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I. Увод 
1 2 

 

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 

                                                           
1
 Министерство на икономиката (2018) Иновационна стратегия за интелигентна специализация на 

Република България 2014-2020 г. 
2
 Желяз Енев (2019) Обучение/Семинар на тема „Укрепване капацитета на ГД ЕФК”, Модул „Стратегии и 

политики за ОПИК 2021-2027 г.“ (презентация) 
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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 

фокусира са мехатроника и чисти технологии, информатика и ИКТ, индустрия за 

здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативните и рекреативните 

индустрии. 

Целта на настоящия доклад е да проследи напредъкът на страната в постигането 

на стратегическата и оперативните цели на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация, както и да разгледа приноса на оперативните програми и средствата от 

националния бюджет към изпълнението и постигането на целите на ИСИС. 

II. Методологичен подход 

В рамките на изпълнение на Дейност 1 „Анализ и оценка на постигнатите 

резултати в изпълнението на оперативните цели на ИСИС и на степента на напредъка 

по стратегическата цел за периода от 03.11.2015 г. до 31.12.2018 г. при отчитане на 

приноса на инструментите за изпълнение на ИСИС“ и 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 и други документи относно 

изпълнение на оперативните програми, ИСУН2020, Глобалния иновационен индекс 

(ГИИ), Доклада за глобалната конкурентоспособност (ДГК), Класацията за ресурсна 

ефективност, Евростат, БНБ и др.  

Използвайки информацията от доклади, презентации и други документи относно 

изпълнение на оперативните програми е изчислен приноса на всяка от оперативните 

програми към изпълнението и постигането на оперативните цели на ИСИС.   

Информацията от Глобалния иновационен индекс (ГИИ), Доклада за глобалната 

конкурентоспособност (ДГК), Класацията за ресурсна ефективност, Евростат, БНБ и 
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др. е използвана, за да бъде направена оценка на постигнатите резултати в 

изпълнението на оперативните цели ИСИС и напредъка по постигане на 

стратегическата цел на ИСИС. Използвайки индикаторите за мониторинг и оценка на 

ниво оперативни цели беше изчислен както приносът на отделните индикатори за 

развитието/ напредъка на всяка една от тематичните области, така и приносът на 

отделните тематични области за напредъка на оперативните цели.  

 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 1 бяха проведени 3 дълбочинни интервюта 

с представители на Дирекция „Икономическа политика“ към Министерство на 

икономиката, дълбочинни интервюта с Управляващите органи на оперативните 

програми и други заинтересовани страни.  

 Методи за анализ на информацията 

o Оценка на процесите на изпълнението  

o Анализи на целите (SMART) 

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 Оценка на въздействието на факторите, влияещи върху 

изпълнението на стратегията 

o Статистически изследвания за оценка на въздействието на 

факторите, влияещи върху изпълнението на стратегията 

III. Напредък по постигането на стратегическата цел на ИСИС 

Стратегическата цел, заложена в ИСИС, е до 2020 г. България да премине от 

групата на „плахите иноватори“ в групата на „умерените иноватори“. Постигнатият 

напредък се проследява чрез Европейското иновационно табло, като по този начин е 

гарантирана консистентността и сравнимостта на резултатите. Докладът представя 

сравнителна оценка на иновационното представяне и относителните силни и слаби 
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страни на националните системи за научни изследвания и иновации. Европейското 

иновационно табло обхваща държавите-членки на ЕС, както и други държави
3
, и 

помага на страните да проследяват напредъка, да идентифицират области, които е 

необходимо да бъдат адресирани, както и да определят приоритетни области за 

повишаване на иновационните резултати. 

Оценяването на иновационното представяне на държавите се основава на 27 

показателя в десет иновационни измерения и четири основни категории: рамкови 

условия, инвестиции, дейности, свързани с иновации, и въздействия. Рамковите 

условия обхващат основните двигатели на иновационните резултати чрез три 

иновационни измерения: човешки ресурси, атрактивни изследователски системи и 

благоприятна за иновациите среда. Категорията на инвестициите включва държавни и 

частни инвестиции в научни изследвания и иновации, като се прави разлика между 

външно финансиране и подкрепа и инвестиции със собствени средства. Категорията, 

която обединява иновационните дейности, обхваща иновационните усилия на ниво 

компания чрез три измерения: иноватори, взаимовръзки и интелектуални активи. 

Въздействията показват как иновациите се превръщат в ползи за икономиката като 

цяло: въздействия върху заетостта и ефекти върху продажбите.
4
 
5
 

Според резултатите от иновационното табло на Европейската комисия, най-

иновативните държави се представят отлично по всеки от измерваните показатели. 

Следователно, за да постигнат високо представяне по отношение на иновациите, 

страните се нуждаят от балансирана иновационна система, която отбелязва високи 

резултати във всяко от измеренията. Необходимо е подходящо ниво на държавни и 

частни инвестиции в образование, научни изследвания и развитие на умения, 

ефективни иновационни партньорства между бизнеса и академичния сектор, както и 

благоприятна за иновациите бизнес среда, включително добра цифрова 

инфраструктура.
6
 

                                                           
3
 Исландия, Израел, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Турция и Украйна 

4
 European Innovation Scoreboard (2017) Frequently Asked Questions, What is the European Innovation 

Scoreboard?https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_1674 
5
 European Commission (2019) European Innovation Scoreboard, 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en 
6
 European Innovation Scoreboard (2017) Frequently Asked Questions, What Are the Key Drivers of Innovation?  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_1674 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_1674
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_1674
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Според Европейското иновационно табло за 2019 
7
 
8
 година България все още е в 

групата на скромните иноватори, заедно с Румъния, въпреки подобрението в 

представянето на страната от 2012 година насам. Обобщеният иновационен индекс в 

България през 2018 година се равнява на 48,7 в сравнение с този на ЕС през 2011. 

Стойността на обобщения иновационен индекс на България за 2018 се равнява на 44,8 в 

сравнение с тази за ЕС за 2018. Към 2018 година стратегическата цел България да 

премине от групата на плахите към групата на умерените иноватори, заложена в ИСИС, 

все още не е постигната. Страната не успява да достигне 50% от средното иновационно 

представяне на ЕС, което би я превърнало в умерен иноватор.  

Иновационните измерения, по които страната постига най-добри резултати през 

2018 година, са въздействие върху заетостта (над средното за ЕС28) и интелектуална 

собственост. Индикаторите, които имат стойности много над средното за ЕС, са заетост 

в бързоразвиващи се предприятия от иновативни сектори, заявки за промишлен дизайн 

и за запазена марка. Според доклада от 2019 година, най-слабо представяне в България 

регистрират иновационните измерения „финансиране“ и „подкрепа“, „изследователски 

системи“ и „иноватори“. Резултатите във връзка с „публични разходи за НИРД“, „най-

цитирани публикации“ и „учене през целия живот“ са най-ниски. Страната би следвало 

да продължи усилията си за постигане на високи резултати по отношение на заетостта в 

бързоразвиващи се предприятия от иновативни сектори, както и във връзка със 

заявките за промишлен дизайн и за запазена марка от иновационното измерение за 

интелектуалната собственост. Необходимо е да бъдат предприети мерки за увеличаване 

на публичните разходи за НИРД и подобряване на стойностите на индикаторите за най-

цитирани публикации и учене през целия живот. 

Според Европейското иновационно табло за 2019 година индикаторите БВП на 

глава от населението, дял на заетостта във високо и средно високотехнологично 

производство, дял на оборота на големите предприятия и брой предприятия с най-

големи разходи за НИРД на 10 милиона население са много под средното за ЕС. 

Показатели, които са много над средното за ЕС, са среден годишен ръст на БВП, дял на 
                                                           
7
 Разгледаните тук данни се отнасят до иновационното представяне на страните през 2018 г. Според 

методологичния доклад на Европейското иновационно табло от 2019 г. резултатите между различните 
доклади на Европейското иновационно табло с данни за 2017 и 2018 г. не могат да бъдат сравнявани 
поради следните причини 1) За няколко показателя данните са ревизирани от външните източници, от 
които са извлечени данните; 2) Времевият период, обхванат в докладите за 2018 и 2019, е различен, като 
най-старите използвани данни за EIS 2018 не са използвани за EIS 2019; 3) Преобразуванията на данните 
са приложени към малко по-различен набор от показатели. 
8
 European Commission (2019) European Innovation Scoreboard 2019 Methodology Report 



10 

 

оборота на МСП и раждания на предприятия.
 9 Стимулирането на доброто представяне 

по отношение на последните индикатори, както и целенасочените усилия по отношение 

на онези, чиито стойности за България са много под средното за ЕС, би допринесло за 

цялостно подобрение на иновационното представяне на страната.  

