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Научни изследвания и иновации: наличие на национална или 

регионална стратегия за интелигентно специализиране в 

съответствие с националната програма за реформи, имаща за 

цел да набере частни средства за научноизследователската 

дейност и иновациите и която е в съответствие с 

характеристиките на добре работещи национални или регионални 

системи в областта на научните изследвания и иновациите 

Критерий за изпълнението е въведена  национална или 

регионална стратегия за интелигентно специализиране, която: 

е основана на SWOT анализ, за да се съсредоточат ресурсите 

върху ограничен набор от приоритети в областта на научните 

изследвания и иновациите 

очертава мерки за насърчаване на частните инвестиции в 

научноизследователската дейност и технологичното развитие 

съдържа бюджетна рамка за научни изследвания и иновации.  

съдържа механизъм за мониторинг и оценка 



 

С РМС №761 от 06.11.2014 беше одобрен проект на Иновационна 

стратегия за интелигентна специализация на Република България 

2014-2020 г.(ИСИС).  

За изпълнение на условията по ТПУ 1.1 и 1.2 по Приложение XI 

към Регламент (ЕС) № 1303/2013 е разработен и е съгласуван с ЕК 

План за действие по ИСИС от 31 точки. От тях към месец ноември 

2015 г. са изпълнени 17, в процес на изпълнение са 11 и са 

отпаднали поради дублиране на дейности 3.  

Съгласно предвидените дейности за изпълнение на условие 1.1 по 

Споразумението за партньорство  са  формулирани 9 действия, а по 

ТПУ 1.2 – 1. Същите обединяват предвидените в Плана за действие 

по ИСИС дейности. 

 

 



 

 

Приемане на Иновационна стратегия за 

интелигентна специализация на Р.България 2014-

2020 г. 

C РМС №857 от 03.11.2015 г. бе приет окончателно проектът на 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на 

Република България 2014-2020 г. по ТПУ 1.1 с оглед изпълнение на 

критерия: “въведена  национална или регионална стратегия за 

интелигентно специализиране "  

Проектът на ИСИС отразява получените към момента принос от 

всички заинтересовани страни и ЕК и е изготвен като резултат от 

предприетите действия по изпълнение на Плана за действие за 

изпълнение на предварителните условия. Повечето от действията 

не са с еднократен характер, осъществяват се във взаимовръзка и 

тяхното изпълнение ще продължи след приемането на ИСИС. 



 

 

Подобряване на организационната структура за 

управление изпълнението на ИСИС и координация с 

оперативните програми  

Създаден е Съвет за интелигентен растеж - ПМС 116/12.05.2015 г., 

определен е неговият поименен състав 

Дирекция „Икономически политики за насърчаване“ към 

Министерство на икономиката е определена за оперативно звено 

Създаден е Национален икономически съвет, ПМС 74/27.03.2015 г. 

Сформирана е МРГ за координация на мерките за развитие на 

иновациите, приложните изследвания и НИРД на ОПИК и ОПНОИР, 

Заповед Р-70/19.03.2015 г.  

Създадена  е „Административна партньорска мрежа“, Заповед РД 

16-682/12.08.2015г.  

 



 

 

Стимулиране на частните инвестиции в НИРД 

По ЗНИ през 2014 г. са сертифицирани 16 проекта (14 за клас А, 1 

за клас Б и 1 приоритетен инвестиционен проект), в т.ч. 1 

високотехнологично производство и 4 високотехнологични и 

интензивно базирани на знания услуги.  

В периода 01.01.2015 г. - 01.11.2015 г. по ЗНИ са сертифицирани 6 

проекта, (4 за клас А, 1 за клас Б и 1 приоритетен инвестиционен 

проект), в т.ч.: 1 високотехнологично производство и 1 

високотехнологична и интензивно базирана на знания услуга.  

Разработват се мерки за насърчаване на инвестициите в 

индустрията и във високотехнологични производства и услуги, които 

ще се изпълняват в рамките на ОП "Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020  



 

 

Стимулиране на частните инвестиции в НИРД 

Подкрепени са българските участници в проекти по съвместна 

програма Евростарс. Разходите за националното финансиране на 

българските организации, участващи в проекти на инициативата 

ЕВРИКА и в съвместната програма ЕВРОСТАРС, са за сметка на 

бюджета на Националния иновационен фонд и съгласно Правилата 

за управление на средствата на Националния иновационен фонд. 

До момента са одобрени общо 5 проекта с българско участие, 1 е в 

изпълнение, сключени са 4 договора за финансиране. В процес на 

оценка са предложенията подадени през септември по 4-та сесия 

на Евростарс-2. 

Подготвя се подписване на Двустранно споразумение между 

ИАНМСП и Секретариата на Еврика за съвместна програма  

Евростарс – 2 



 

 

Осигуряване на синергия за решаване на 

националните и регионални предизвикателства 

Сформирана е „Регионална партньорска мрежа“, заповед Nо РД-16-

1493/28.11.2014 г. на Министъра на икономиката 

По инициатива на МИ са проведени 6 регионални срещи на ниво NUTS2 

Резултатите от изпълнението на Плана за действие на ИСИС са 

предложени за обсъждане и на Регионалните съвети за развитие в шестте 

региона на Република България:  в периода 09-25.06.2015 г.  

