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Списък на използваните съкращения 

ИАНМСП Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

ИСИС Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

МИ Министерство на икономиката 

МОН Министерство на образованието и науката 

МС Министерски съвет 

МСП Малки и средни предприятия 

НИС Национален икономически съвет  

СИР Съвет за интелигентен растеж 

ЦКЗ Централно координационно звено 

  



4 

 

I. Увод 

Реализирането на иновационния потенциал на България има съществен принос 

върху икономическото развитие на страната. Това е един от факторите за увеличаване 

на конкурентоспособността на българската икономика. За преодоляването на текущите 

предизвикателства са необходими целенасочени политики и мерки за осъществяването 

им. За настоящия програмен период (2014-2020 г.) иновационната политика на страната 

се основава на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Тя е 

разработена в съответствие със Стратегията на ЕС „Европа 2020” за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, както и в изпълнение на тематична цел 1, от чл. 9 на 

Регламент (РЕ) 1303/2013 г. - „засилване на научно-изследователската дейност, 

технологичното развитие и иновациите“. С РМС №668/2012 г. Министерство на 

икономиката се определя за водещо ведомство за изпълнение на предварително 

тематично условие 1 по Приложение ХI от Регламент (ЕС) 1303/2013 и за разработване 

на нова Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. е приета 

с РМС №857/03.11.2015 г. Окончателно актуализираната Стратегия, като основа за 

изпълнение на предварителното условие, е приета с РМС №384/13.07.2017 г. 

Визията за иновационната политика на страната, която Иновационната  

стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. 

представя, е свързана с това България да направи качествен скок в иновационното си 

представяне на ниво ЕС до 2020 година 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. В съответствие с 

определената визия, стратегическата цел е до 2020 г. България да премине от групата на 

„скромните иноватори” в групата на „умерените иноватори”. За изпълнение на 

стратегическата цел са заложени Оперативна цел 1: Фокусиране на инвестициите за 

развитие на иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за 

създаване и развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и 

повишаване на добавената стойност на националните продукти и услуги) и Оперативна 

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

ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата 

промишленост. Идентифицираните тематични области, върху които стратегията се 
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фокусира са мехатроника и чисти технологии, информатика и ИКТ, индустрия за 

здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативните и рекреативните 

индустрии. 

През 2018 година България остава част от умерените иноватори, въпреки 

отчетените подобрения в иновационното представяне на страната от 2012 насам по 

данни на Европейското информационно табло. Според доклада, иновационните 

измерения, по които страната постига най-добри резултати през 2018 година, са 

въздействие върху заетостта (над средното за ЕС28) и интелектуална собственост. 

Индикаторите със стойности много над средното за ЕС, са заетост в бързоразвиващи се 

предприятия от иновативни сектори, заявки за промишлен дизайн и за запазена марка. 

Най-слабо представяне в България регистрират иновационните измерения 

„Финансиране и подкрепа“, „Привлекателни изследователски системи“ и „Иноватори“. 

Резултатите във връзка с „Публични разходи за НИРД“, „Най-цитирани публикации“ и 

„Учене през целия живот“ са най-ниски. Подобренията в тези области са от ключово 

значение за стимулирането и развитието на иновационния потенциал и постигането на 

по-добро иновационно представяне на страната.
1
  

За изпълнение на приоритетите и целите на страната във връзка с иновациите е 

необходимо ефективно управление на иновационната политика на страната, 

основаваща се на ИСИС, както и ефективно управление и мониторинг на самата 

стратегия. Настоящият доклад цели да направи преглед на управлението на ИСИС и 

неговите ефективност и координация. В рамките на анализа ще бъдат разгледани 

съгласуваността между институциите, диалогът със заинтересованите страни и 

процесът на предприемаческо откритие. Накрая ще бъде направена оценка на системата 

от индикатори за мониторинг на ИСИС. 

II. Методологичен подход 

Изследването в рамките на Дейност 3 от междинната оценка на изпълнението на 

ИСИС протече в 3 основни етапа:  

 Етап 1: Събиране на документална, количествена и качествена 

информация 

                                                           
1
 European Commission (2019) European Innovation Scoreboard, 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en  

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
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 Етап 2: Анализ на събраната документална, количествена и качествена 

информация 

 Етап 3: Изготвяне на Доклад по Дейност 3 

В рамките на изпълнението на Дейност 3 „Анализ и оценка на системата за 

управление и мониторинг на ИСИС“ и за изготвяне на доклада по дейността са 

използвани методи, които могат да бъдат разделени в две основни групи: 

 Методи за събиране на информация  

o Преглед и анализ на релевантни източници на информация и 

свързани документи (Кабинетно проучване) 

В рамките на кабинетното проучване бяха идентифицирани всички релевантни 

източници на информация, които послужиха като изходна база за извършване на 

оценката. Основните източници на информация, които бяха използвани при 

изготвянето на настоящия доклад, са доклади, презентации, индикативни годишни 

работни програми и други документи относно изпълнението на оперативните 

програми, годишни мониторингови доклади за изпълнението на ИСИС, ИСУН2020, 

Евростат, НСИ, БНБ и др.  

 Извършване на собствени проучвания за събиране на количествени и 

качествени данни, представляващи изходна база за извършване на анализа/ 

оценката (Дълбочинни интервюта) 

В рамките на изпълнение на Дейност 3 от Междинната оценка на изпълнението 

на ИСИС бяха проведени 3 дълбочинни интервюта с представители на Дирекция 

„Икономическа политика“ към Министерство на икономиката и 10 дълбочинни 

интервюта с Управляващите органи на оперативните програми, заместник-

председателя на Съвета за интелигентен растеж и неговия екип, представители на 

Централно координационно звено към Министерски съвет, Национален иновационен 

фонд, фонд „Научни изследвания“, звеното, които извършва мониторинг на ИСИС в 

ИАНМСП, и други заинтересовани страни. Освен това, в рамките на тази дейност бяха 

проведени 10 интервюта с бенефициенти по Оперативна цел 1 и Оперативна цел 2 на 

ИСИС. 

Анкетни проучвания 

В рамките на оценката са проведени 3 онлайн количествени проучвания и те 

обхващат следните целеви групи: 
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 Участници в партньорства, изградени с финансиране от Фонд „Научни 

изследвания“ – бизнес, обекти от Националната пътна карта за научна 

инфраструктура, университетски научни комплекси (ДУНК) 

 Бенефициенти по Оперативна цел 1 на ИСИС  

 Бенефициенти по Оперативна цел 2 на ИСИС 

Линк за попълване на онлайн въпросниците са изпратени по имейл до всички 

бенефициенти по процедурите, които са инструменти за изпълнение на ИСИС, като са 

получени отговори от общо 203 респонденти. 

 Използваните методи за анализ на информацията са: 

o Преглед и анализ на релевантни източници на информация и свързани 

документи 

o Оценка на процесите на изпълнението  

o Анализи на целите (SMART) 

o Извършване на собствени проучвания за събиране на количествени и 

качествени данни, представляващи изходна база за извършване на 

анализа/ оценката 

o Запитвания/интервюта/фокус групи с представители на целевите групи и 

при необходимост – на други заинтересовани страни 

o Проучвания чрез стандартни или онлайн въпросници/ анкети до 

заинтересовани страни и целеви групи 

o Анализ на индикаторите 

o Анализ на логиката на интервенция  

o Експертна оценка 

o Анализ на несъответствията 

o Качествен анализ 

o Аналитико-описателен метод 

o Метод на триангулацията 

o Оценка на въздействието на факторите, влияещи върху изпълнението на 

стратегията 

o Статистически изследвания за оценка на въздействието на факторите, 

влияещи върху изпълнението на стратегията 
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III. Управление на ИСИС. Ефективност и координация
2
 

 

Управление на ИСИС 

Процесът по създаване на иновации е комплексен и включва множество 

различни участници и заинтересовани страни. За ефективността на политиките в 

областта на иновациите е необходима хоризонтална, вертикална и времева 

съгласуваност. Иновационната система на страната би следвало да е резултат от 

съвместните усилия на публичния и частния сектор, като се развива и подпомага 

благоприятна среда за дългосрочни инвестиции, партньорство между науката и бизнеса 

и разработване и трансфер на иновации. 

