, обобщи казаното до тук, като обясни още веднъж колко е важен 

този документ за усвояване на над 1 млрд. евро по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той 

добави, че се провежда интензивна комуникация с ЕК и е поставен срок месец юни 

2015 г. за финализиране на Стратегията – приемане от МС, и така да стане 
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документ, на базата на който ще се развива националната политика в областта на 

науката и иновациите. Той допълни, че е разработен и План за действие от сега до 

юни 2015, който е в процес на одобрение от Европейската комисия. г-н Анави 

подчерта, че членовете на РГ са посредници, с помощта на които тази информация 

ще достигне до бизнеса и науката по места. Необходимо е информацията за 

възможностите по новия програмен период да  достигне до всеки предприемач, 

всеки, т.е. да се реализира „процеса на предприемаческо откритие“. Това не трябва 

да е документ, писан единствено от администрацията. 

 

На въпроса „Защо в РПМ не се привлечени, представители на ИАНМСП по 

места?“ – бе изяснено, че ИАНМСП няма регионални представители. Оперативната 

програма има регионални представителства, но техните отговорности са свързани 

основно със задълженията им по оперативните програми. 

Бе повдигнат въпроса за необходимостта от систематизирана информация за 

активните предприятия в областите, на което г-н Узунов обеща за срещите по места 

да подготви необходимата информация. 

  

В края на заседанието г-н Анави обясни, че на участниците в срещата са  

предоставени документи свързани с Национална стратегия за насърчаване на МСП в 

България 2014-2020: Small Business Act, приета през м.февруари, като на нейна 

база е и цялата държавна политика в областта на МСП. Г-н Анави запозна 

присъстващите и с изпълнението на проекта ТЕХНОСТАРТ. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на РГ „Регионална 

партньорска мрежа“ бе закрито. 

 

 

 

 

Протоколчик:………………………………..  Ръководител на РГ:………………………. 

 /Николай Истатков/             /Ели Анави/ 

 