 България  Хърватия Полша Минимални стойности при 

умерените иноватори за 2018 

Човешки ресурси 52,7 49,9 57,6 43,9 Унгария 

Изследователски 

системи 

20,5 33,7 30,7 30,7 Полша 

Благоприятна за 

иновациите среда 

53,8 41,3 125,2 40,9 Гърция 

Финансиране и 

подкрепа 

15,5 30,3 35,7 4,7 Малта 

Фирмено инвестиране 41,5 93,6 73,2 46,4 Латвия 

Иноватори 27 95,4 16,5 16,5 Полша 

Взаимовръзки 30,1 62,9 31,2 31,2 Полша 

Интелектуална 

собственост 

81 30 69,3 30 Хърватия 

Въздействие върху 

заетостта 

108,7 64,6 92,4 42,5 Литва 

Въздействие върху 

продажбите 

37,9 35,3 54,5 35,3 Хърватия 

Таблица 1 Стойности за иновационните измерения за България и минимални стойности при умерените иноватори, 

2018г. 

Източник: Европейско иновационно табло 2019 

Според Европейското иновационно табло от 2019 година България се справя по-

добре от онези умерени иноватори, които регистрират най-ниски стойности по 

иновационните измерения, в 7 от 10-те измерения. При въздействието върху заетостта 

страната има по-висок резултат от средното за ЕС28. По отношение на фирменото 

инвестиране и взаимовръзките България има по-ниско, но много близко представяне до 

това на Латвия и Полша (които имат минимални стойности в тези две иновационни 

измерения). Във връзка с изследователските системи страната отбелязва по-нисък 

резултат от Полша.  

Полша и Хърватия са умерените иноватори, които имат най-слабо представяне в 

сравнение с останалите умерени иноватори. Полша достига поне половината от 

средното ниво за държавите-членки на ЕС по отношение на 6 от 10-те иновационни 

измерения. При Хърватия това е валидно за 5 от измеренията (а при човешки ресурси 

                                                           
9
 European Commission (2019) European Innovation Scoreboard 2019 
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стойността е 49,9). България достига или надвишава средното за ЕС28 ниво по 

отношение на 4 иновационни измерения – „човешки ресурси“, „благоприятна за 

иновациите среда“, „интелектуална собственост“ и „въздействие върху заетостта“. За 

разлика от България, Хърватия не регистрира иновационно измерение, в което се 

представя по-добре от средното за ЕС, въпреки че е много близко до средното при 

„фирмено инвестиране“ и „иноватори“. Полша има значително по-благоприятна за 

инвестициите среда спрямо средното за държавите-членки на ЕС, а въздействието 

върху заетостта е близко до средното. България отбелязва по-високи резултати от 

Хърватия по отношение на измеренията „човешки ресурси“, „благоприятна за 

иновации среда“, „интелектуална собственост“, „въздействие върху заетостта“ и 

„въздействие върху продажбите“. При сравнение на стойностите за България и Полша, 

страната ни се представя по-добре при иновационните измерения „иноватори“, 

„интелектуална собственост“ и „въздействие върху заетостта“.  

Според Европейското иновационно табло за 2019, България изостава в някои 

иновационни измерения спрямо най-слабо представящите се умерени иноватори 

Хърватия и Полша, както и когато се сравнява с минималните стойности от всички 

държави умерени иноватори. Въпреки това, в 7 от иновационните измерения държавата 

има по-добър резултат в сравнение с минималния от страните умерени иноватори. При 

някои от измеренията България отбелязва по-високи стойности от Хърватия и Полша, а 

по отношение на въздействието върху заетостта се справя по-добре от средното за ЕС. 

Това доказва, че страната има потенциал да се превърне в умерен иноватор. 

Подобряването на достиженията в различните иновационните измерения могат да 

допринесат за преминаването на България от групата на плахите към умерените 

иноватори.  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ЕС 28 100 100 100 100 100 100 100 

Умерени 

иноватори 

68,81 69,91 69,40 70,62 68,66 69,13 73,52 

Хърватия 52,39 53,70 49,16 51,17 49,91 50,76 54,75 

Скромни 

иноватори 

40,45 40,82 38,43 37,12 37,39 37,63 38,06 

България 40,51 42,62 45,53 44,95 45,01 45,01 44,77 

Румъния 40,38 39,02 31,34 29,29 29,77 30,25 31,36 

Таблица 2 Обобщен иновационен индекс, избрани държави от ЕС 

Източник: Собствени изчисления, Европейско иновационно табло 2019 (EIS 2019 Database) 
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България постига стабилност на резултатите си и отбелязва подобрение в 

представянето си във времето според обобщения иновационен индекс спрямо средното 

за ЕС. Стойността за страната е по-висока от средното за групата на скромните 

иноватори, която обединява България и Румъния за всяка от годините през периода. 

Въпреки стабилността на иновационното представяне на България, обобщеният 

иновационен индекс не успява да достигне 50% от средните стойности за ЕС28 и са 

необходими още целенасочени усилия за преминаването на страната в групата на 

умерените иноватори. 

Хърватия е сред умерените иноватори, които отбелязват по-слабо представяне в 

сравнение с останалите страни в същата група. Представянето й остава много близко до 

средното за ЕС за всяка от разгледаните години (2012-2018) в Таблица 2 по-горе, като 

през 2014 и 2017 година стойността на обобщения иновационен индекс като дял спрямо 

ЕС28 е по-малък от 50%. Обобщеният иновационен индекс на Хърватия спрямо този за 

всички страни от групата на умерените иноватори се различава с между 16 и 20 

процентни пункта. 

IV. Постигнати резултати в изпълнението на оперативните цели на 

ИСИС. Затруднения при постигането на оперативните цели 

1. Постигнати резултати в изпълнението на 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)  

Индикаторите в рамките на 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)“  са се 

изменили средно с 18,4 процентни пункта през 2018г. спрямо 2015г. Най-голям принос 

към изменението на Оперативна цел 1 има тематична област Нови технологии в 

креативни и рекреативни индустрии (40,9%). Средното изменение на всички 

индикатори в тематична област Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии 

е 30,2 процентни пункта през 2018г. спрямо 2015г. Най-голям принос към изменението 

в тематичната област имат индикаторите „Брой произведени националните игрални 
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филми, (на един милион души население 15-69 години)“ (47,3%) и „Износ на културни 

и креативни услуги (% от общата търговия)“ (41,4%). Броят на произведените 

национални игрални филми (на един милион души население 15-69 години) се е 

увеличил с 71,4% спрямо 2015г.  Износът на културни и креативни услуги (според 

Extended Balance of Payments Services Classification EBOPS 2002, това са  

„Информационни услуги“, „Реклама“, „Изследване на пазара и изследване на 

общественото мнение“, „Аудиовизуални и свързани услуги“ и „Други, лични, културни 

и развлекателни услуги като процент от общата търговия“) нараства с 62,5% спрямо 

2015г. 

Износът на креативни стоки (% от общата търговия) и заетите в интензивни на 

знание услуги (като % от работната сила) имат по-малък принос към изменението на 

тематичната област спрямо 2015г., съответно 8,3% и 3,0%.  Износът на креативните 

стоки (% от общата търговия) нараства с 12,5% спрямо 2015г., докато Заетите в 

интензивни на знание (като % от работната сила) нарастват с 4,5% спрямо 2015. 

Индикаторът за печатарска и издателска дейност (като % от общата произведена 

продукция) остава непроменен спрямо 2015г. и съответно не допринася до изменението 

на тематичната област като цяло.   

Приносът на тематична област Мехатроника и чисти технологии към 

изменението на Оперативна цел 1 е 24,3 процентни пункта през 2018г. спрямо 2015г. 

Средното изменение на всички индикатори в тематична област Мехатроника и чисти 

технологии е 17,9 процентни пункта през 2018г. спрямо 2015г.  Най-голям принос към 

изменението на тази тематични област имат индикаторите „Научни работници на млн. 

население“ и „Добавена стойност, млн. евро“, съответно 29,8% и 21,7%. Според 

индикаторът за научни работници на млн. население, изследователите в 

научноизследователската и развойна дейност са специалисти, ангажирани в 

разработване на концепция или създаването на нови знания, продукти, процеси, методи 

или системи и в управлението на съответните проекти, включват се и докторанти 

(ISCED97 ниво 6), участващи в НИРД. Делът на научните работници на млн. население 

се увеличава с 32% през 2018г. спрямо 2015г. Индикаторът за добавената стойност, 

млн. евро се увеличава с 23,3% през 2018г. спрямо 2015г.  

Индикаторите за Сътрудничество университети-бизнес в областта на НИРД и 

Разходи на компаниите за НИРД имат по-малък принос към изменението в тематичната 

област през 2018г. спрямо 2015г., съответно 18,6% и 15%. И двата индикатора са 

изчислени на база на изследване на Световния Икономически форум. Индикаторът за 
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Сътрудничество университети-бизнес в областта на НИРД отразява отговорите на 

въпроса „Във вашата страна, до каква степен си сътрудничат бизнеса и 

университетите в областта на НИРД?“ [1 = изобщо не си сътрудничат; 7 = 

сътрудничат си широко] като средната аритметична по тази скала се увеличава с 20% 

през 2018г. спрямо 2015г.  

Индикаторът за Разходи на компаниите за НИРД отразява отговорите на въпроса 

„Във вашата страна, до каква степен фирмите инвестират в НИРД?“ [1 = изобщо не 

инвестира в НИРД; 7 = инвестира сериозно в НИРД] като средната аритметична от 

отговорите по тази скала се увеличава с 16,1% през 2018г. спрямо 2015г.  