Освен за подкрепата и разпространението на нови продукти, процеси и научни 

постижения, правителството има важна роля за развитието на човешкия капитал и 

знания, насърчаването на организационни подобрения, приоритизирането на 

развитието на възможностите за изследвания, както и за формирането на човешки 

ресурси и за удовлетворяване на нуждите от знания в ключовите сектори. То трябва да 

поддържа баланс между инвестирането в развитие на научни открития и формиране на 

човешки капитал в дългосрочен план и да подпомага удовлетворяване на търсенето от 

страна на бизнеса на иновативни продукти и процеси в краткосрочен план. 

Правителството в България използва „Модела на разграничение на дейностите“, 

подобно на Германия, Норвегия, Финландия, Чили и Холандия. В рамките на този 

модел ясно са определени отговорностите на Министерство на икономиката за 

индустриалните иновации и технологии, на Министерството на образованието и 

науката за развитието на човешкия потенциал и научните изследвания. Сред 

недостатъците на модела е липсата на свързаност между бизнеса и политиките за 

образование и научно-изследователска дейност, както и ограничена иновационна 

политика. Споделената институционална отговорност на няколко ведомства по 

отношение на стратегията предопределя ограничената възможност за иновационни 

политики, които да са кохерентни и с ясен фокус. В стратегията са взети предвид 

отделни секторни приоритети и различни части от процеса по създаване на иновации, 

но липсва визия за свързващ механизъм, чрез който те да работят заедно. За 

преодоляване на този дефицит са възможни различни варианти за създаване на 

                                                           
2
 Министерство на икономиката (2018) Иновационна стратегия за интелигентна специализация на 

Република България 2014-2020 г. 
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ефективна система за управление и мониторинг на ИСИС, които са разгледани в 

следващите части.  

Към момента управлението на ИСИС е изградено в сложна система от 

отговорности на отделните звена и консултативни съвети, които подпомагат 

политиките по иновация. Като цяло техните отговорности са добре определени, но 

дублирането на роли и функции създава предпоставка за трудности при координация на 

политиките. В допълнение на тези институционални особености трябва да се подчертае 

и специфичния характер на политиките за насърчаване на иновациите, които изискват 

сътрудничество и координация на двете основни ведомства – Министерство на 

икономиката и Министерство на образованието и науката. В същото време, 

инструментите за финансиране на отделните приоритети и мерки в обхвата на ИСИС са 

разпръснати в 10 звена, което прави хоризонталната координация още по-голямо 

предизвикателство.  

Министерски съвет 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация се утвърждава от 

Министерски съвет. Освен това, при необходимост, Стратегията се актуализира с 

решение на Министерския съвет и се координират необходимите средства за 

изпълнение на Стратегията. 

Съвет за интелигентен растеж 
3
 

С Постановление на Министерския съвет № 116 от 12 май 2015 г. и на основание 

чл. 21 и чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията 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).  

Съветът за интелигентен растеж (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;  

                                                           
3
 Постановление № 116 на МС от 12.05.2015 г. за създаване на Съвет за интелигентен 

растеж 
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 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 за интелигентен растеж е председателстван от министър-председателя 

на Република България. Заместник-председател е определен в поименната заповед 

вицепремиер. Членове на Съвета за интелигентен растеж 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, храните и горите, 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. За конкретни 

заседания СИР може да реши да кани други лица и институции.  

Според Постановление № 116 на МС от 12.05.2015 г. за създаване на Съвет за 

интелигентен растеж съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж на шест 

месеца. Освен това, 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 
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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. До момента са 

проведени 3 заседания на съвета. Информация за тях обаче не може да бъде открита в 

публичното пространство.  

Дирекция „Централно координационно звено“, Министерски съвет 

Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на 

Министерски съвет осъществява административното и организационно-техническото 

обслужване на Съвета за интелигентен растеж.  

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;  

 съхранява протоколите от заседанията и придружаващите ги материали;  

 подпомага председателя на Съвета в неговата работа;  

 изпълнява и други задачи, възложени от председателя на Съвета.  
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Междуведомствена работна група за координация на мерките за развитие на 

иновациите, приложните изследвания и научноизследователската и развойна дейност 

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).  

 

Дирекция „Икономическа политика", Министерство на икономиката 

С Устройствения правилник на Министерство на икономиката, приет с ПМС № 

447 от 23.12.2014 г. дирекция „Икономическа политика" 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.“  

В Министерството на икономиката се създава оперативно звено, което 

подпомага секретариата на СИР по чл. 12 на Постановление № 116 на МС от 12.05.2015 

г. за създаване на Съвет за интелигентен растеж и изпълнява оперативни и експертни 

задачи, свързани с изпълнението на ИСИС. Поименният състав на оперативното звено е 

определено със заповед на министъра на икономиката.  

Национален икономически съвет 

С Постановление № 74 от 27 март 2015 г. е създаден Национален икономически 

съвет (НИС) като консултативен орган към Министерски съвет. Постановлението се 

приема на основание чл. 21 и чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията.  

Националният икономически съвет: 

 анализира и предлага мерки за подкрепа на иновационни и инвестиционни 

дейности с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката;  

 изготвя препоръки и консултира правителството по проблемите на общото 

икономическо развитие на страната;  

 разработва и предлага икономически и правни регулатори за насърчаване на 

инвестиционната дейност в страната;  

 организира, анализира и контролира взаимодействието между органите на 

изпълнителната власт, други държавни органи и представителите на бизнеса.  
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Съветът се състои от председател и членове, като 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, храните и горите; 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 и 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 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. Информация от проведените 
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заседания на съвета от 2015 до 2019 година е налична в Портала за консултативни 

съвети на Министерски съвет.
4
 

Като цяло функциите на отделните звена за управление на ИСИС съответстват 

на определените им ангажименти в организационната структура на Стратегията.  

Ефективност и координация 

Партньорска мрежа на централно ниво 

Координацията на политиките на отговорните министерства се осъществява от 

партньорска мрежа на централно ниво под егидата на министъра на икономиката. С 

Решение № 668/2012 г, изменено през 2014 г., Министерство на икономиката е 

определено за водещо ведомство за разработване на ИСИС – задължително 

предварително условие за програмен период 2014-2020. От всяко водещо министерство 

е определен експерт от сферата на политиките в компетенциите на дадено 

министерство, които имат отношение към изпълнението на ИСИС. Целта е да бъде 

изграден административен капацитет за познаване на тематиката и да се реализира 

ефективна координация по поставените от Съвета за интелигентен растеж въпроси и 

теми за разглеждане. Партньорската мрежа на централно ниво 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.  

В ИСИС е заложено партньорската мрежа на централно ниво да 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. Годишните доклади за наблюдение изпълнението 

на ИСИС до 2017 година са изготвяни от Министерство на икономиката, а през 2018 

този доклад е изготвен от ИАНМСП. 

В стратегията се предвижда документацията за всяка отделна точка от 

заседанията на Съвета за интелигентен растеж да 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 да бъдат реализирани през следващата 

календарна/бюджетна година с национални и европейски средства.  

                                                           
4
 Министерски съвет, Портал за консултативни съвети, https://saveti.government.bg/web/cc_1401/1 

https://saveti.government.bg/web/cc_1401/1
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Прозрачността на управление на процеса на реализация на ИСИС е гарантирана 

от 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 заседанията на СИР и 

НИС.  

Координацията на политиките на областно ниво (NUTS III) 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 е създадена възможност за реализиране на ефективна координация по 

поставените от Съвета за интелигентен растеж въпроси и теми за разглеждане. 

