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Състояние на иновационната 

система на България 



Международна позиция на 

иновационната система 2016 г. 
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Плахи Умерени Последователи Лидери

 Според класацията на 

Иновационния съюз от 2016 г. 

България е в групата на плахите 

иноватори и заема предпоследно 

място в ЕС28 (пред Румъния), но по 

иновационна динамика заемаме 8 

място  
 

 Според класацията на Глобалния 

иновационен индекс през 2017 г. 

България заема 36 (38) място в 

света (пред Полша, Унгария, Литва, 

Хърватия, Румъния, Гърция)  

Оценки в международните класации 

 По иновационна ефективност (съотношение между получен резултат и създадени условия 

за иновации) България заема 15 (16) място в света и изпреварва 21 страни- членки на 

ЕС28, т.е. успява да извлече повече, и по-добър резултат, от сравнително по-

неблагоприятните условия за иновационна дейност (Класация на Глобалния иновационен индекс) 

 Недостатъчно развита иновационна система, въпреки наличието на положителни резултати 
(Доклад за глобалната конкурентоспособност.) 

 Небалансирана иновационна система (Класация на Иновационния съюз.)  



Разходи за НИРД (2015 г.) 
Разходи за НИРД
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 Разходите за НИРД са все още 
недостатъчни (0.96% от БВП) 

 Разходите за НИРД са съсредоточени 
преди всичко в сферата на медицината, 
техническите и естествените науки 
(90.1%) 

 Бизнесът оценява необходимостта от 
разходите за НИРД (64%) 

 Разходите за НИРД на бизнеса са 
основно в преработващата 
промишленост (около 30%) 

 Разходите за НИРД са разпределени 
изключително неравномерно по 
райони – 76% са в Югозападен район  

Разходи за НИРД по области на науката
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Иновационно представяне на 

българските фирми 
Иновативни 

предприятия 

Предприятия с 

технологична 

иновация 

Предприятия с 

нетехнологична 

иновация 

Дял на иновативните предприятия 27.4% 16.8% 18.6% 

Дял на предприятията, реализирали нови или 

усъвършенствани продукти, нови за пазара 

5.3% 

Дял от оборота, реализиран от нови или 

усъвършенствани продукти, нови за пазара 

1.8% 

Дял от оборота, реализиран от нови или 

усъвършенствани продукти, нови за 

предприятието, но не и за пазара 

2.4% 

Дял на предприятията с иновационно 

сътрудничество 

16.6% 

(98.8%) 

 

  Около 1/3 от предприятията са иновативни 

 

  Приблизително  равен брой предприятия въвеждат технологични и нетехнологични 

иновации 
 

  Почти всички предприятия, въвели технологични иновации са резултат от 

иновационно сътрудничество 



Обща характеристика на 

Тематичната област в България 

• Една от най-динамично развиващата се област 
на българската икономика, в т.ч. 
 
 
 
 

• Привлекателен за професионална реализация на 
младото поколение 

 Услуги, базирани основно на ИК технологии (вкл. игри) и интернет 
  
 Производството на филми, телевизионни продукции и звукозапис 
 



Избрани индикатори 
 

Дейности 
 

Оборот 

(хил.евро) 

Заети 

(брой) 

Компании 

(брой) 

Средна заетост 

в 1 компания 

(брой) 

Издаване на компютърни игри 4 336 176 27 7 

Производство и разпространение на 

филми и ТV предавания, 

звукозаписване и издаване на музика  

197 710 6 240 1242 5 

Производство и разпространение на 

филми и ТV предавания 
179 197 5 421 1044 5 

Радио и телевизионна дейност 264 615 8 000 279 29 

Архитектурни и инженерни 

дейности, технически изпитвания и 

анализи 

1 005 705 26 686 9 551 3 

Специализирани услуги в областта на 

дизайна 
37 239 1 768 895 2 

Артистична и творческа дейност 57 668 9 749 1 319 7 

Дейности, свързани с развлечения и 

отдих, вкл. спортни 
271 869 21 851 6 545 3 

Източник: база данни 
Amadeus   



Динамика на оборота 
 

Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти, далекосъобщения 
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Производство на филми, ТV предавания, звукозаписване, издаване на музика
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Дейности в областта на ИТ (в т.ч. компютърно програмиране)

Информационни услуги (обработка на данни, хостинг, web - портали)

2010 г. = 100 

Източник: НСИ   



Динамика на оборота 
 

Други бизнес услуги 
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Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи

Рекламна дейности и проучване на пазари

Професионални дейности (дизайн, фотография, превод)

