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Нормативно основание

• С РМС №857 от 03.11.2015 г. е приета Иновационната

стратегия за интелигентна специализация на Република

България 2014-2020 г.;

• С РМС №384 от 13.07.2017 г. бе приета окончателно

актуализираната Стратагия, като основа за изпълнение на

предварителното условие. Факт, който показва наличието

на национално съгласие по дефинираните области за

интелигентна специализация.



Стратегически насоки

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

„скромните иноватори”в групата на „умерените 

иноватори”.

Визия: България да направи до 2020 година качествен 
скок в иновационното си представяне на ниво ЕС 
за справяне с обществените предизвикателства в 
сферата на демографията (намаляване на изтичането 
на мозъци, привличане на успешно реализиралите се 
българи, стимулиране на младежкото 
предприемачество), устойчивото развитие, 
интелектуалния капитал и здравето на нацията.

Оперативна цел 1: Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в 

идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към 

конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на националните продукти и услуги)

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

ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост 
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Регионален фокус на Тематичните области

– В цялата страна е отчетен наличен капацитет в тематична област Индустрия за           

здравословен  живот и биотехнологии



Състояние на иновационната система на 

България
• Според класацията на Иновационния съюз от 2018 г.

(Европейско иновационно табло), България

продължава да бъде в групата на “скромните”

иноватори, но постепенно подобрява своите

позиции. Като процент от средното ниво на ЕС

през 2010 г. България достига 40% през 2014 г. и

48% през 2017 г.

• Според класацията на Глобалния иновационен индекс

през 2018 г. България заема 37 място в света (пред

Полша, Литва, Хърватия, Гърция и Румъния).

• Около 1/3 от предприятията в страната са иновативни.



Състояние на иновационната система на 

България

• През периода 2014 – 2020 г. за развитието на иновациите

са планирани 1 461,3 млн.евро. Преобладаваща част от тях

(около 1 млрд.евро) са предвидени основно за подобряване

на сътрудничеството между науката и бизнеса.

• Към момента активираният финансов ресурс по ИСИС

възлиза на 52,6% от планирания бюджет (при 48,5% през

предходната година).

• Най-много средства са насочени в тематична област

Мехатроника и чисти технологии (20,4%), следват

Информатика и ИКТ (14,1%), Индустрия за здравословен

живот и биотехнологии (11,9%) и Нови технологии в

креативни и рекреативни индустрии (7,5%).



Състояние на иновационната система на 

България

• От подадените около 2 хил.проектни предложения по ОПИК

най-голяма активност показва Югозападен район (42%), а

най-малка активност показва Северен Централен (5,6%) и

Югоизточен район (5,9%).

• Въз основа на постъпилите предложения от

заинтересованите страни през 2018 г. бе направена и

първата актуализация на тематичните подобласти за

интелигентна специализация.

• През 2019 г. предстои да бъде направена Междинна оценка

на изпълнението на ИСИС за периода 2015-2018 г. по реда

на ЗОП.



НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.

ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА “По-интелигентна Европа чрез насърчаване на    

иновативния и  интелигентен икономически преход”

✓ Критерии за изпълнение за базовите условия, съгласно проекта на Регламент на ЕП и

на Съвета за тематичните благоприятстващи условия, приложими за ЕФРР, ЕСФ+ и

Кохезионния фонд (чл.11, параграф 1)

Стратегиите за интелигентна специализация трябва да бъдат придружени от:

1.Анализ на пречките пред разпространението на иновациите.

2.Наличие на компетентна регионална/национална институция или орган, отговорен за

управлението на стратегията за интелигентна специализация.

3.Инструменти за мониторинг и оценка с цел измерване на резултатите спрямо целите на

стратегията.

4.Функциониране на сътрудничеството между заинтересованите страни (търсене на

предприемачески потенциал).

5.Действия, необходими за подобряване на националните или регионални системи за

научноизследвотелска дейност и иновации, където е приложимо.

6.Действия за управление на индустриалния преход.

7.Мерки за интернационализация.



НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2021-2027 г. ПОДГОТВИЛЕТЕН ЕТАП.

•Запазване на досегашните 4 вертикални приоритетни области

на ИСИС. Наличие на национален консенсус от

заинтересованите страни.

•Включване на нови 2 хоризонтални приоритети в ИСИС –

дигитализация и кръгова икономика.

•Задълбочаване на регионалния фокус на управление на

стратегията. Разработване на нов концептуален модел за

управление на ИСИС с цел по-активното включване в

управлението й на местно ниво.

•Засилване на връзката наука-бизнес, включително на

регионално ниво. Въвеждане на стимули за повишаване на

НИРД извън Югозападния регион.

•Включване на мерки за интернационализация в ИСИС

(партньорства по тематични направления).



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ЖЕЛЯЗ ЕНЕВ

Директор на 

Дирекция “Икономическа политика”

Министерство на икономиката