Партньорската мрежа на регионално ниво участва в продължаването на процеса на 

предприемаческо откритие, както и във формулирането на насоките за регионална 

специализация. Чрез двете мрежи – регионална и административна, се постига 

гъвкавост. Регионалната партньорска мрежа включва по 1 представител от всяка от 28-

те административни области, които са контактни точки за регионите в страната. Това са 

дирекции, които се намират в областните администрации. Административната 

партньорска мрежа е съставена от представители от министерствата, които имат 

отношение към иновациите. Тези представители са от политикоправещите. 

Регионалната партньорска мрежа работи по-ефективно и с нейна съдействие в 

мониторинговите доклади по ИСИС е включена информация за регионална политика. 

Въпреки това, част от партньорите в мрежата не изпращат информация за 

иновационната дейност на местно ниво регулярно. 

В стратегията е предвидено партньорската мрежа на регионално ниво да участва 

в изготвянето и предоставянето на информация по изпълнението ИСИС с акцент върху 

регионалната проблематика. Партньорската мрежа подпомага докладването и 

наблюдението на изпълнението на ИСИС за всяка от областите на ИСИС. 

Информацията, която постъпва от представителите на тази мрежа, е включена в 

ежегодния доклад за изпълнението на стратегията. ИСИС предвижда изграждането на 

административен капацитет за осъществяване на ефективна обратна връзка от 

заинтересованите страни на местно ниво за ефекта от провежданите дейности и 

политика. Би следвало да бъдат направени стъпки за подобрение в тази сфера, така че 
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да се осигури пълнотата на постъпващата информация, както и това, че тя следва един 

и същи шаблон и е сравнима както на ниво област, така и на ниво район за планиране. 

Ефективност и координация 

Към момента процесът на координация, управление и мониторинг на ИСИС е 

разпръснат в множество различни институции, формати, съвети и работни групи. Това 

създава припокриване на форми на координация, без това да води до съществено 

подобряване на качеството на програмираните мерки и изпълнението на Стратегията. 

От друга страна, наличието на множество различни формати на взаимодействие се 

отразява на ефективността на координацията, на комуникацията и обмена на 

информацията и прави трудно синхронизирането на действията и политиките за 

иновации. Представеността на някои заинтересовани страни в различните формати е 

подценено, а комуникацията между членовете от страна на бизнеса и академията с 

останалите представители на тези две групи не е обезпечено в достатъчна степен. Така 

например в Съвета за интелигентен растеж са включени четирима представители на 

индустрията – авторитетни представители на бизнеса от приоритетните технологични 

сектори на икономиката, и четирима представители на научните и академичните среди, 

но не е уточнен механизмът за техния избор и начина, по който те комуникират с 

останалите представители на бизнеса и академичните среди. Това се отразява на 

диалога и възможностите за отразяване на мнението на широк кръг заинтересовани 

страни  в процеса на мониторинг и управление на ИСИС.  

Разпокъсаността на информацията между различните формати и звена също 

създава затруднения пред ефективната координация на иновационните политики, както 

и в процеса на взимане на решения. Ето защо е необходимо да се подобри роля на 

Съвета за интелигентен растеж като обаче неговата ефективност се повиши чрез 

включване на по-широк кръг представители на заинтересованите страни при създаване 

на ясен механизъм за комуникация между избраните за членове на Съвета, 

представители на бизнеса и академията, с останалите заинтересовани страни от тези 

категории. Включване на общините в СИР би могло да се осъществи чрез пълно или 

извадково представителство на областните управители в СИР като ако се предприеме 

извадково представителство, избраните членове трябва да са на ротационен принцип и 

да поддържат контакт с другите административни области и общините в рамките на 

областите, които те представляват.  
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Необходимо е също така да се създаде ясна система от функции с 

координационна роля и консолидиране на различните консултативни формати, които 

да подпомагат изпълнението на иновационните политики. Изграждане на капацитет и 

експертиза на местно ниво е от съществено значение за въвеждане на регионалния 

подход в процеса на стратегическо планиране и програмиране на мерките.  

Липсват практики за съвместно програмиране на мерките на иновационната 

политика между отделните финансиращи звена, като този процес е оставен на 

създадените в рамките на модела на управление и мониторинг на Оперативните 

програми комитети за наблюдение. Това е необходима, но не достатъчна мярка за 

гарантиране обхващането на всички заинтересовани страни в процеса на програмиране 

на мерките. Този дефицит частично се компенсира от разработените в рамките на 

процедурите за управление на оперативните програми механизми за задължително 

обществено обсъждане на проектите на процедури за подбор на проектни предложения, 

но допълнително усилие за координирани действия и взимане на решения са 

необходими. Би било добре, ако се правят регулярни срещи между представителите на 

всички управляващи органи и звена, които имат отношение към управление на 

финансовите инструменти за изпълнение на ИСИС. Така по-добре би могла да се видят 

допирните точки и допълняемостта между тях, като се търсят възможности за 

повишаване на устойчивостта на направените инвестиции, чрез по-добро стиковане 

между отделните финансирани мерки и направления.   

Споделената отговорност по отношение на иновационните политики от страна 

на МИ и МОН не е оптимална, тъй като ведомствата не ги разпознават като собствен 

или първостепенен приоритет. По този начин отговорността се размива и 

министерствата, различни от МИ, са по-слабо ангажирани. Доказателство в тази посока 

е и фактът, че всички звена, които имат отношение към управление на финансовите 

инструменти за изпълнение на ИСИС (с изключение на ОПИК и ОПНОИР), трудно 

разпознават своята роля в изпълнението на целите на Стратегията и слабо познават 

нейните елементи. Това показва, че в комуникационен план е необходимо да се създаде 

по-добра хоризонтална междуведомствена координация и представяне пред всички 

ведомства, които имат допирни точки с иновационните политики на визията и целите 

ИСИС, както и на планираните за нейното изпълнение мерки. Съвместното 

програмиране на мерките между отделните  звена, които имат отношение към 

управление на финансовите инструменти за изпълнение на ИСИС също би допринесло 
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за по-добра допълняемост на политиките и финансираните мерки, както и за 

максимизиране на ефектите от направените инвестиции. Този процес обаче трябва да 

има ясно лидерство и водещо звено, което да е двигател на иновационните политики.  

Според експерти, за осигуряване на ефективно и по-добре координирано 

управление на държавните политики в областта на иновациите е необходимо да се 

създаде агенция или друга структура в изпълнителната власт по примера на повечето от 

европейските държави. Тя би могла да координира иновационната политика за 

интелигентна специализация на национално ниво, да обедини подкрепата за бизнеса, 

НИРД, академичния сектор и останалите заинтересовани страни. Това звено също би 

следвало да подпомага създаването на необходимата нормативна база и да координира 

иновационната дейност и ИСИС на национално ниво.
5
 Освен това, агенцията би могла 

да подпомогне съгласуваното програмиране на мерките за интелигентна специализация 

и насърчаване на иновациите в програмите с европейски и национално финансиране и 

залагането на адекватни и съобразени с нуждите форми на подкрепа. Едновременно с 

това, тази нова институция би спомогнала за подобряване на съгласуваността и 

координацията между решенията на СИР, НИС и останалите ключови участници в 

настоящото управление на ИСИС и предприетите по отношение на тях действия.  

Създаването на подобна структура крие множество рискове, сред които са: възможни 

трудности при сформирането на капацитет, координиране на политиките с ведомства, с 

които иновационната политика има допирни точки и предизвикателства при 

комуникация със заинтересованите страни. Друг възможен проблем са по-малките 

правомощия, които агенцията би имала, в сравнение с правомощията на 

министерствата. В допълнение, съществува вероятността ангажираността на МИ и 

МОН във връзка с иновациите да се понижи значително. Разделянето на 

отговорностите на новата институционална структура с останалите министерства също 

е сред потенциалните трудности. Например, във връзка с това е необходимо да се вземе 

решение в обхвата на коя от институциите да попада управлението на научния сектор в 

страната и дали то да бъде разделено и как – т.е. кои отговорности да останат за МОН и 

кои за новата структура и как да бъдат разпределени. С цел да се избегнат потенциални 

колизии най-логично е бъдещата структура да бъде Агенция към Министерския съвет.  