Най-малък принос към изменението на цялата тематична област имат 

индикаторите за Иновационен капацитет (9,8%) и Качество на научните изследвания на 

институциите (5%). Индикаторът за Иновационен капаците отразява отговорите на 

въпроса „Във вашата страна, до каква степен фирмите имат капацитет за 

иновации?“ [1 = изобщо нямат; 7 = до голяма степен] и средната аритметична от 

отговорите по тази скала се увеличава с 10,5% през 2018г. спрямо 2015г. Индикаторът 

за Качество на научните изследвания на институциите отразява отговорите на въпроса 

„Във вашата страна, как бихте оценили качеството на научните изследвания на 

институциите“ [1 = много ниско – сред най-лошите в света; 7 = много високо – сред 

най-добрите в света] и средната аритметична от отговорите по тази скала се увеличава 

с 5,4% през 2018г. спрямо 2015г.  

 

Приносът на тематична област Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии към изменението на Оперативна цел 1 е 17,7 процентни пункта през 

2018г. спрямо 2015г. Средното изменение на всички индикатори в тематична област 

„Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ е 13,1 процентни пункта през 

2018г. спрямо 2015г.   

Най-голям принос към изменението на тази тематични област има индикаторът 

за БВП за единица използвана енергия (PPP$ за kg нефтен еквивалент) – 50%, като 

самият индикатор се увеличава с 32,7% през 2018г. спрямо 2015г. Следващите по 

големина на приноса към изменението на тематичната област са Площ за биологично 

земеделие % и ISO 14001 Система за управление на околната среда – брой сертификати 

(за млн. PPP$ БВП), съответно 22,6% и 22,3%.  Индикаторът за Площ за биологично 

земеделие % се увеличава с 14,8% през 2018г. спрямо 2015г., докато индикаторът за 
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ISO 14001 Система за управление на околната среда – брой сертификати (за млн. PPP$ 

БВП) се е увеличил с 14,5% през 2018г. спрямо 2015г. 

Следващ по принос към изменението на цялата тематична област е индикаторът 

за Представяне на околната среда. Този индикатор представлява индекс, който класира 

държавите по 20 показатели за изпълнение, проследявани в категории политики, които 

обхващат както екологичното обществено здраве, така и жизнеността на екосистемите. 

Тези показатели измерват доколко страните са близо до установените цели на 

политиката в областта на околната среда. Индексът варира от 0 до 100, като 100 показва 

най-доброто представяне. Индикаторът Представяне на околната среда се увеличава с 

6,1% през 2018г. спрямо 2015г., а неговия принос към изменението на тематичната 

област е 9,3%. 

На последно място в тематичната област е индикаторът „Налични научни 

работници и инженери“, който отбелязва спад от 2,7% през 2018г. спрямо 2015г. 

Индикаторът отразява отговорите на въпроса „Във вашата страна, до каква степен са 

налични научни работници и инженери? [1 = изобщо не са; 7 = налични са в много 

голяма степен]. Тъй като индикаторът бележи спад спрямо 2015г., той влияе негативно 

върху изменението на цялата тематична област (-4,15) 

 

Приносът на тематична област Информатика и ИКТ към изменението на 

Оперативна цел 1 е 17,1 процентни пункта през 2018г. спрямо 2015г. Средното 

изменение на всички индикатори в тематична област Информатика и ИКТ е 12,6 

процентни пункта през 2018г. спрямо 2015г. Най-голям принос към изменението на 

тематичната област имат индикаторите Използване на ИКТ (индекс) и 

Производителност (добавена стойност/ наети) в хил. евро. Индексът на използване на 

ИКТ е съставен индекс, който включва три ИКТ индикатора (всеки с тежест 33%): (1) 

Процент лица, използващи Интернет; (2) Фиксиран (кабелен) - широколентов 

абонамент за интернет на 100 жители; (3) Активни мобилни широколентови 

абонаменти на 100 жители.  Индикаторът за Използване на ИКТ нараства с 30,6% през 

2018г. спрямо 2015г., а неговият принос към изменението на тематичната област е 48,6 

процентни пункта. Индикаторът за Производителност (добавена стойност/ наети) в хил. 

евро нараства с 24,3% през 2018г. спрямо 2015г., а неговият принос към изменението на 

тематичната област е 38,5%.  

Индикаторите за „Регистрирани патенти в областта на ИКТ на милион 

население“ и „Достъп до ИКТ“ имат по-малък принос върху изменението на 
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тематичната област. Индикаторът за „Регистрирани патентни в областта на ИКТ“ 

измерва общия брой заявления, подадени съгласно Договора за патентно 

сътрудничество (РСТ), по дата и гражданство на изобретателя, като се използва 

частичен брой, ако заявлението е подадено от множество изобретатели. Този индикатор 

нараства с 7,2% през 2018г. спрямо 2015г., а неговият принос към изменението на 

тематичната област е 11,5%. Индексът за достъп до ИКТ е съставен индекс, който се 

състой от пет ИКТ индикатора (20% всеки): (1) Фиксирани телефонни линии на 100 

жители; (2) Абонаменти за мобилен телефон на 100 жители; (3) Международна 

честотна лента (бит/сек) на интернет потребител; (4) Процент домакинства с компютър; 

и (5) Процент домакинства с достъп до Интернет. Индикаторът за Достъп до ИКТ 

нараства с 0,9% през 2018г. спрямо 2015г., а неговият принос към изменението на 

тематичната област е 1,4%. Последният индикатор в тематична област Информатика и 

ИКТ е „Разходи за компютърен софтуер (% от БВП)“. Разходите за компютърен 

софтуер включват общата стойност на закупен или наети пакетиран софтуер като 

операционни системи, системи за бази данни, програмни инструменти, помощни 

програми и приложения. Той изключва разходите за вътрешна разработка на софтуер и 

аутсорсинг на разработка на персонализиран софтуер. Стойността на индикатора не се 

променя през последните 4 години и съответни няма принос към изменението на 

тематичната област.  

2. Постигнати резултати в изпълнението на Оперативна цел 2: Подкрепа за 

ускорено усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната 

ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост 

Индикаторите в рамките на Оперативна цел 2 на ИСИС „Подкрепа за ускорено 

усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната ефективност и 

прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост“ са се изменили средно 

с 11,7 процентни пункта през 2018г. спрямо 2015 г. подцел „Подкрепа за ускорено 

въвеждане на технологии, методи и т.н., както и приложения в областта на ИКТ във 

всички промишлени предприятия“ допринася за изменението на Оперативна цел 2 със 

72%, а приносът на подцел „Подкрепа за ускорено въвеждане на технологии, методи и 

т.н. за подобряване на ресурсната ефективност“ се равнява на 28%. 

Първата подцел в рамките на Оперативна цел 2 на ИСИС е свързана с 

подкрепата за ускорено въвеждане на технологии, методи и т.н. за подобряване на 

ресурсната ефективност. Индикаторите, заложени да отчитат постигнатите резултати 
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по отношение на тази подцел, са ресурсна производителност, вътрешно потребление на 

материали, използване на водите, производителност на водата, емисии парникови 

газове, производителност на енергията, дял на възобновяемата енергия в общото 

крайно енергийно потребление, рециклиране на битови отпадъци, замърсяване на 

въздуха в градовете, иновационен капацитет и разходи на компаниите за НИРД. 

Индикаторите, които имат най-голям принос за изменението на тази подцел, са 

ресурсна производителност (28,8%), рециклиране на битови отпадъци (22,2%) и 

разходи на компаниите за НИРД (20,3%). Необходимо е да бъдат предприети мерки за 

подобряването на представянето по останалите показатели. 

Индикаторът за ресурсна производителност се изчислява като брутният 

вътрешен продукт се раздели на вътрешното потребление на материали (тон на глава от 

населението). Вътрешното потребление на материали измерва общото количество 

материали, които са пряко използвани от икономиката. Определя се като годишно 

количество суровини, извлечени от вътрешната територия на дадената икономика, 

плюс целия физически внос минус целия физически износ. Показателят за ресурсна 

производителност се изразява в евро за кг, за сравняване на промените във времето в 

рамките на една страна, както и в стандарт на покупателна способност на килограм за 

сравняване на различни страни за една конкретна година. Индикаторът се изчислява 

също и като индекс с база 2000 г. за сравнение на страните през различни години.
10

 

Промените в индикатора за ресурсна производителност (евро за кг) за периода 2015-

2018 г. допринасят за изменението на подцелта за ресурсна ефективност с 28,8%. 

Вътрешното потребление на материали на глава от населението бележи отрицателно 

изменение за периода 2015-2018 г. За същия период БВП на страната, както и БВП на 

глава от населението, нарастват. Следователно може да се направи заключението, че 

ресурсната ефективност на страната се подобрява във връзка с потреблението на 

материали. Промените по отношение на вътрешното потребление на материали на 

глава от населението за същия период оказват влияние (с -10%). 