Туристическа агентска и опараторска дейност, пътувания и резервации

2010 г. = 100 

Източник: НСИ   



СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 



Стратегически насоки 

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

„плахите 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  



Мехатроника 
ИКТ 

Биотехнологии 
Нанотехнологии 

Творчески индустрии 
Фармация 

ХВП 

Пазарни ниши  
и очаквания 

 за пазарно търсене 
 на европейско и  
международно  

ниво 

Мехатроника и  
чисти технологии 

 
Информатика и  ИКТ 

 
Индустрия за  

здравословен живот и  
биотехнологии 

 
Нови технологии в 

креативните и   
рекреативните 

индустрии 

 

ТЕМАТИЧЕН ФОКУС 

 

Технологични 

области 
Тематични 

области 



“НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕАТИВНИ  

И РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ” 
• културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: 

архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично 

занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и 

мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, 

фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска 

дейност, радио; 

• компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, 

маркетинг и/или развлекателен характер 

• алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен 

туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а 

постоянен нишов туризъм); 

• производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в 

тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, 

стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни 

спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, 

специализирана екипировка и оборудване, печатни издания) 



Регионален фокус на Тематичните области на 

ИСИС 
 Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии 

 Мехатроника и чисти технологии 

 Нови технологии в креативни и 

рекреативни индустрии 

 Индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии 

 Мехатроника и чисти 

технологии 

 Информатика и ИКТ 

 Индустрия за здравословен живот 

и биотехнологии 

 Мехатроника и чисти технологии 

 Нови технологии в креативни и 

рекреативни индустрии 

 Индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии 

 Нови технологии в 

креативни и рекреативни 

индустрии 

 Информатика и ИКТ 

 Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии 

 Мехатроника и чисти технологии 

 Информатика и ИКТ 

 Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии 

 Мехатроника и чисти технологии 

 Нови технологии в креативни и 

рекреативни индустрии 



Активност по целите на ИСИС, 

финансирани от средствата на 

националния бюджет и 

европейските фондове 



ЦЕЛ 1:Фокус върху 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) 

 

Под-цел 

 

Планиран 

източник на 

финансиране 

 

Финансова 

активност 

Индикативен бюджет 2014-2020, 

млн.евро 

Общо Европейско 

финансиране 

Националн

а помощ 

Ефективни 

сътрудничества 

наука-бизнес 

ОПИК, ОПНОИР,  

НИФ, ФНИ 

(Хоризонт 2020) 

289.1 

(29%) 

 

992 

 

438.8 

 

553.3 

Качествен 

човешки ресурс 

ОПНОИР, ОПРЧР 

Национална 

програма за 

младежта 

(Програми на ЕС) 

 

119.4 

 

102.5 

 

17.0 

Адекватна среда и 

инфраструктура 

за иновации, вкл. 

цифров растеж и 

електронно 

управление 

 

ОПИК, ОПДУ, 

ПРСР 

 

74 

(52.6%) 

 

140.8 

 

118.7 

 

22.1 

363 (29%) 1252.2 658.95 593.25 

ФИНАНСОВА АКТИВНОСТ ПО ЦЕЛИ НА ИСИС 



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

ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост 

Под-цел Планиран източник 

на финансиране 

Финансова 

активност 

 

Индикативен бюджет 2014-2020, 

млн.евро 

Общо Европейско 

финансиране 

Национална 

помощ 

Иновации за 

ресурсна 

ефективност 

ОПИК, ОПОС 

(Норвежка програма, 

Хоризонт 2020) 

41.6 

(79%) 

 

65 

 

35.25 

 

29.75 

Иновации за 

внедряване на 

ИКТ приложения 

ОПИК  

(Хоризонт 2020) 

 

 

50 

 

25.5 

 

24.5 

41.6 (36.2%) 115 60.75 54.25 

Общо активност по ИСИС 2014-2020, млн.евро 

Общо предвидени средства  Финансова активност 

1367.2 404.7 (29.6%) 

ФИНАНСОВА АКТИВНОСТ ПО ЦЕЛИ НА ИСИС 



Национален бюджет  
1. Оперативна цел „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) 

 

1.1 Подцел „Ефективни сътрудничества наука-бизнес” 

 

 На поредната 8-ма сесия на Националния иновационен фонд всички проектни 
предложения са съобразени с четирите тематични области на ИСИС. Предстои да бъдат 
разпределени 5 млн. лв. (2.6 мн. евро) 
 

 Фонд научни изследвания финансира проекти и дейности за насърчаване на научните 
изследвания и научноизследователски проекти, резултатите от които могат да бъдат 
доразвити като иновации. Стартира процедура за финансиране на фундаментални научни 
изследвания и научни изследвания на млади учени в десет научни области. След оценката 
на предложенията същите могат да бъдат обвързани с тематичните области на ИСИС. 
Предвидената сума за финансиране на проектите е в размер на 4.9 млн. лв. (2.5 мн. евро) 
 

 Ако в бюджета на ФНИ бъдат отпуснати допълнителни целеви средства за проекти в 
тематичните области на ИСИС, фондът има готовност да подготви и реализира конкурси в 
тези области. 