                                                           
5
 Фондация "Приложни изследвания и комуникации" (2019) Иновации БГ, 

http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18455 

http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18455
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В един бъдещ модел за управление и координация на политиките по иновации е 

необходимо да бъде ясно застъпено централизираното управление на политиките от 

гледна точка на тяхната координация (по възможност в едно ведомство), което обаче да 

има на разположение регионална мрежа, чрез която да се осъществява комуникацията 

със заинтересованите страни на местно ниво, да се поддържа процеса на 

предприемаческо откритие не само в периода на стратегическо планиране и 

изработване на стратегическата рамка и програмиране на мерките, но и в периода на 

тяхното изпълнение, текущ преглед и пре-програмиране, в случай на нужда. 

Необходимо е да се създадат структури на регионално ниво, които да развиват 

иновационната среда, чрез разпространяване на информация, създаване на 

пространство за споделяне и трансфер на знание, взаимно разбиране и подкрепа, 

изграждане на мрежи и сътрудничество. Такива биха могли да бъдат бъдещите 

Регионални иновационни центрове или, ако тяхното изграждане са забави, да се 

трансформират, при наличие на правна възможност, съществуващите Областни 

информационни центрове, които да поемат и ролята на контактни точки на местно ниво 

по отношение на иновационните политики (при допълнително обучение и развиване на 

капацитета им в това направление). Към момента поради липса на институционален 

субект на ниво NUTS II би било удачно да се работи оперативно на регионално ниво 

NUTS III, а процеса на планиране и програмиране да бъде извършван на ниво NUTS II, 

при осъществяване на комуникация със заинтересованите страни в шестте региона от 

ниво NUTS II.  С цел по-добра ангажираност и ясно структуриране на регионалните 

приоритети би било добре да се създадат Регионални иновационни стратегии (на ниво 

административна област), които да обобщават визията, приоритетите и мерките на 

регионално ниво в областта на иновациите. Тяхното създаване би могло да се покрие от 

средствата по линия на техническата помощ, отделени за подготовка на новия 

програмен период. Тези стратегии ще дадат регионален фокус и по-пряка възможност 

за участие на общините в процеса на стратегическо планиране на мерките. При 

създаване на Областните иновационни стратегии е необходимо да се продължи 

използването на процеса на предприемаческо откритие като се включат местните 

представители на бизнеса и представители на местната власт, както и  други 

заинтересовани страни. Изпълнението на Областните иновационни стратегии трябва да 

бъде отчитано пред СИР или пред бъдещата Агенция за иновации, ако такава бъде 

създадена, както и сред широката общественост на местно ниво.  
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За поддържане на процеса за предприемаческо откритие на регионално ниво и 

обвързването му с вземането на решение на централно ниво и засилване на капацитета 

за управление на дейности по ИСИС на регионално ниво е важно да се има предвид 

следното: към момента по места липсват структури и звена, които да са носител на 

знанието и експертизата за насочване на иновационните политики на местно ниво. С 

цел изграждане и поддържане на този капацитет би било удачно да се подберат и 

назначат експерти на ниво административна област, които да бъдат изнесени работни 

места към бъдещата Агенция за иновации, (позиционирани в областните 

администрации) или служители в областните администрации, които да са специалисти 

по икономически политики и иновации. Тяхната функция трябва да бъде да подпомагат 

координирането на иновационните политики на местно ниво и да подпомагат 

изпълнението на ИСИС, както и мониторинга и отчетността при изпълнението на 

Стратегията. В случай, че се вземе решение за институционализиране на процеса за 

предприемаческо откритие на регионално ниво е необходимо да се инвестира в 

капацитета на новите (или определените за тази функция) структури или звена чрез 

тематични обучения, обмен на опит и развиване на специфична експертиза. В същото 

време създаването на звена на регионално ниво би имало изключително важна роля в 

дългосрочен план по отношение на децентрализиране на основните процеси по 

стратегическо планиране и търсене на местен фокус в изпълнението на посочените 

политики, както и за подобряване на иновационната среда в отделните региони на 

страната. Редица академични изследвания и анализи показват, че иновационната среда 

и благоприятната иновационна екосистема са изключително важна предпоставка за 

развитие на иновациите. Те разглеждат важността на пространствената близост за 

информационния обмен и трансфера на знание, за изграждането на мрежи и 

междуличностни контакти, както и за възможности за сътрудничество и съвместни 

дейности и проекти. Ето защо, много често тази благоприятна среда се разглежда не 

само на ниво регион, но дори и на ниво отделно населено място (отделен град). 

Подкрепата за регионални иновационни системи е едно от важните направления, в 

които трябва да бъдат насочени усилията на новия програмен период.
6
 

Други структури, които биха могли да бъдат използвани за постигане на 

регионален фокус на ИСИС са Регионалните съвети за развитие. Председателите на 

                                                           
6
 Scaringella, Laurent and Radziwon, Agnieszka, Innovative Entrepreneurial Knowledge-based Business 

Ecosystems: Old Wine in New Bottles 
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Регионалните съвети за развитие биха могли да членуват в СИР, а в рамките на техните 

структури да се осъществява процесът на обсъждане и планиране на иновационните 

политики на местно ниво, в допълнение на процеса на предприемаческо откритие. Те 

могат да служат и като платформа в процеса на отчитане и мониторинг на 

изпълнението на Регионалните иновационни стратегии.  

Необходимо е също така изграждането на регионален иновационен капацитет да 

има и транснационален характер. Посочените по-горе звена и експерти могат да 

развият експертиза за създаване на партньорства между отделни структури на местно 

ниво и техни международни партньори с цел разработване на общи проекти. Тези 

партньорства могат да бъдат не само между наука и изследвания, но и на нивото на 

приложните иновации. Ето защо в приоритетите за местно икономическо развитие и 

приоритетите на Регионалните иновационни стратегии е добре да бъде включено и 

разработване на междурегионални иновационни стратегии или трансгранични 

иновационни стратегии. Подобни приоритети могат да имат фокус трансфер на знание, 

срещи и партньорства между фирми, разработване на съвместни иновации. 

Интернационализацията на иновациите във всяка една административна област 

значително би подобрила иновационната екосистема и би допринесла за натрупване на 

иновационен капацитет.  

Доколкото редица политики и процеси на местно ниво имат нужда от 

координиране и фокус на ниво NUTS II би било добре да се поднови дебата за 

административното и териториално деление на страната и да се потърси нов, по-удачен 

модел за нуждите на регионалното управление и координация на политиките на местно 

(регионално) ниво.  

  

Обобщение 

Настоящата система за управление на ИСИС е сложна композиция от звена, функции и 

процеси, които се дублират или нямат ясен единен институционален субект. Не е 

налице достатъчна интензивна комуникация между регионалната и административната 

партньорска мрежа, което води до прокъсва на комуникацията между 

политикоправещите и финансиращите институции на национално ниво и тези на 

регионално. Взаимодействието и комуникацията със заинтересованите страни не е 
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достатъчно интензивно и регулярно извън първоначалния процес на изработване на 

стратегията по метода на предприемаческото откритие. Липсват регулярни срещи и 

форуми на регионално ниво, които биха подобрили цялостната иновационна среда и 

биха довели до подобряване на комуникацията между бизнеса, представителите на 

академичните среди и отговорните за политиките ведомства. Създаването на условия за 

подобряване на комуникацията с изграждащите капацитета си обекти на иновационната 

инфраструктура в България (технологични паркове, бизнес инкубатори, клъстери, 

иновативни предприятия и др.) и включването им в процесите на взимане на решения 

чрез прозрачни механизми за партньорство и участие в процесите на взимане на 

решения.  