Индексът за използване на водите в България запазва една и съща стойност за 

целия разглеждан период. Индексът отчита няколко компонента: годишното общо 

водовземане на прясна вода в дадена държава като процент от нейната дългосрочна 

средна годишна налична вода от възобновяеми ресурси от прясна вода; годишното 

                                                           
10

 EU Open Data Portal (2019) Resource productivity and domestic material consumption, 
http://data.europa.eu/euodp/data/dataset/94bTlHpcBDOqOz8JEciyiA 

http://data.europa.eu/euodp/data/dataset/94bTlHpcBDOqOz8JEciyiA
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извличане на подземни води като процент от дългосрочния средногодишен подземен 

дебит на страната, достъпен за извличане; и годишното водовземане на повърхностни 

води като процент от дългосрочните средни годишни ресурси на повърхностните води, 

достъпни за извличане. Последният се изчислява като общите ресурси на прясна вода 

(външен приток плюс валежи, минус изпарявания) минус подземни води, достъпни за 

извличане. Тъй като за 2015-2018 г. индикаторът остава с една и съща стойност за 

България, той не води до промени по постигането на първата подцел, свързана с 

подкрепата за ускорено въвеждане на технологии и методи за подобряване на 

ресурсната ефективност.
11

 Друг показател по отношение на водите е 

производителността на водата, който отчита колко икономическа продукция се 

произвежда на кубически метър извлечена прясна вода (в евро на м
3
 или PPS на м

3
). 

Той служи като мярка за ефективността на използването на водата. Индикаторът за 

производителността на водата в България се подобрява от 2015 до 2018 г., но 

стойностите остават ниски. По-ниската производителност на водата означава, че 

икономическата и индустриална структура на страната използва вода интензивно. 

Икономика, при която се консумира по-малко вода, би имала относително висока 

производителност на водата. Според Евростат, промяната в производителността на 

водата се влияе както от „реалните“ подобрения на производителността, така и от 

промените в икономическата и индустриалната структура. Необходимо е да бъдат 

предприети мерки за повишаване на производителността на водата в България и по-

ефективното ѝ използване. Изменението в този индикатор през 2018 спрямо 2015 

допринася с 8,5% за изменението по първата подцел във връзка с ресурсната 

ефективност от Оперативна цел 2 на ИСИС. 
12

 

Индикаторът „Емисии парникови газове на глава от населението“ измерва 

общите национални емисии на т. нар. „Кошница от Киото“ на парникови газове, 

включително въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), азотен оксид (N2O) и така 

наречените F-газове
13

. Използвайки индивидуалния потенциал за глобално затопляне 

на всеки газ (GWP), те се интегрират в един индикатор, изразен в единици CO2 

еквиваленти. Индикаторът включва и емисии от международна авиация, както и 

                                                           
11

 Eurostat (2019) Eurostat Metadata, Water Exploitation Index 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/t2020_rd220_esmsip2.htm 
12

 Eurostat (2019) Eurostat Metadata, Water Productivity 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/t2020_rd210_esmsip2.htm 
13

 хидрофлуоровъглеводороди, перфлуоровъглеводороди, азот трифлуорид (NF3) и серен хексафлуорид 
(SF6) 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/t2020_rd220_esmsip2.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/t2020_rd210_esmsip2.htm
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косвени емисии на CO2. Емисиите парникови газове на глава от населението в 

България се увеличават, като страната е по средата спрямо останалите в ЕС с умерено 

високи стойности. Промяната в този показател допринася с 1,4% (в абсолютни 

стойности) за изпълнението на подцелта за ресурсна ефективност.
14

 

Индикаторът за производителността на енергията (евро за кг нефтен еквивалент) 

е резултат от разделянето на брутния вътрешен продукт на брутната налична енергия за 

дадена календарна година. Той измерва производителността на потреблението на 

енергия и предоставя картина на степента на отделяне на потреблението на енергия от 

растежа на БВП. За изчисляване на енергийната производителност Евростат използва 

БВП или в милиони евро във верижни обеми към референтната 2010 година (по 

обменни курсове за 2010 г.), или в стандарти за единица милион покупателна 

способност (PPS). Брутната налична енергия се изчислява като: Първично производство 

+ Възстановени и рециклирани продукти + Внос - Износ + Промени в запасите.
 15

 

Производителността на енергията бележи положително изменение за периода 2015-

2018 г. и допринася с 3% за промените при постигането на подцелта за ресурсна 

ефективност към Оперативна цел 2 на ИСИС. 

Делът на възобновяемата енергия от общото крайно енергийно потребление 

нараства, а това изменение допринася с 1,5% за постигането на подцелта, свързана с 

подобряването на ресурсната ефективност. Индикаторът измерва дела на 

потреблението на възобновяема енергия в брутното крайно потребление на енергия 

(енергията, използвана от крайните потребители (крайно потребление на енергия) плюс 

загубите в мрежата и собственото потребление на електроцентрали). 
16

 

България отбелязва значително подобрение по отношение на рециклирането на 

битови отпадъци. Това изменение има принос от 8,9% по отношение на подобряването 

на ресурсната ефективност на страната. 

                                                           
14

 Eurostat (2019) Greenhouse Gas Emmissions 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t202
0_rd300 
15

 Eurostat (2019) Eurostat Metadata, Energy Productivity 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/t2020_rd310_esmsip2.htm 
16

 Eurostat (2019) Eurostat Metadata, Share of renewable energy in gross final energy consumption 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_07_40_esmsip2.htm 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_rd300
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_rd300
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/t2020_rd310_esmsip2.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_07_40_esmsip2.htm
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Замърсяването на въздуха в градовете (микрограма на кубичен метър)
17

 показва 

концентрацията на прахови частици PM10 и PM2.5, претеглена с броя на населението, 

на която е потенциално изложено градското население. Фините и груби прахови 

частици (PM10) са тези, чийто диаметър е по-малък от 10 микрометра, докато фините 

прахови частици (PM2.5) са тези, чийто диаметър е по-малък от 2,5 микрометра. 

Частиците могат да се пренасят дълбоко в белите дробове, където могат да причинят 

възпаление и влошаване на състоянието на хората със сърдечни и белодробни 

заболявания. По отношение на индикатора, измерващ концентрацията на PM2.5, 

представянето на България се подобрява за изследвания период (намалява от 25 до 23,8 

µg / m3). Последната достигната стойност надвишава граничната стойност от 20 µg / m3 

до 2020 г. според директива 2008/50 / ЕО на ЕП и ориентировъчната стойност на СЗО 

от 10 µg / m3 (средна годишна стойност) . Концентрацията на PM10 в България за 2015 

– 2018 се увеличава. Тя остава под определената от Съвета по околна среда годишна 

гранична стойност от 40 микрограма PM10 на кубичен метър (40 µg / m3), но 

надвишава ориентировъчната средна годишна стойност на СЗО от 20 µg / m3. 

Индикаторът влияе на подобряването на ресурсната ефективност с 3,8% (ако се вземат 

предвид РМ10) и с (-6,7%) (ако се вземат предвид РМ2.5) 
18

 

Показателят, свързан с иновационния капацитет на страната, е измерван в 

Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум. В 

изданието от 2019 той обединява индикаторите диверсификация на работната сила 

(данни от анкетно проучване сред управители на компании), състояние на развитието 

на клъстери (данни от анкетно проучване сред управители на компании), 

международни сътрудничества за изобретения (брой заявки за патент със сътрудници 

от чужбина на млн. население, (OECD)), взаимодействие между заинтересовани страни 

(данни от анкетно проучване сред управители на компании), брой научни публикации и 

цитиранията им (SCImago), заявки за патент на млн. население (OECD) и разходи за 

НИРД като дял от БВП (Световна банка). Според доклада, иновационният капацитет на 

страната се подобрява, като изменението му допринася с 13,2% за подобряването на 

ресурсната ефективност на страната. Разходите на компаниите за НИРД, измервани 

също от Доклада за глобалната конкурентоспособност се изменят положително, а 
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 Urban population exposure to air pollution by particulate matter 
18

 Eurostat (2018) Urban population exposure to air pollution by particulate matter 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/T2020_RN210 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/T2020_RN210
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приносът им към постигането на подцелта на ИСИС, свързана с ресурсната 

ефективност, се равнява на 13,2%. 
19

 

Средното изменение на всички индикатори по подцелта на ИСИС във връзка с 

подкрепата за ускорено въвеждане на технологии и методи за подобряване на 

ресурсната ефективност се равнява на 7,23 процентни пункта през 2018 спрямо 2015. 

Другата подцел, която е заложена за изпълнението на Оперативна цел 2, е 

свързана с подкрепа за ускорено въвеждане на технологии, методи и т.н., както и 

приложения в областта на ИКТ във всички промишлени предприятия. Постигнатите 

резултати по тази подцел се проследяват чрез индикаторите за лица, използващи 

интернет (Доклада за глобална конкурентоспособност, ДГК) фиксирани 

широколентови абонаменти (ДГК), международен интернет трафик (ДГК), мобилен 

широколентов достъп (ДГК), създаване на ИКТ и бизнес модели (Глобален 

иновационен индекс), качество на научните изследвания на институциите (ДГК) и 

сътрудничество университети – бизнес в областта на НИРД (ДГК). Най-голям принос 

за изменението на тази подцел имат показателите, свързани с мобилния широколентов 

достъп (28,9%), международния интернет трафик (20,7%) и фиксираните 

широколентови абонаменти (15,4%). Общото изменение на всички индикатори в 

рамките на подцелта на ИСИС за въвеждане на технологии, методи и ИКТ приложения 

в промишлените предприятия е 18,8 процентни пункта през 2018 г. спрямо 2015.  