Европейски средства  
1. Оперативна цел „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) 

 

1.1 Подцел „Ефективни сътрудничества наука-бизнес” 

ОП „Иновации и конкурентоспособност” 

 С обявената процедура BG16RFOP002-1.001“Подкрепа за внедряване на иновации в 
предприятията“ се предоставя фокусирана подкрепа на българските предприятия за 
повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС. Изисква се 
пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните тематични 
области. Бюджетът на процедурата възлиза на 50 млн.евро 

 С процедурата BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации в 
стартиращи предприятия“ се предоставя подкрепа на стартиращи предприятия за 
повишаване на иновационната дейност в идентифицираните тематични области за 
интелигентна специализация в ИСИС. Изисква се пазарна реализация на продукт (стока 
или услуга) или процес в приоритетните тематични области. Бюджетът на процедурата 
възлиза на 10 млн.евро 

 Процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е ориентирана 
към предприятията, които разработват и разпространяват иновации, вкл. в партньорство с 
научни организации и София Тех Парк, в рамките на тематичните области на ИСИС. 
Бюджетът на процедурата възлиза на  35 млн. евро 



Европейски средства 
ОП „Развитие на човешки ресурси” 

 В рамките на ОПРЧР е предвидена подкрепа за развитието на транснационалното 
сътрудничество. Предвидените инвестиции ще допринесат за трансфера и въвеждането на 
социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за 
общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. Първият 
компонент е насочен към укрепването на сътрудничеството на заинтересованите страни в 
региона на р. Дунав. Предвиденият финансов ресурс възлиза на 10 млн. евро   

 В допълнение, в рамките на програмата е формулирана отделна специфична цел: 
„Увеличаване броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, 
високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора 
на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена 
стойност на труда, творческия и културния сектори, подобрили своите знания и 
умения с подкрепата на ОП РЧР“. Операциите, свързани с тази специфична цел могат да 
бъдат отнесени към тематичните области на ИСИС и по този начин, макар и непряко, ще 
допринасят за техния напредък. 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 

 В рамките на ос1 „Научни изследвания и технологично развитие” към момента са 
стартирали две процедури  1. „Изграждане и развитие на центрове за компетентност” с 
предвидено финансиране в размер на 77 млн.евро, и  

 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения” с предвидено финансиране 
в размер на 102 млн.евро 

 



Европейски средства 

1.3 Подцел „Адекватна среда и инфраструктура за иновации, вкл. цифров растеж и 
електронно управление” 

ОП „Иновации и конкурентоспособност” 
 Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк”, фаза 2 

(BG16RFOP002-1.003). Целта на тази процедура е предоставяне на интегрирана 
инвестиционна и консултантска подкрепа за доизграждане на първия научно-технологичен 
парк в България с цел идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и 
проекти, които водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и услуги и 
по този начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена 
стойност. Бюджетът на процедурата възлиза на 6.39 млн.евро. 

 Предвижда процедура за подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани 
лаборатории.  Целта е създаване на нова и подобряване на съществуващата иновативна 
инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти. 
Бюджетът на процедурата възлиза на 5 млн.евро. 

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 
 С мярка 16 „Сътрудничество” се подкрепят и дейности, свързани с разработването на 

нови продукти, практики и технологии за подпомагане на редовното и устойчиво 
снабдяване с храна, фуражи и биоматериали. Мярката допринася в най-голяма степен за 
засилване и укрепване на връзките между земеделското производство и 
изследователската дейност. Предвидените финансови средства са за 2018 г.  в размер на 
32.6 млн. евро, 

 Чрез мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” е заложено 
развитието на широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение. 
Предвидените средства са в размер на 30 млн.евро.  



Европейски средства 
2. Оперативна цел „Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, 

методи и др., подобряващи ресурсната ефективност и прилагането 
на ИКТ в предприятията от цялата промишленост”  

 

2.1 Подцел „Иновации за ресурсна ефективност” 

ОП „Иновации и конкурентоспособност” 

 С процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за 
ефективно използване на ресурсите” се предвижда повишаване на 
ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане 
на нови решения, техники и методи в областта на отпадъците, водите и 
рециклирането на материалите. Бюджетът на процедурата е в размер на 
36.6 млн.евро 

ОП „Околна среда” 

 За подкрепа на иновациите е предвидено финансиране на мерки и дейности 
единствено по процедура „Изпълнение на демонстрационни/пилотни 
проекти в областта на управлението на отпадъците” с общ размер на 
БФП от 5 млн.евро. през 2018 г. 