Необходимо е създаване на нов модел за управление на ИСИС и политиките по 

иновации, който да има ясно очертани институционални звена и функции на централно 

и регионално ниво.  

В един бъдещ модел за управление и координация на политиките по иновации е 

необходимо да бъде ясно застъпено централизираното управление на политиките от 

гледна точка на тяхната координация (по възможност в едно ведомство), което обаче да 

има на разположение регионална мрежа, чрез която да се осъществява комуникацията 

със заинтересованите страни на местно ниво, да се поддържа процеса на 

предприемаческо откритие не само в периода на стратегическо планиране и 

изработване на стратегическата рамка и програмиране на мерките, но и в периода на 

тяхното изпълнение, текущ преглед и пре-програмиране, в случай на нужда. 

Необходимо е да се създадат структури на регионално ниво, които да развиват 

иновационната среда, чрез разпространяване на информация, създаване на 

пространство за споделяне и трансфер на знание, взаимно разбиране и подкрепа, 

изграждане на мрежи и сътрудничество. 

Подкрепата за регионални иновационни системи е едно от важните направления, в 

които трябва да бъдат насочени усилията на новия програмен период. 
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IV. Съгласуваност между институционалните звена на управление на 

ИСИС 

 
Източник: Министерство на икономиката (2018) Иновационна стратегия за интелигентна специализация 

на Република България 2014-2020 г. 

 За ефективната координация на ИСИС и действията в нейния обхват е 

необходимо да бъде осигурена съгласуваност между различните институционални 

звена, свързани с управлението ѝ. Съгласно стратегията, вертикалната координация се 

извършва от дирекция „Икономическа политика“ на Министерство на икономиката, 

като тя осигурява съгласуваност между решенията и дейността на Съвета за 

интелигентен растеж, Междуведомствената работна група за координация на мерките 

за развитие на иновациите, приложните изследвания и НИРД, административната и 

регионална партньорска мрежа.  

 Ефективната комуникация между Националния икономически съвет, 

административната и регионалната партньорски мрежи и браншови и работодателски 

организации, клъстери, Центрове за върхови постижения и Центрове по компетентност, 

София Тех Парк и БАН, ССА и други изследователски организации е необходимо 

условие, което създава предпоставки за съгласуваност при изпълнение на приоритетите 

на ИСИС. В същото време, регулярността на подобни срещи и интензивността на 

диалога със заинтересованите страни е слаба. Необходимо е да се повиши честота на 

провеждане на срещи със заинтересованите страни в отворен формат, както на 
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национално, така и на регионално ниво. По този начин прилагането на процеса на 

предприемаческо откритие ще бъде активно използван в отделните етапи на 

изпълнение на стратегията. Споделяне на добри практики и резултати от 

финансираните мерки, както и създаване на платформи за тематични срещи и общуване 

между бизнеса, представителите на академичните среди и други заинтересовани страни 

е важна част от насърчаване на този диалог. Подобни действия биха подобрили 

иновационната екосистема и биха създали благоприятна среда за иновации, чиито 

важни предпоставки за доверие между различните заинтересовани страни, доверие в 

институциите, ангажирани с политиките за иновации, пространство за споделяне и 

трансфер на знание, взаимно разбиране и подкрепа, изграждане на мрежи и 

сътрудничество, но също така и здравословна конкуренция между отделните субекти. 

Подобни действия на регионално ниво биха допринесли за изграждане и подкрепа на 

регионални иновационни екосистеми, които са изключително важен аспект от процеса 

на създаване на благоприятна среда за иновации. Механизмите на неформално и 

споделено учене, които подобна среда насърчава, са също толкова важни, колкото и 

тези на формалното образование.  

Обобщение 

Необходими са подобрения в съгласуваността между отделните институционални звена 

за управление на стратегията, като тази съгласуваност би могла да бъде направлявана 

от нова институционална структура, която да координира иновационните политики в 

страната. По този начин отговорността по процеса на съгласуване и координация на 

стратегията ще бъде поета от конкретно звено, а това предполага концентриране на 

усилията и подобряване на резултатите в тази област.  

За постигане на по-добра институционална съгласуваност е необходимо да се направят 

институционални промени, които да създадат ясна институционална рамка за 

изпълнение на иновационните политики. Необходимо е функциите по стратегическо 

планиране и координация да бъдат концентрирани в един субект като този процес 

трябва да бъде съпътстван от доразвиване на наличната експертиза за насърчаване на 

иновациите, в това число и развиване на капацитет за оценка на проекти, създаване на 

ефективна мрежа за насърчаване на диалога и подобряване на иновационната среда, 

създаване на условия за комуникация и сътрудничество между представителите на 

бизнеса и академичните среди, създаване на пространство за споделяне на знание и 

опит и насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и др.  
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Създаването на капацитет и благоприятна среда за иновации на регионално ниво са 

двете важни предпоставки за развитие на регионалните иновационни системи, които в 

дългосрочен план могат да имат положително въздействие върху икономическото 

развитие на регионите. За постигане на тази цел обаче са изключително важни 

инвестициите в човешки капитал и създаване на критична маса от хора, носители на 

знание и развиване на капацитета за планиране на политики на местно ниво, в това 

число и с визия за местното икономическо развитие.  

 

V. Диалог със заинтересованите страни. Процес на предприемаческо 

откритие
7
 

Процесът на предприемаческото откритие е основното предварително условие за 

обезпечаване разпределението на публични ресурси за научни изследвания и иновации 

по най-ефективен начин. Този процес отчита специфичната ситуация в различните 

региони и цели мобилизирането на местния предприемачески потенциал. Базиран на 

местните сфери на дълготрайно сътрудничество между научни изследвания, бизнес и 

централна администрация, са идентифицирани нововъзникващи области на 

технологично развитие, които също притежават пазарен потенциал. На тази база са 

формулирани конкретните предложения за публична подкрепа на научните 

изследвания и иновациите. Предложенията са разработени от екип представители, 

включващ всички заинтересовани страни, които от своя страна са одобрени на 

политическо ниво и са станали основа за промяна на политиките за насърчаване на 

изследванията и иновациите. Според стратегията, този процес следва да бъде 

постоянно наблюдаван чрез проследяване реализацията на стратегията и резултатите й, 

базирани на набор от индикатори, заложени в ИСИС и формиращи част от системата за 

мониторинг и оценка на стратегията. Фокусът е върху свързването на индикаторите за 

продукт, резултат и въздействие с общите стратегически цели и очакваните резултати, 

отколкото само върху усвояването на финансовите средства.  

Резултатите от мониторинга и оценката на програмите и проектите по ИСИС се 

включват в актуализирането на ИСИС чрез продължаване на процеса на 

предприемаческото откритие. Осигуреното продължаване на този процес е чрез 

междинни оценки и продължаващи консултации със заинтересованите страни.  

                                                           
7
 Министерство на икономиката (2018) Иновационна стратегия за интелигентна специализация на 

Република България 2014-2020 г. 
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Като илюстрация на изпълнението на този ангажимент може да бъде приведен и 

факта, че във всяка от годините след приемане на Стратегията са провеждани поредица 

от регионални кръгли маси, които са имали за цел да обсъдят със заинтересованите 

страни напредъка от изпълнението на стратегията и нуждата от актуализацията й, да 

потърсят мнението на заинтересованите страни за срещани трудности в областта на 

изпълнението на иновационни проекти по ИСИС, необходимостта от промени в 

рамките на приоритетните области за интелигентна специализация и/или предложения 

за нови и/или подобрени мерки за подкрепа на бизнес и научните/академичните среди. 