Според ДГК, делът на лицата, използващи интернет, се увеличава за периода 

2015-2018 г., като индикаторът допринася с 5,9% за изпълнението на тази подцел. 

Фиксираните широколентови абонаменти на 1 млн. население бележат ръст, който 

повлиява постигането на подцелта с 15,4%. Приносът на международния интернет 

трафик към тази подцел е 20,7%. Той е измерван в kb/s на потребител и се изменя 

положително за целия разглеждан период от 2015 до 2018 г. Мобилният широколентов 

достъп, измерен чрез броя абонати на 100 души, се увеличава значително и допринася 

за изпълнението на подцелта на ИСИС за въвеждане на технологии, методи и ИКТ 

приложения в промишлените предприятия с 28,9%. Създаването на ИКТ и бизнес 

модели оказва влияние върху подцелта с 14,9%. Качеството на научните изследвания на 

институциите има най-малък принос за изпълнението на тази подцел на ИСИС (4,1%). 

Сътрудничеството университети – бизнес в областта на НИРД нараства през 2016, а 

                                                           
19

 Световен икономически форум (2019) Доклад за глобалната конкурентоспособност 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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след това отбелязва почти непроменени стойности от 2016 до 2018 г., което допринася 

с 10,1% за изпълнението на тази подцел на ИСИС. 

V. Индикатори за мониторинг и оценка за напредъка по изпълнение на 

ИСИС  

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 сравнения във времето. 

Както беше посочено по-горе, сред слабостите на подобен подход е смяната на 

методологическите рамки. Друг недостатък е по-ниското ниво на свързаност между 

явленията, измервани от индикаторите, и подцелите, целите или тематичните области 
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на ИСИС. Освен това, голяма част от показателите биха 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 

широкообхватни 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 общ 

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 върху част от показателите 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: 
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приходи от продажби на предприятията в ИКТ сектора и промяна на показателя в 

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
20

 (Евростат код rd_e_gerdsc), 

персонал зает с НИРД в тези сектори (Евростат код rd_p_perssci)
21

, 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.  

                                                           
20

 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 
21

 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.  

Отчитане на приноса на инструментите за изпълнение на ИСИС  

VI. Принос на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 г. за изпълнение и постигане на целите на ИСИС22 23 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е 

основният програмен документ на национално ниво, който очертава помощта за 

бизнеса в България от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 

2014-2020 г. Програмата е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на 

предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред 

българската икономика. Мерките, заложени в ОПИК, целят комплексно да допринесат 

за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските 

предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. 

Подкрепата по програмата е съсредоточена върху развитие на иновациите, 

предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), 

енергийната и ресурсната ефективност на предприятията и тя съответства на 

заложените оперативни цели, както и подцелите на ИСИС. Оперативна програма 

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 има значителен принос за постигането 

и изпълнението на целите на ИСИС. 
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 Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 (2019) Оперативна Програма 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020, https://opic.bg/opik/operativna-programa 
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 Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад  за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 г. 

https://opic.bg/opik/operativna-programa
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Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,27 млрд. евро, като 

финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 

млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 

191 млн. евро (15% от бюджета). Ресурсът по програмата е разпределен в пет 

приоритетни оси: Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Приоритетна 

ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Приоритетна ос 3 „Енергийна 

и ресурсна ефективност на предприятията“, Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките 

в областта на сигурността на доставките на газ“, Приоритетна ос 5 „Техническа 

помощ“. Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката. Сред очакваните резултати от 

изпълнението на ОПИК са подпомагане на повече от 7000 предприятия, мобилизиране 

на повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, увеличаване на дела на иновативните 

предприятия, увеличаване на производителността на МСП, принос за намаляването на 

енергийната интензивност на икономиката.  

Принос на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 

за постигането и изпълнението на Оперативна цел 1 на ИСИС 

Подцел „Ефективни сътрудничества наука-бизнес” 

Към 2018 година ОПИК допринася за осъществяването на ефективни 

сътрудничества между науката и бизнеса, една от подцелите в рамките на Оперативна 

цел 1 на ИСИС, чрез 3 процедури в рамките на приоритетна ос „Технологично развитие 

и иновации“ (BG16RFOP002-1.001“Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“, BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации в 

стартиращи предприятия“ и BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и 

производствени иновации“) и чрез процедурата BG16RFOP002-2.009 „Развитие на 

клъстери в България“, част от приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за 

растеж на МСП“. 

Процедурата BG16RFOP002-1.001“Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ предоставя фокусирана подкрепа на българските предприятия за 

повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС. Чрез 

изпълнението на проекти по процедурата компаниите следва да внедрят продуктова 

иновация (стока или услуга) или внедряване на процес в обхвата на приоритетните 

направления за интелигентна специализация на тематичните области на ИСИС. Като 

резултат се очаква нарастване на дела на предприятията, които внедряват и 
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разпространяват иновации, а това да доведе до повишаване иновационния им капацитет 

и конкурентоспособност. Процедурата влияе върху индикаторите за резултат, отнасящи 

се до дела на иновативните предприятия и разходите за иновации, които не са резултат 

от НИРД. Управляващият орган на ОПИК следи и за изменението на броя подкрепени 

предприятия, както и тези, които са получили подкрепа за въвеждането на нови за 

фирмата или нови за пазара продукти. Броят предприятия, които са въвели нови за 

предприятието продукти, се равнява на 120 (при целева стойност 302), т.е. 

постигнатият напредък равнява на 40% от целевата стойност. Заложената цел за брой 

компании, които въвеждат нови за пазара продукти, се равнява на 30, а постигнатият до 

момента брой е 127 – целта е многократно преизпълнена
24

. Следователно за текущия 

програмен период са налице много повече от заложения брой предприятия с иновации 

за пазара. Освен принос към изпълнение на целите на процедурата и ОПИК, този 

принос може да бъде отнесен и към реализирането на приоритетите и целите на ИСИС. 

Процедурата BG16RFOP002-1.001“Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ е обявена в края на 2015 г. и все още е в процес на изпълнение. 

Общият брой на подадените проектни предложения възлиза на  567, от които 532 

подлежат на оценка ( микро- 237, малки – 143, средни- 81, големи- 71), в т.ч. по 

тематични области на ИСИС: ИКТ и информатика - 136, Мехатроника и чисти 

технологии- 184, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии- 128 и Нови 

технологии в креативни и рекреативни индустрии- 84.  

Към 2018 г. по процедурата са сключени 153 договора (през 2018 г. са сключени 

два договора на стойност 592 хил. евро), с обща стойност на БФП 60 млн. евро., в т.ч по 

тематични области на ИСИС както следва: 

o ИКТ и информатика – 34 сключени договора с обща стойност  на 

БФП 9.5 млн.евро 

o Мехатроника и чисти технологии - 63 сключени договора с обща 

стойност  на БФП 28.6 млн.евро 

o Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 25 сключени 

договора с обща стойност  на БФП 10.4 млн.евро 

o Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии- 31 

сключени договора с обща стойност  на БФП 11.4 млн.евро 
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Към декември 2019 г. по процедурата са сключени 155 договора с обща стойност 

на БФП 60 млн. евро. 

Повишаването на иновационната дейност на стартиращи предприятия в 

тематичните области за интелигентна специализация на ИСИС се осъществява чрез 

подкрепа по процедурата BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на 

иновации от стартиращи предприятия“. Чрез нея компаниите са подкрепени в 

реализацията на продукти или процеси на пазара в приоритетните направления от 

тематичните области на ИСИС. Сред очакваните резултати е нарастването на дела на 

стартиращите предприятия, разработващи иновации  в тематичните области на ИСИС. 

По този начин ще бъде повишен иновационния им капацитет и конкурентоспособност. 

Според условията за кандидатстване по процедурата, проектните предложения би 

следвало да допринасят за увеличаване дела на иновативните предприятия, разходите 

за иновации, които не са резултат от НИРД, както и на частните инвестиции, 

допълващи публичната подкрепа за иновации или за научноизследователски и 

развойни проекти. Нарастването на дела на предприятията, които разработват 

иновации, допринася за развитието на иновационния потенциал на страната, а това 

благоприятства постигането на стратегическата и оперативните цели на ИСИС. 

Процедурата BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия“ е обявена през 2016 г. и процесът на изпълнение 

продължава. Получени са 889 проектни предложения, от които 844 подлежат на оценка 

(микро предприятия – 768, малки предприятия -55, средни предприятия -12, големи 

предприятия -9), в т.ч. по приоритетни области на ИСИС: ИКТ и информатика - 289, 

Мехатроника и чисти технологии - 236, Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии- 160 и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии- 159.  