 
 
 
ТЕХНОЛОГИЧНА ПЪТНА КАРТА  
 
 
 

 “НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В 
КРЕАТИВНИ И РЕКРЕАТИВНИ 

ИНДУСТРИИ”  



КАТО УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ 

 планиране на мерки за прилагане на нови продукти 

или процеси, или нововъзникващи технологии; 

 решаване на сложни от стратегическа гледна точка 

проблеми, свързани с развитието на технологиите на 

национално, регионално и глобално ниво; 

 фокусиране на политиката за иновации и 

интелигентна специализация и насърчаването на 

предприемачите за разработване на ТПК на 

фирмено ниво. 

Технологичните пътни карти [ТПК] или пътните 

карти за технологично развитие са 

специфичен управленски инструмент за: 



ЦЕЛИ  

 постигане на консенсус по отношение на 

разработването, придобиването и/или внедряването 

на нови технологии и технологични решения, 

осигуряващи динамичното развитие в тематичната 

област; 

 осигурява механизъм за идентификация и 

подпомагане развитието на перспективните 

технологии за съответната тематична област; 

 определяне на рамка за координиране на развитието 

на технологиите в тематичната област. 

 



"НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕАТИВНИ  

И РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ" 

Технологични приоритети  

 автоматизирано създаване и пресъздаване на сюжети, базирано на 

типови профили на потребителите и техните предпочитания 

 нови "хаптични" технологии, които взаимодействат с потребителя 

посредством усещането за допир 

 интерфейс за лесно боравене или бърза комуникация чрез глас / звук 

 технологии за по-добро използване на големи данни, създаване и 

използване на нови материали 

 дигитализация на културното и историческо наследство за широко 

разпространение 



"НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕАТИВНИ  

И РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ" 

Продуктови приоритети 
 нови мултисензорни инструменти, които улесняват създаването, развитието 

и достъпа до игри, визуални ефекти и виртуална реалност 

 нов софтуер и хардуер, за да се подобри пресъздаването на сюжети на игри, 

визуални ефекти и виртуална реалност 

 умни велосипеди: ИКТ следящи състояние на пътя, възможни маршрути, 

сензори за наблюдение на насрещния трафик, "хаптични" технологии 

предаващи информация чрез досега с кормилото, сензори в педалите за 

следене на местоположение, скорост, наклон на велосипеда, изгорени калории, 

употребено усилие, и др. 

 електрически велосипеди: помощни ултра-леки системи, които могат да 

бъдат монтирани на всякакви велосипеди за улесняване на градското каране. 

 аксесоари за сигурност: нови ултра-леки системи за заключване, 

предотвратяване на отвиването на гумите, фокусирани и лазерно-насочени 

светлини и др. 

 електронни и електрически аксесоари: екстремни камери, часовници и други 

мобилни устройства, облекло/ ръкавици с вградено отопление, вградени 

слушалки/ аудио системи, системи за показване на информация върху очила 

(скорост, ускорение, местоположение и др.) 



ВЪЗМОЖНИ ДЕЙСТВИЯ 

 идентифициране и приоритизиране на ключови 

инициативи за разработване и/или внедряване на нови 

технологични решения, осигуряващи възможност за 

производство и/или предлагане на нови продукти, и/или 

услуги в тематична област “Нови технологии в 

креативни и рекреативни индустрии”, въз основа на 

нивото на тяхната технологична готовност; 

 целево подпомагане на оптимален брой от 

ключовите инициативи, с оглед осигуряване на 

качествена промяна на технологичното състояние в 

тематичната област; 

 



ВЪЗМОЖНИ ДЕЙСТВИЯ 

 Изработване на национален механизъм във връзка с 

инициативата на ЕК "Печат за високи постижения" за 

насърчаване на проектите, които са перспективни и одобрени от 

ЕК в рамките на Хоризонт 2020, но не са получили финансиране 

поради бюджетни ограничения.  

 Поради относително малкия брой такива проекти от България 

може да се обмисли възможността същите да бъдат подкрепени 

от ОПИК, ОПНОИР или друга оперативна програма, (чрез 

обособяване на отделна операция (без конкретен срок за 

кандидатстване).  

 Въвеждане на "национален печат за високи постижения" по 

отношение на проекти, които са включени в резервните списъци 

по вече обявени процедури по оперативните програми - 

подкрепа чрез финансовите инструменти по ОПИК или друга 

оперативна програма. 

 Създаване на консултантски капацитет, предоставящ услуги на 

фирмите за реализирането на технологични иновации от ниво 

концепция до реализацията на продуктите на пазара. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

Стефан Узунов 

Отдел “Иновации и предприемачество” 
 

Дирекция “Икономически политики за насърчаване” 
Министерство на икономиката 

Email: s.uzunov@mi.government.bg 

 

mailto:s.uzunov@mi.government.bg


Своите предложения и коментари 

изпращайте на адрес: 
  

 

 

innopolicy@mi.government.bg 

 
 

 

 

 

 

 

 

Информация за ИСИС може да намерите на адрес:  

http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-
specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-1470-287.html  
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