Регионалните срещи по ИСИС помагат да се подобри работата по изпълнение на 

стратегията. Те са част от ефективното функциониране на „процеса на 

предприемаческо откритие“ сред заинтересованите страни и показват обратната връзка 

от прилагането и възприемането на стратегията за интелигентна специализация от 

бизнеса и научните среди в цялата страна. 

 
Източник: Министерство на икономиката (2018) Иновационна стратегия за интелигентна специализация 

на Република България 2014-2020 г. 

 

Междинните оценки на стратегията дават поглед върху съответствието, 

ефективността и ефикасността, както и приносът и въздействието на инструментите за 

изпълнение на стратегията. Заедно с продължаващия процес на консултации със 

заинтересованите страни това би следвало да предостави добро разбиране по 

отношение на достигането на междинните цели и ще позволи актуализиране на IS3. 
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Този двустранен процес би трябвало да даде представа кои програми и проекти са 

успешни и трябва да бъдат разширени, кои да бъдат отменени, или пре-профилирани.  

Органът за мониторинг и оценка разработва план за оценка на ИСИС, която да бъде 

направена на база на индикаторите, заложени в ИСИС. Тази дейност включва и външни 

експерти за получаване на обективна оценка на постигнатите резултати. Мненията на 

заинтересованите страни за функционирането и потенциалния принос и ефективността 

на специфичните програми също имат ключов принос към актуализирането на ИСИС. 

Това на практика е прилагане в действие на продължаващия процес на 

предприемаческо откритие. По този начин се осигурява допълнителен поглед на 

ефективността от индивидуалните програми и техния потенциал за постигане на 

стратегическите цели на ИСИС.  

В рамките на междинните оценка на стратегията се прави оценка на 

изпълнението, процеси и междинни резултати, а не на цялостното въздействие. 

Оценките за изпълнение разглеждат как се реализира и управлява една програма и имат 

за цел да отправят препоръки за подобрение през втората фаза на реализация. Оценката 

на процеса изследва как да се подобри дизайна, предоставянето и ползата от 

програмата. Мониторингът на резултатите би трябвало да покаже, че постигнатите 

резултати съответстват на поставените цели на дадения етап от програмата.  

Очаква се различните части от ИСИС да си взаимодействат и взаимно да се 

усилват. Този процес на мониторинг и оценка на ИСИС се нуждае от фокусиране, 

включително дали приоритетите на ИСИС, целите и механизмите за реализация си 

съответстват един на друг.  

Ключът към успешен процес на мониторинг и оценка е интегриране и взаимна 

обмяна на информация между вижданията на заинтересованите страни и резултатите от 

процеса на мониторинг и оценка. Тъй като използването на много индикатори за 

продукт и въздействие е ограничено, то се допълва с качествени виждания на 

заинтересованите страни чрез различни форуми, “peer” сравнения, фокус групи, 

семинари и др. В еднаква степен продължаването процеса на предприемаческо 

откритие или консултациите със заинтересованите страни трябва да се базира на 

максимално възможни цели и неутрални анализи. „Процесът на предприемаческо 

откритие” и дейностите по „мониторинг и оценка” – би трябвало да се усилват и да се 

допълват една друга по отношение на принос и срокове/време. 
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Стратегията предвижда прегледът/преработването на ИСИС да бъде одобрявано 

от Съвета за интелигентен растеж въз основа на предложение от Административната 

партньорска мрежа. Предложението би следвало да се изготвя от Координационното 

звено на база приноса на звеното за мониторинг и оценка и на резултатите от процеса 

на предприемаческото откритие. 

Административната и регионалната партньорска мрежа имат съществен принос 

за осъществяването на  регулярни срещи със заинтересованите страни. В допълнение, 

изготвените мониторингови доклади и междинни оценки, подпомагат продължаването 

на процеса на предприемаческо откритие. Въпреки това, този процес не е достатъчно 

ефективен. ИСИС включва 4 големи области с много широк спектър на възможности и 

индустрии, особено в регионален аспект. Идентифицираните до момента актуализации 

чрез процеса на предприемаческо откритие, отдолу-нагоре, представляват дребни 

промени на някои от подсекторите на стратегията, а това не подпомага постигането на 

по-добър фокус във връзка с приоритетите на ИСИС. 

На практика в процеса на изпълнение на ИСИС е осъществяван регулярен диалог със 

заинтересованите страни, в това число и със заинтересованите страни на регионално 

ниво. Диалогът със заинтересованите страни е осъществяван с подходяща честота и е 

бил в продължение на прилагания в първоначалния период на изработване на 

стратегията процес на предприемаческо откритие. Този подход е позволил да се 

поддържа регулярна комуникация, да се отчита напредъка и постиженията в 

изпълнение на стратегията пред всички заинтересовани страни в процеса на нейното 

изпълнение. Чрез този модел водещото ведомство, Министерство на икономиката, е 

поддържало диалог със заинтересованите страни, който е давал необходимата 

информация за евентуална промяна в нуждите и необходимост от актуализация на 

Стратегията, дискутирани са срещаните трудности в областта на изпълнението на 

иновационни проекти по ИСИС, необходимостта от промени в рамките на 

приоритетните области за интелигентна специализация и/или предложения за нови 

и/или подобрени мерки за подкрепа на бизнес и научните/академичните среди. 

Регионалните срещи по ИСИС са повлияли положително върху работата по изпълнение 

на стратегията.  
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VI. Оценка на системата за мониторинг на ИСИС
8
 

Подходът за разработване на система за мониторинг и оценка на Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация е специфичен за всяка конкретна 

страна/регион. Според стратегията като цяло, показателите трябва да измерват 

промяната или развитието към дейности, които са конкурентоспособни в глобален 

мащаб и имат по-голям потенциал за създаване на добавена стойност. Когато 

очакваните резултатите са дългосрочни, напредъкът към постигането на заложените 

цели може да бъде измерван и с междинни показатели.  

Мониторингът и оценката на ИСИС са две логически обвързани дейности. 

Мониторингът проследява напредъка на заложените стратегически цели – предоставя 

количествена и качествена информация за напредъка на дадена политика в сравнение с 

определени базови данни или цели. Мониторингът се стреми да докаже, че дейностите 

се изпълняват, средствата се разходват по предназначение и резултатите се развиват в 

желаната посока.  

Оценката дава обосновано обяснение за това дали интервенциите постигат 

желания резултат. Оценката цели да оцени защо и как се постигат (или не се постигат) 

желаните резултати. Мониторингът и оценката анализират механизмите, водещи до 

резултат и взимат предвид въздействията, които не са планирани.  

Имайки предвид всичко това, както и определените цели на ИСИС, и фактът, че 

финансовите инструменти за реализация на стратегията са съответните оперативни 

програми - ОПИК и ОПНОИР, ОПДУ, ОПОС и ПРСР, както и средства от националния 

бюджет, са определени индикатори за мониторинг и оценка на провежданата политика: 

избрани са международно признати индикатори, на базата на които страната ни може 

да се сравнява къде се намира спрямо други страни, било в ЕС, било на световния 

пазар. Посочени са изходни и целеви стойности.  

За целите на мониторинга стратегията предвижда наблюдението да се извършва 

с помощта на доклад, който се обобщава от МИ всяка година, съвместно с мрежите за 

сравнение на централно и на регионално ниво и обобщената информация от получените 

предложения от заинтересованите страни, свързани с ИСИС. Първоначално докладът 

се представя в Националния съвет по иновации и Националния съвет за научни 

                                                           
8
 Министерство на икономиката (2018) Иновационна стратегия за интелигентна специализация на 

Република България 2014-2020 г. 
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изследвания и иновации за обсъждане от всички заинтересовани страни. След дискусия 

и изясняване необходимостта или не от промени в ИСИС, министърът на икономиката 

внася доклада за разглеждане от Съвета за интелигентен растеж. През 2018 година 

мониторингът на Стратегията е прехвърлен към различна от отговорната за 

вертикалната координация на ИСИС институция – ИАНМСП.  