Към 2018 година са сключени 83 договора (през 2018 г. е сключен един договор 

на стойност 200 хил. евро) , с обща стойност на БФП 15.8 млн. евро., в т.ч по тематични 

области на ИСИС както следва: 

o ИКТ и информатика – 8 сключени договора с обща стойност  на 

БФП 1.6 млн.евро 

o Мехатроника и чисти технологии - 39 сключени договора с обща 

стойност  на БФП 7.4 млн.евро 
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o Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 13 сключени 

договора с обща стойност  на БФП 2.4 млн.евро 

o Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии- 23 

сключени договора с обща стойност  на БФП 4.4 млн.евро 

Към декември 2019 г. са сключени 83 договора с обща стойност на БФП 15.8 

млн. евро. 

Обявената процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и 

производствени иновации“ цели нарастване дела на предприятията, които разработват 

и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на 

иновационния капацитет на предприятията. Изпълнението на подкрепените проекти 

следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или бизнес процес в 

приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. Процедурата е в процес 

на изпълнение от 01.01.2019 г. Проектите допринасят за увеличаване дела на 

иновативните предприятия, разходите за иновации, които не са резултат от НИРД, 

както и на частните инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или за 

научноизследователски и развойни проекти. Постигането на резултати по тези 

направления съответства на заложените цели в рамките на ИСИС.  

Процедурата е обявена на 28.06.2017 г. и са подадени 375 проектни 

предложения, от които 360 са обект на оценка. През 2018 г. са сключени 134 договора 

на обща стойност 30.8 млн.евро, в т.ч. по тематични области на ИСИС както следва: 

o ИКТ и информатика – 55 сключени договора с обща стойност  на 

БФП 13.9 млн.евро 

o Мехатроника и чисти технологии - 46 сключени договора с обща 

стойност  на БФП 9.9 млн.евро 

o Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 23 сключени 

договора с обща стойност  на БФП 4.6 млн.евро 

o Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии- 10 

сключени договора с обща стойност  на БФП 2.4 млн.евро 

Към декември 2019 г. общият брой сключени договори по процедурата е 152 с 

обща стойност на БФП 34.8 млн. евро.  

Процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ предоставя 

подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, както и за развитие на 

капацитета и интернационализацията на вече създадени клъстери като фактор за 
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повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието. Процедурата е насочена 

към насърчаване на бизнес кооперирането и свързването в клъстери, както и 

установяването на пазарно ориентирана и международно отворена бизнес среда чрез 

оползотворяване на ефектите от обединяването за увеличаване на производителността, 

по-ефективно използване на наличните ресурси, генериране на повече и по-добри 

работни места, навлизане на нови пазари и създаване на продукти и услуги с висока 

добавена стойност. Допустими кандидати са иновационни клъстери, които са 

обединения (юридически лица или обединения, които не представляват юридически 

лица). Дейностите, които се допускат, са свързани с подобряване сътрудничеството, 

обмена на информация  в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии; маркетинг 

на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации; 

организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена 

на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество. Процедурата се 

очаква да повлияе върху обема на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП, както 

и  производителността на МСП и частните инвестиции, допълващи публичната 

подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства).
 25

 

Процедурата стартира през 2016 и към декември 2019 г. е в процес на 

изпълнение. Постъпили са 59 проектни предложения. До края на 2018 са сключени 28 

договора на обща стойност 8.9 млн. евро, в т.ч. по тематични области на ИСИС както 

следва: 

o ИКТ и информатика – 9 сключени договора с обща стойност на 

БФП 3.8 млн.евро 

o Мехатроника и чисти технологии - 11 сключени договора с обща 

стойност на БФП 2.4 млн.евро 

o Индустрия за здравословен живот и биотехнологии - 5 сключени с 

обща стойност на БФП 1.8 млн.евро 

o Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии- 3 

сключени договора с обща стойност на БФП 0.9 млн.евро 

Към декември 2019 г. общият брой сключени договори по процедурата е 28 с 

обща стойност на БФП 8.9 млн. евро.  
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 Министерство на икономиката, Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне 
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През 2019 г. стартират или са в процес на оценка няколко процедури в рамките 

на ОПИК, които биха допринесли за осъществяването на ефективни сътрудничества 

между науката и бизнеса - BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални 

иновационни центрове (РИЦ)“ (отворена за кандидатстване),  BG16RFOP002-1.016 

„Развитие на иновационни клъстери“ (в процес на оценка), BG16RFOP002-2.040 

„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (в 

процес на оценка). Според измененията на ИГРП за 2019 г., срокът за обявяването на 

процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е 

декември 2019 г. Процедурата е с бюджет 60 млн. евро и цели предоставяне на 

фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации в 

посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги. 

Процедурата „Дигитализация на МСП“ се прехвърля за 2020 г. 
26

 

В рамките на ИГРП на ОПИК за 2020 г. по ПО 1 „Технологично развитие и 

иновации“ е планирана процедурата „Надграждане и развитие на научно-технологичен 

парк „София Тех Парк“ на стойност 20,3 млн. евро с допустими дейности за 

интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за развитието, институционално 

доизграждане и функциониране на вече изградения научно-технологичен парк. 

Подкрепата за София Тех Парк е от ключово значение за поощряването на 

взаимодействието между академичния сектор и предприятията, което съответства на 

една от подцелите на ИСИС. Друга предвидена процедура във връзка с приоритетите на 

ИСИС по отношение насърчаването на сътрудничествата между науката и бизнеса е 

„Дигитализация на МСП“ в рамките на ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж 

на МСП“ с бюджет 30 млн. евро с допустими дейности разработване и въвеждане на 

базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса. 

Подцел „Адекватна среда и инфраструктура за иновации, включително цифров 

растеж и електронно управление” 

За периода 2015-2018 г. оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ допринася за осигуряването на адекватна среда и 

инфраструктура за иновации, включително цифров растеж и електронно управление, 

чрез процедурите BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-

технологичен парк“ и BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за 
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официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП, Изменение на ИГРП на ОПИК за 2019 г. (презентация) 



32 

 

индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на 

Република България”. 

BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен 

парк“ цели да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура и 

да предостави 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. Според условията за 

кандидатстване по процедурата, София Тех Парк ще допринесе за затварянето на 

съществуващата пропаст между научната и иновативна общност, от една страна, и 

бизнеса, от друга, при които търсенето и предлагането не съвпадат. Освен това научно-

технологичният парк ще насърчи преодоляването на липсата на способности в 

България да се печели от патенти, иновации и иновативни продукти, както и 

подпомагането достъпа до капитали за стартиращи /обособени/ предприемачески 

дружества. Във връзка с работата на парка се очаква засилване на дългосрочната 

конкурентоспособност на съществуващи, както и на нови компании и сектори, 

базиращи се на разпространението на специализирани познания в браншовете ИКТ и 

природни науки, както и в други сектори. Сред заложените цели в рамките на 

процедурата е да бъде установен модел на функциониране на парка, позволяващ 

ефективното и динамично взаимодействие между университетите, научните 

институции, частния сектор и публичните организации, основаващо се на споделени 

стратегия и цели, силни и конкретни ангажименти, съвместни научни проекти и 

партньорство. Фаза 2 от изграждането на София Тех Парк би следвало да повлияе на 

индикаторите, свързани с дела на иновативните предприятия и разходите за иновации, 

които не са резултат от НИРД. Други такива индикатори са брой предприятия, които си 

сътрудничат с научноизследователски институции, предприятия, които използват 

услуги/помещения на НТП; брой предприятия, подкрепени от София Тех Парк, както и 

частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или за 

научноизследователски и развойни проекти. 

„София Тех Парк“ АД подава проектно предложение през 2016 г. и през 2017 г. е 

сключен административен договор на стойност 6.3 млн. евро чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. София Тех Парк е първият научно-
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технологичен парк в България, функциониращ от 4 години. Паркът е създаден с 

основната цел да се превърне в основна платформа за обмен на знание и идеи между 

академичния сектор, бизнеса, правителството и обществото. В момента всички 

ключови елементи на парка са построени и функционират – бизнес инкубатор, 

лабораторен комплекс с 11 високо-технологични лаборатории, Иновационен форум 

„Джон Атанасов“ и Експериментариум, функциониращ като музеен център на 

иновациите и високите технологии, с интерактивен детски център за наука и 

технологии „ТехноМеджикЛенд“. Бизнес инкубаторът подкрепя стартиращи компании 

с възможности за разработване на продукти, услуги и прототипи в трите основни 

области на науката на парка – информационни технологии, науки за живота и зелени 

енергии. Освен това, инкубаторът е домакин на акселераторски програми и фондове за 

рискови инвестиции, които подпомагат превръщането на идеите на компаниите в 

пазарни продукти и услуги. Лабораторният комплекс дава възможност на бизнеса да 

осъществява развойната си дейност и да се възползва от партньорствата на София Тех 

Парк с водещи университети и учени. Иновационният форум „Джон Атанасов“ е 

мултифункционално място за събития, чиято функция е да улесни обмена на идеи и 

изграждането на екосистема във връзка с транфера на технологии и иновации. Първият 

научно-технологичен парк в страната осигурява среда и инфраструктура за иновации в 

съответствие с една от подцелите в рамките на Оперативна цел 1 на ИСИС 2014-2020. 