Съвместно с МОН се проведоха 2 серии от регионални срещи: 6 срещи в 

периода 18.06 – 03.07.2015 г. и 7 семинара в периода 01–10.9.2015 г. за 

идентифициране на иновационния потенциал на районите за планиране и 

областите в страната и с цел да се планират ефективни мерки по 

оперативните програми, адекватни на нуждите на регионите. Акцентира се 

върху възможностите за съвместни проекти между научната общност и 

бизнеса в национални и европейски програми и инициативи. 

 

 

 



 

 

Динамизиране на процеса на предприемаческо 

откритие, активизиране на връзките между науката и 

бизнеса, чрез откриване на специфичните 

предизвикателства и начините за тяхното 

преодоляване 

До момента са проведени 4 тематични срещи и 4 допълнителни 

дискусии по детайлизирането на тематичните области на ИСИС 

На 18.05.2015 г. Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация бе обсъдена на мащабен форум на 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 

(КРИБ)  

На 10 юни 2015 г. в БАН бе проведена годишна среща на научните 

среди с предприемачи и инвеститори като заключителна по 

тематичния фокус на ИСИС 

 

 

 

 

 

 



 

 

Динамизиране на процеса на предприемаческо 

откритие 

На 30.06.2015 бе проведена допълнителна среща с представители 

на областните управи за уточняване на регионалния фокус на 

тематичните области и бе изразено съгласие по предложената 

бонус схема.  

За всеки регион бяха избрани бяха по две от четирите тематични 

области, като база за допълнителна регионална специализация. 

В рамките на продължаващия диалог с работодателските 

организации, като важна стъпка от процеса на предприемаческо 

откритие, бе предложено изменение на разработения регионален 

фокус на ИСИС и бе решено да се увеличи броя на тематичните 

области на специализация на 3 на регион.  

Направени бяха няколко допълнителни конкретизации на четирите 

тематични области и се постигна съгласие по формулировката  на 

общо 35 специфични тематични под-области 

 

 

 

 

 

 



 

 

Разработване на технологични пътни карти 

свързани с Тематичните области  

 

Обявена е обществена поръчка за разработване на технологични 

пътни карти свързани с Тематичните области 

В резултат се очаква конкретизиране на продуктовите и 

технологични ниши, в които страната ни се конкурира успешно на 

европейския и международен пазар и има потенциал за растеж  

 

 



 

 

Подкрепа на иновативни фирми за разработване на 

нови продукти и технологии със средствата на НИФ 

Осигурени са национални средства за дейността на НИФ за 2015 г. 

Продължава финансирането по сключените договори с 

бенефициенти от предишни сесии : 

по Шеста конкурсна сесия на НИФ-2012 г., успешно изпълнените 

проекти, са 21, 14 са в процес на изпълнение, а 1 е прекратен 

в процес на изпълнение от Седма сесия на НИФ са 49 проекта 

Предстои обявяване на нова конкурсна сесия на НИФ  

Правилата за управление на средствата на НИФ се актуализират 

съгласно новите регламенти на ЕС в областта на държавните 

помощи. Извършва се съгласуване на Правилата на НИФ с МФ. 

 

 

 

 



 

 

Разработване на  подробна структура на процеса на 

мониторинг и оценка 

Поискана  е допълнителна експертна подкрепа от ЕК и в момента 

структурата се разработва: 

За отразяване на иновационното представяне на България, за  

постигане максимална степен на обективност са предложени 

международни индекси  

Инструментите за реализация на ИСИС ще бъдат обвързани със 

съответни показатели за резултати за всяка тематична област, 

показатели за краен резултат и контекстни индикатори 

Предложено от ЕК е обособяването на самостоятелно, независимо 

от изпълнителните органи, звено за МиО 

 

 



 

 

Разработване на многогодишен план с индикативен 

бюджет на мерките за реализация на ИСИС 

Разработва се план съдържащ основни и допълнителни източници 

на финансиране 

Разработва се описание на инструментите за реализация (цели, 

целеви групи, очакваните ползи, резултати), връзката между тях и 

етапите на иновационния процес 

Работи се по приоритизацията на тематичните под-области, 

конкретните силни страни на България в тези области (фирми, 

продукти, капацитет и пр.)  

Предвиждат се поредица от срещи на експерти от отговорните 

институции за уточняване на времевата рамка на бъдещите 

дейности.   

Чрез многогодишния план се цели прегледност и проследяемост за 

постигане на поставените в Стратегията цели. 

 

 

 



 

 

Присъединява се научноизследователската 

инфраструктура и научните приоритети към 

идентифицираните тематични области в ИСИС (ТПУ 1.2) 

След отразяване на всички препоръки на ЕК, 

ползваната в момента експертна консултация и 

очаквания принос по ТПУ 1.2, ИСИС ще бъде внесена за 

одобрение от МС, като цялостно изпълнение на  ТПУ 1 по 

Споразумението за партньорство. 

ИСИС не е статичен документ. След приемането и 

стратегията ще бъде отворена по време на етапа на 

своето изпълнение за отразяване на продължаващия 

процес на предприемаческо откритие.  

 

 