Съгласно системата за мониторинг на ИСИС проследяването на напредъка по 

заложените цели се извършва с помощта на доклад, който се обобщава от МИ всяка 

година, съвместно с партньорските мрежи на централно и регионално ниво. 

Първоначално докладът се представя в Националния икономически съвет за обсъждане 

от всички заинтересовани страни. След дискусия и изясняване необходимостта или не 

от промени в ИСИС, министърът на икономиката внася доклада за разглеждане в 

Съвета за интелигентен растеж . 

Постигнатият напредък по стратегическата цел на ИСИС се проследява чрез 

Европейското иновационно табло. Резултатите са унифицирани и сравними. 

Изследваните иновационни измерения имат широк обхват и включват множество 

компоненти, които отразяват в пълнота иновационните системи в изследваните страни. 

Данните позволяват да се правят сравнения за дадена държава във времето, както и 

между различните страни в конкретен момент. Сред недостатъците на този метод за 

проследяване напредъка по изпълнението на стратегическата цел са периодичните 

промени в методологията, изчислението на някои от индикаторите или ревизирането на 

използваните данни, което ограничава анализа в една времева точка, прекъсва 

възможността за сравнение с предходни периоди и затруднява проследимостта във 

времето. Въпреки отбелязаните слабости на измерването на напредъка по 

стратегическата цел на ИСИС чрез Европейското иновационно табло, този метод остава 

най-подходящ и отговаря на необходимостта от сравнение между останалите държави и 

различни времеви периоди. 

Източниците на индикаторите за мониторинг и оценка на ниво оперативна цел 

са Глобалния иновационен индекс, Доклада за глобална конкурентоспособност, БНБ и 

Евростат. Използването на международни източници гарантира възможността за 

сравнения между България и други държави, включително във времето. Сред 

слабостите на подобен подход е смяната на методологическите рамки и по-ниското 

ниво на свързаност между явленията, измервани от индикаторите, и подцелите, целите 

или тематичните области на ИСИС. Освен това, голяма част от показателите биха 
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могли да отчитат принос или напредък по няколко направления или тематични области 

на ИСИС. Част от използваните индикатори за мониторинг и оценка на ниво 

оперативна цел са твърде широки в сравнение с областите, които са предназначени да 

измерват, което би могло да доведе до подценяване или надценяване на приноса им. 

Например, един от показателите за принос на приоритетната тематична област 

Информатика и ИКТ е общата производителност на реалния сектор в България. 

Използването на този индикатор при анализа би могло да завиши общия принос на 

тематичната област за постигането на подцелите. В допълнение, по този начин не се 

отчита приноса единствено на информатика и ИКТ, а се използва обобщена стойност за 

цялата производителност. Алтернатива на използването на този показател е процента 

на ИКТ сектора от БВП (Percentage of the ICT sector in GDP) на Евростат. Аналогично, 

индикаторът „Добавена стойност“ на БНБ също може да бъде счетен за твърде широк 

спрямо тематичната област Мехатроника и чисти технологии – при използването му 

като принос ще бъдат счетени ефектите от производството на всички предприятия от 

реалния сектор, а не само на онези, свързани с мехатрониката и чистите технологии. 

Друга слабост по отчитането на напредъка по целите на стратегията е, че използваните 

индикатори за изпълнение на оперативните програми се различават от показателите за 

мониторинг и оценка по ИСИС. 

Част от индикаторите обобщават информация на макроикономическо ниво, а 

обхватът и въздействието на програмата, в т.ч. и нейният интензитет и финансов ресурс 

са твърде малки, за да имат толкова голямо въздействие на национално ниво и да имат 

осезаемо влияние върху показатели за националната икономика. Самият характер на 

интервенциите също така има ограничен обхват и влияе косвено върху тези 

макроиндикатори, поради което в краткосрочен план не могат да бъдат проследени 

значителни промени. 

Необходима е промяна на индикаторите в посока на по-тясното им обвързване с 

приоритетите на стратегията и включване на такива индикатори, които могат да бъдат 

реален измерител на напредъка по всяка от оперативните цели в избраните тематични 

области. Така например в тематично направление „Информатика и ИКТ“, в допълнение 

на съществуващите индикатори, след съгласуване с НСИ, биха могли да се включат 

индикатори от по-ниско ниво (характеризиращи се с по-голяма конкретика и 

обвързаност с инвестициите в тематичното направление), които да илюстрират: 

приходи от продажби на предприятията в ИКТ сектора и промяна на показателя в 
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проценти, брой заети лица в ИКТ сектора, производителност (добавена стойност/наети) 

в ИКТ сектора или изменение в добавената стойност в ИКТ сектора в проценти 

(Евростат код isoc_bde15av), процент на ИКТ сектора в БВП (Евростат код TIN00074 и 

isoc_bde15ag), разходи за НИРД в тези сектори, персонал зает с НИРД в тези сектори, 

регистрирани патенти в тези сектори на милион население, реализиран износ от тези 

сектори.  

В тематично направление „Мехатроника и чисти технологии“ е необходимо в 

допълнение на съществуващите индикатори, след съгласуване с НСИ, да се включат 

индикатори от по-ниско ниво (характеризиращи се с по-голяма конкретика и 

обвързаност с инвестициите в тематичното направление), които да илюстрират: 

приходи от продажби на предприятия, които попадат в обхвата на икономическите 

сектори в направление „Мехатроника и чисти технологии“ и промяна на приходите в 

проценти, брой заети лица в тези сектори,  производителност (добавена стойност/наети) 

в тези сектори, изменение в добавената стойност в тези сектори в проценти, разходи за 

НИРД по научни области в евро на глава от населението
9
 (Евростат код rd_e_gerdsc), 

персонал зает с НИРД в тези сектори (Евростат код rd_p_perssci)
10

, регистрирани 

патенти в тези сектори на милион население, реализиран износ от тези сектори.  

В тематично направление „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ 

е необходимо в допълнение на съществуващите индикатори, след съгласуване с НСИ, 

да се включат индикатори от по-ниско ниво (характеризиращи се с по-голяма 

конкретика и обвързаност с инвестициите в тематичното направление), които да 

илюстрират: приходи от продажби на предприятия, които попадат в обхвата на 

икономическите сектори в направление „Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии“ и промяна на приходите (в проценти), брой заети лица в тези сектори,  

производителност (добавена стойност/наети) в тези сектори, изменение в добавената 

стойност в тези сектори в проценти, разходи за НИРД в тези сектори, персонал зает с 

НИРД в тези сектори, регистрирани патенти в тези сектори на милион население, 

реализиран износ от тези сектори.  

                                                           
9
 Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and fields of science, за  сектори с код FOS1-

4, Natural sciences, Engineering and technology, Medical and health sciences, Agricultural sciences 
10

 Total R&D personnel and researchers by sectors of performance, sex and fields of science за  сектори с код 
FOS1-4, Natural sciences, Engineering and technology, Medical and health sciences, Agricultural sciences 
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 В тематично направление „Нови технологии в креативни и рекреативни 

индустрии“ е необходимо в допълнение на съществуващите индикатори, след 

съгласуване с НСИ, да се включат индикатори от по-ниско ниво (характеризиращи се с 

по-голяма конкретика и обвързаност с инвестициите в тематичното направление), 

които да илюстрират: приходи от продажби на предприятия, които попадат в обхвата 

на икономическите сектори в направление „Нови технологии в креативни и 

рекреативни индустрии“ и промяна на приходите (в проценти), брой заети лица в 

предприятията, попадащи в групата на „Нови технологии в креативни и рекреативни 

индустрии“,  производителност (добавена стойност/наети) в тези сектори, изменение в 

добавената стойност в тези сектори в проценти, разходи за НИРД в тези сектори, 

персонал зает с НИРД в тези сектори, регистрирани патенти в тези сектори на милион 

население.  