Синергията, която се постига благодарение на функционирането на София Тех Парк, е 

ключова за развиването на ефективни сътрудничества между академичните среди и 

бизнеса, както и за насърчаването на взаимовръзките между компании в иновационната 

екосистема на страната. Дейността на научно-технологичния парк допринася пряко за 

постигането на една от подцелите на ИСИС - „Адекватна среда и инфраструктура за 

иновации, включително цифров растеж и електронно управление“ и подпомага 

изпълнението и на останалите приоритети на стратегията. 
27

 
28

 

Основна цел на процедурата BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за 

индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на 

Република България“ е да се повиши качеството, ефективността и ефикасността на 

предлаганите от Патентно ведомство услуги за бизнеса, свързани със закрилата на 

обектите на индустриална собственост. Процедурата е обявена на 24.04.2017 г.,  
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 София Тех Парк (2019) София Тех Парк, https://sofiatech.bg/ 
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постъпва едно проектно предложение от Патентно ведомство на Република България и 

през октомври 2017 г. е сключен административен договор с общ размер на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на  4.5 млн. евро. по 

проектно предложение, подадено от Патентно ведомство на Република България по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Очаква се чрез 

тази процедура да се подобри иновативния капацитет и степента на удовлетвореност на 

потребителите на услугите на Патентно ведомство чрез подобряване на 

информационната среда, по-добри условия за обслужване на клиентите, подобряване на 

комуникацията, предоставяне на адекватна и полезна информация за предоставяните 

услуги и различните видове процедури, повишаване на нивото на знанията и 

осведомеността за индустриалната собственост сред бизнеса и прилагане на релевантни 

добри практики и процедури в областта на закрилата на обектите на индустриална 

собственост. Сред условията по процедурата е проектните предложения да водят до 

подобрения в дела на иновативните предприятия и разходите за иновации, които не са 

резултат от НИРД. Показатели за продукт, които би следвало да бъдат изпълнени в 

резултат на процедурата, са брой нови електронни услуги в областта на патентите и 

полезните модели, брой проучени заявки за патенти и полезни модели на годишна база, 

процентно покритие на сигналите за нарушения на индустриалната собственост, брой 

обучени за системата на закрила на индустриалната собственост представители на 

бизнеса. 

В рамките на ИГРП на ОПИК за 2020 г. по ПО 1 „Технологично развитие и 

иновации“ е планирана процедурата „Надграждане и развитие на научно-технологичен 

парк „София Тех Парк“ на стойност 20,3 млн. евро с допустими дейности за 

интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за развитието, институционално 

доизграждане и функциониране на вече изградения научно-технологичен парк.  

Принос на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 

за постигането и изпълнението на Оперативна цел 2 на ИСИС 

Подцел „Иновации за ресурсна ефективност ”  

Обявената процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и 

демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” в рамките на 

ОПИК цели да се повиши ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване 

и прилагане на нови решения, техники и методи. Допустимите кандидати са 

съществуващите МСП от преработващата промишленост. Допустимите дейности са 
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свързани с изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и 

устойчиво използване на ресурсите в областта на отпадъците, водите и рециклирането 

на материалите. Очакваният принос на процедурата е в повишаването на дела на МСП 

с мерки за ефективност на ресурсите, подобряване на симбиозата между предприятията 

по веригата на стойността, подобряване информираността относно ефективното 

използване на ресурсите в подкрепените МСП, подобряване ефективността на 

производствените процеси, намаляване себестойността на продукцията и повишаване 

на конкурентоспособността. Осъществените проекти имат влияние върху дела на МСП 

с мерки за ефективност на ресурсите, както и върху реализираните пилотни и 

демонстрационни инициативи и подкрепените проекти, свързани с управление на 

отпадъците в промишлеността. По отношение на подкрепените проекти, свързани с 

управление на отпадъците в промишлеността, целевата стойност се равнява на 18% от 

подкрепените проекти по ИП 3.2. Постигнатата до момента стойност се равнява на 1%, 

т.е. постигането на тази цел изостава.
29

 

Към 2019 г. по процедурата са сключени 85 договора с обща стойност на БФП 

36.2 млн.евро. 
30

 

Подцел „Иновации за внедряване на ИКТ приложения“ 

Процедурата BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и 

растеж на МСП“ има за цел да допринесе за развитието на управленския капацитет и 

растеж на МСП в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване 

използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Очакваните 

резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на капацитета на 

българските МСП за по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни 

пазари чрез въвеждане и прилагане на системи за управление, добри производствени 

практики, ИКТ базирани системи и приложения за управление на бизнеса, както и 

изпълнение на дейности за реинженеринг на процесите в предприятията. Проектите в 

рамките на процедурата следва да окажат влияние върху обема на износа на стоки и 

услуги, реализиран от МСП, както и върху производителността им и частните 

                                                           
29

 ИСУН 2020 (2019) Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Справка за индикаторите 
30

 Министерство на икономиката (2017) Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 
Процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.004 Развитие на модерна система за индустриална 
собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България 
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инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни 

средства). 

Към 31.12.2018 г. са сключени 241 договора с обща стойност на БФП 30 

млн.евро. От тях 166 договора са приключили (20.9 млн.евро) , 64 са в процес на 

изпълнение и 11 са прекратени. Към декември 2019 г. общо сключените договори са 

241 с обща стойност на БФП 30 млн.евро. 

В ИГРП на ОПИК за 2020 г. е заложена процедура във връзка с приоритетите на 

ИСИС по отношение насърчаването на иновациите за внедряване на ИКТ приложения - 

„Дигитализация на МСП“ в рамките на ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж 

на МСП“ с бюджет 30 млн. евро с допустими дейности разработване и въвеждане на 

базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса. 

Фокусиране на финансовия ресурс по тематични области на ИСИС
31

 

До края на 2018 г. средствата, фокусирани в тематичните области на ИСИС, са 

общо 414.1 млн.евро, от които 8.3 млн. евро са националните средства и 405.8 млн.евро 

- европейските. Най-много средства са насочени в тематична област „Мехатроника и 

чисти технологии“ (37.8%), следват „Информатика и ИКТ“ (26.1%), „Индустрия за 

здравословен живот и биотехнологии“ (22.1%) и „Нови технологии в креативни и 

рекреативни индустрии“ (13.9%). 

Фокусираните европейски средства по тематични области на ИСИС възлизат на 

405.8 млн.евро. Средствата по ОПИК се разпределят в тематичните области на 

стратегията по следния начин: 

 Мехатроника и чисти технологии – 48.3 млн. евро  

 Информационни и комуникационни технологии и информатика - 28.8 

млн. евро 

 Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии - 19.2 млн. евро 

 Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии – 19.1 млн. 

евро 

 

                                                           
31

 Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад  за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 г. 
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VI. Принос на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за изпълнение и постигане на 

целите на ИСИС 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 

г.“ е един от инструментите за финансиране и развитие на науката и образованието в 

България. Основните цели на ОП НОИР са: 

 повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 

1,5% от БВП, 

 намаляване на процента на преждевременно напусналите училище 

до под 11%; 

 увеличаване на процента на завършилите висше образование до 

36% от хората между 30 и 34 годишна възраст. 

Оперативната програма има три приоритетни оси: 

 Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологии“ 

 Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ 

 Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално 

приобщаване.  

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е 

обвързана с Оперативна цел 1 на ИСИС „Фокусиране на инвестициите за развитие на 

иновационния потенциал в идентифицираните тематичните области (за създаване и 

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

добавена стойност на националните продукти и услуги)“. Като подцели в рамките на 

Оперативна цел 1 са поставени:  

- Ефективни сътрудничества наука-бизнес 

- Качествен човешки ресурс  

- Адекватна среда и инфраструктура за иновации, вкл. цифров 

растеж и електронно управление. 

В рамките на изпълнение Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ са обявени и стартирали процедури, които могат да бъдат 

съотнесени към първата и втората подцел на ИСИС, а именно „Ефективни 

сътрудничества наука-бизнес“ и „Качествен човешки ресурс“.  

Подцел „Ефективни сътрудничества наука-бизнес“ 

До момента в рамките на изпълнение на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ са отворени и започнали изпълнение две 
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процедури по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие”,  чиято 

цел е да бъдат използвани като инструменти за насърчаване на сътрудничеството 

наука-бизнес.    

Основната цел на Приоритетна ос 1 “Научни изследвания и технологично 

развитие”  на ОП НОИР е да бъде укрепена инфраструктурата, необходима за 

научноизследователска и иновационна дейност, да бъде подобрен капацитетът за 

реализиране на достижения в 

областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на 

центрове на компетентност. В рамките на тази ос са реализирани следните 2 процедури:  

BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови 

постижения“ 

В рамките на тази процедура са сключени 4 договора на обща стойност 114,6 

млн. евро. Финансираните проекти са разделени по тематичните области на ИСИС по 

следния начин: 

 2 сключени договора в тематична област „ИКТ и информатика“ на 

обща стойност 30,2 млн. евро 

 1 сключен договор в тематична област „Мехатроника и чисти 

технологии“ на обща стойност 69,2 млн. евро 

 1 сключен договор в тематична област „Нови технологии в 

креативни и рекреативни индустрии“ на обща стойност 15,2 млн. евро.  