Като цяло, изготвяните годишни доклади за изпълнението на ИСИС са изчерпателни и 

систематизират необходимата за проследяване на напредъка информация. Създадена е 

и рамка с индикатори, чрез които се проследява изпълнението на стратегическата и 

оперативните цели като за целта се използват като източник данните от Европейското 

иновационно табло. Макар и индикаторите да дават оценка на цялостната среда за 

иновации, и необходимите за постигане на напредък предпоставки, в много от случаите 

те трудно могат да бъдат обвързани със стратегическата и оперативните цели на ИСИС. 

Ето защо, в настоящия доклад е направено предложение за прецизиране на някои от 

индикаторите и включването на нови индикатори и/или извеждане на индикаторите на 

секторно ниво, в областите на интервенции, върху които е фокусирана Стратегията, за 

да има по-пряко и конкретно проследяване на напредъка и обвързване между 

изпълняваните мерки и отчитането на постигнатите резултати.     
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VII. Констатации, изводи и препоръки 

Система за управление на ИСИС 

Ефективното управление и координация на иновационната политика на 

страната, както и на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, е от 

ключово значение за стимулиране и развитие на иновационния потенциал в България. 

Необходимо е да бъде осигурена съгласуваност между институционалните звена на 

управление на ИСИС. Тези фактори са важни от гледна точка на подпомагането 

иновационното представяне на страната и постигането на стратегическата цел на ИСИС 

България да стане част от умерените иноватори. 

Споделената отговорност във връзка с политиката по иновациите между няколко 

ведомства не е достатъчно ефективна. Системата за управление на ИСИС може да бъде 

значително подобрена чрез няколко стъпки. Осигуряването на адекватно 

представителство на различните заинтересовани страни в рамките на Съвета за 

интелигентен растеж ще подобри приоритизирането в сферата на образованието, 

науката, иновациите, информационните и комуникационните технологии, както и 

приоритетните тематични области на ИСИС  и ще позволи определянето на по-ясен 

фокус.   

Целенасочените усилия по подобряването на административния капацитет на 

партньорската мрежа на регионално ниво и засилването на съществуващите връзки ще 

осигури по-добра съгласуваност и ще подпомогне иновационното представяне по 

региони на страната. Изнасяне на стратегическото планиране на регионално ниво чрез 

създаване на Регионални иновационни стратегии ще подобри процеса по изграждане на 

местен капацитет и включеност на заинтересованите страни в планиране и изпълнение 

на мерките на ИСИС. Тези стратегии ще дадат регионален фокус и по-пряка 

възможност за участие на общините в процеса на стратегическо планиране на мерките. 

Създаването на ново институционално звено, което да координира 

иновационната политика на страната, ще подпомогне ефективното управление и 

координация на приоритетите в рамките на ИСИС. Това звено би следвало да 

координира иновационната политика за интелигентна специализация на национално 

ниво, като обедини подкрепата за бизнеса, академичния сектор, НИРД и останалите 

заинтересовани страни и освен това да подпомага създаването на необходимата 

нормативна база и да координира иновационната дейност и ИСИС на национално ниво. 
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Едновременно с това, тази нова институция би спомогнала съгласуваността и 

координацията между решенията на СИР, НИС и останалите ключови участници в 

настоящото управление на ИСИС и предприетите по отношение на тях действия.  В 

допълнение, тази структура би могла да подпомогне съгласуваното програмиране на 

европейските програми и залагането на адекватни мерки във връзка с тях. Създаването 

на ново институционално звено крие и множество възможни рискове, сред които 

понижена ангажираност с иновациите сред останалите институции, правомощия на 

агенцията и разделянето на отговорностите с останалите министерства или свързани 

институции. Преодоляването на тези рискове и потенциални затруднения би осигурило 

ефективност в работата на новосъздаденото институционално звено. Новата структура 

би могла да подпомогне оптимизирането на управлението и координацията на 

иновационните приоритети на страната. 

Съответствие на функциите на отделните звена за управление с 

определените за тях в организационната структура на ИСИС 

Като цяло функциите на отделните звена за управление на ИСИС съответстват 

на определените им ангажименти в организационната структура на Стратегията. 

Техните отговорности са добре определени, но дублирането на роли и функции създава 

предпоставка за трудности при координация на политиките.  

Картографиране на информационните потоци и процеса на взимане на 

решения 

Специфичния характер на политиките за насърчаване на иновациите, които 

изискват сътрудничество и координация на двете основни ведомства – Министерство 

на икономиката и Министерство на образованието и науката създава допълнителни 

затруднения в процеса на междуведомствена координация и комуникация, което от 

своя стана се отразява на процесите на взимане на решения. Наличието на множество 

звена и формати, чрез които се консултират, координират и определят иновационните 

политики създава оперативни трудности, които имат своето отражение и върху 

стратегическите решения за изпълнение на Стратегията. Картината допълнително се 

усложнява и от това, че всеки от финансиращите органи има Комитети за наблюдение и 

собствени системи за мониторинг и оценка. В същото време, инструментите за 

финансиране на отделните приоритети и мерки в обхвата на ИСИС са разпръснати в 10 

звена, което прави хоризонталната координация още по-голямо предизвикателство. 

Облекчаване на процесите по управление и координация на ИСИС ще има 
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положително въздействие върху информационните потоци и ще облекчи процеса на 

взимане на решения като едновременно с това позволи включването на всички 

заинтересовани страни и подобряване на междуведомствената координация, като 

осигури по-добра допълняемост на политиките и синергия на тяхното изпълнение.  

 

Диалог със заинтересованите страни 

Процесът на предприемаческо откритие се поддържа в рамките на изпълнение 

на стратегията. Провеждат се срещи със заинтересованите страни, включително на 

регионално ниво, за които ролята на административната и регионалните партньорски 

мрежи са ключови. Едновременно с това се изготвят мониторингови доклади и 

междинни оценки по изпълнение на стратегията. По този начин е осигурено 

проследяването на актуалността на ИСИС по време на целия период на изпълнението ѝ. 

Въпреки това, този процес не е достатъчно ефективен. ИСИС включва 4 големи 

области с много широк спектър на възможности и индустрии, особено в регионален 

аспект. Идентифицираните до момента актуализации чрез процеса на предприемаческо 

откритие, отдолу-нагоре, представляват дребни промени на някои от подсекторите на 

стратегията, а това не подпомага постигането на по-добър фокус във връзка с 

приоритетите на ИСИС. 

Система за мониторинг на ИСИС 

Стратегията предвижда мониторингът да се осъществява от МИ. През 2018 

година мониторингът е прехвърлен към различна от отговорната за вертикалната 

координация на ИСИС институция – ИАНМСП. Постигнатият напредък по 

стратегическата цел на ИСИС се проследява чрез Европейското иновационно табло. 

Изследваните иновационни измерения имат широк обхват и резултатите са 

унифицирани и сравними както във времето, така и между различни държави. Сред 

недостатъците на този метод за проследяване напредъка по изпълнението на 

стратегическата цел са периодичните промени в методологията, което ограничава 

възможността за сравнение с предходни периоди и затруднява проследимостта във 

времето. Въпреки това, този метод остава най-подходящ и отговаря на необходимостта 

от сравнение между останалите държави и различни времеви периоди. Част от 

индикаторите за напредъка по оперативните цели обобщават информация на 

макроикономическо ниво, а обхватът и въздействието на програмата, в т.ч. и нейният 
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интензитет и финансов ресурс са твърде малки, за да имат толкова голямо въздействие 

на национално ниво и да имат осезаемо влияние върху показатели за националната 

икономика. Самият характер на интервенциите също така има ограничен обхват и 

влияе косвено върху тези макроиндикатори, поради което в краткосрочен план не могат 

да бъдат проследени значителни промени. 
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