 

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за 

компетентност“ 

В рамките на тази процедура до края на 2018г. са сключени 8 договора на обща 

стойност 86,3 млн. евро. Финансираните проекти са разделени по тематичните области 

на ИСИС по следния начин: 

 2 сключени договора в тематична област „ИКТ и информатика“ на 

обща стойност 24,2 млн. евро 

 2 сключени договори в тематична област „Мехатроника и чисти 

технологии“ на обща стойност 13,7 млн. евро 

 4 сключени договори в тематична област „Индустрия за 

здравословен живот и биотехнологии“ на обща стойност 48,4 млн. евро.  

През 2019г. са сключени още 2 договора по тази процедура, които могат да 

бъдат отнесени към тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ на ИСИС.  
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Основната цел на изграждането на Центровете за върхови постижения и 

Центровете за компетентности е да се отговори на основните национални и регионални 

потребности в областта на развитие на капацитет за научноизследователска и развойна 

дейност (НИРД) в приоритетните области на ИСИС. На национално равнище 

Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентности трябва да 

допринесат за развитие на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания, както и 

обновяване на  научноизследователски инфраструктури и оборудване. Чрез 

изграждането и оборудването на центровете се предвижда да бъдат привлечени 

висококвалифицирани изследователи, които извършват научноизследователски 

проекти и подобряване на  потенциала за приложни научни изследвания, 

експериментална развойна дейности и иновации. В рамките на ОП НОИР е заложено, 

че извършваните от изследователи проекти ще бъдат в четирите приоритетни области 

на ИСИС. На регионално равнище основната цел е да бъде подобрено териториалното 

и тематично разпределение на научноизследователската инфраструктура, в 

съответствие с регионалната интелигентна специализация.  

В ОП НОИР са представени специфични ръководни принципи за подбор на 

Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, които ясно ги 

обвързват с изпълнението и целите на ИСИС. Според тези принципи, за да бъдат 

финансирани Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност се 

осъществява независима международна оценка на научния им капацитет, програмите 

им за развитие, и съответствието им с целите и приоритетите на ИСИС.  В допълнение 

към оценката на съответствието към целите и приоритети на ИСИС, 

научноизследователските екипи, кандидатстващи по тези процедури трябва да 

представят 10-годишна програма за стратегическо развитие, които съдържат подробни 

планове за: 

 изграждане на нова или значително модернизиране на съществуващата на 

научноизследователската инфраструктура;  

 развитие на осъществими планове за научноизследователска дейност в 

приоритетни области на ИСИС;  

 развитие на дългосрочно сътрудничество с водещи европейски партньори 

за научни изследвания и иновации; разпространение и практическо приложение на 

постигнатите научноизследователски резултати;  
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 изграждане на капацитет на екипи за научни изследвания и иновации в 

приложната област;  

 развитие на ЧР, включително прозрачна кариера на изследователите и 

заетост в националната икономика за студентите; развитие на сътрудничеството с 

бизнеса и с другите ползватели на резултатите от научните изследвания, както и 

обучени специалисти;  

 подробен план за управление и организация; осигуряване на 

разнообразни и устойчиви източници на финансиране и други свързани с тях дейности. 

Публикуваните резултати от Втората месечна работна среща между 

представители на УО на ОП НОИР и бенефициентите по процедури BG05M2OP001-

1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и 

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, 

проведена на 27 ноември 2018г. в град София е представено изпълнение на 

индикаторите съгласно сключените до момента договори.  
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Индикатори BG05M2OP001-

1.001 "Изграждане 

и развитие на 

центрове за 

върхови 

постижения“ / 

Общо предвидени 

индикатори по 

процедурата 

Предвидени 

индикатори по 

сключените 

договора по 

процедура 

BG05M2OP001

-1.001 

BG05M2OP001-

1.002 “Изграждане 

и развитие на 

центрове за 

компетентност” / 

Общо предвидени 

индикатори по 

процедурата 

Предвидени 

индикатори по 

сключените 

договори по 

процедура 

BG05M2OP001

-1.002 

Общо 

Предвидени 

индикатори 

по 

процедурата  

Общо 

Предвидени 

индикатори 

по 

сключените 

договори 

Брой нови 

изследователи в 

подпомогнатите субекти 

70 93 180 201 250 294 

Брой изследователи , 

работещи в подобрени 

инфраструктурни обекти 

за научни изследвания 

100 210 250 326,25 350 536,25 

Новопостроени 

инфраструктурни 

комплекси в ЦВП и ЦК 

4 4 8 8 12 12 

Съвместни 

научноизследователски проекти, 

разработени между центровете 

ЦВП и ЦК и бизнеса 

40 30 110 186 150 216 

Научни публикации сред 

първите 10 % от най- 

цитирани по приоритетните 

области на ИСИС 

4 4 - - 4 4 

Публични разходи за 

НИРД (GOVERD плюс 

HERD) финансирани от 

предприятията в % от БВП 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Източник: http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=283 

 

http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=283
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Към момента на извършване на оценката, изграждането на центрове за върхови 

постижения и центрове за компетентност все още не е завършило. В публикуваните 

резултати от  Шеста месечна работна среща между представители на УО на ОП 

НОИР и бенефициентите по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие 

на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие 

на центрове за компетентност“, проведена на 17 септември 2019г. в град София е 

посочено, че към момента бенефициентите по двете процедури провеждат обществени 

поръчки в сферата на строителството, услугите и доставките.  

 

Обект на обществената 

поръчка 

Планирани поръчки за 

2019г. 

Сключени договори към 

16.09.2019 

Строителство 37 16 

Услуги 21 5 

Доставки 106 25 

Общо 164 46 

Източник: http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=312 

Центровете за върхови постижения и центровете за компетентност са в процес 

на създаване и все още не работят ефективно в посока на разработване на 

научноизследователски проекти и развитие на партньорството между бизнеса и 

науката. Техните усилия в момента са насочени основно към набавяне на необходимото 

оборудване за осъществяване на научноизследователски проекти.  

Имайки предвид тези специфики към настоящия момент е трудно да бъде 

определен приносът на центровете за върхови постижения и центровете за 

компетентност към изпълнението и постигането на целите на ИСИС.  

Подцел „Качествен човешки ресурс” 

До момента в рамките на изпълнение на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ са отворени и започнали изпълнение пет 

процедури по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, чиято цел е 

да бъдат използвани като инструменти за развитие на качествени човешки ресурси.    

В рамките на тази ос са реализирани следните 5 процедури:  

 

Процедура BG05M2OP001-2.009 Подкрепа за развитието на докторанти, 

постдокторанти, специализанти и млади учени – ФАЗА 1 

http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=312
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В рамките на тази процедура до момента са сключени общо 17 договора с обща 

стойност 5.1 млн. евро.  

Чрез финансираните проекти по процедурата се предоставя възможност за 

професионално развитие и мобилност, както и конкурентно възнаграждение, които да 

привлекат водещи изследователи и учени, докторанти и постдокторанти. Основните 

дейности, които са предвидени в процедурата са насочени към: 

 Мобилност с цел провеждане на научни изследвания и свързани с тях дейности   

 Провеждане на информационни кампании за популяризиране на науката и 

научните изследвания  

 Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в 

сферата на науката, чрез: 

o осигуряване на обучения за придобиване на умения и компетенции в 

сферата на академичното писане, проектната дейност и други 

необходими на младите изследователи, вкл. преподаватели във висши 

училища; 

o семинари, курсове, стаж в научни организации в България и чужбина; 

 Развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти – докторанти, пост-

докторанти, специализанти и млади учени в научния сектор; 

 Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, 

изследователи, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и 

учители за провеждане на научни изследвания; 

 Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за 

провеждане на научни изследвания, включително чрез привличане на учени от 

други държави, в качеството им на ментори на млади учени, или отваряне на 

позиции за български учени, които са били на работа в чуждестранни научни 

организации; 

 Разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и 

международни научни форуми (конференции, семинари, симпозиуми, конгреси, 

летни училища, състезания); 

 Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в 

международно признати списания; 

 Осигуряване на достъп до научни съоръжения, специализирана апаратура и 

оборудване, бази данни и научна информация, както и прилагане на 

специализиран софтуер в дейността на младите учени; 
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 Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън 

научната организация на докторанти, специализанти и млади учени – напр. 

участие в теренни проучвания, експериментални дейности и др. в страни от и 

извън ЕС; 

 Подпомагане на организирането и провеждането на обучения: 

o с участието на утвърдени изследователи от чужбина за представителите 

на целевата група; 

o за подготовка и управление на научни международни проекти; 

o на докторанти, основано на принципите на иновативното докторантско 

обучение; 

 Провеждане на обучения свързани с трансфер на технологии и управление на 

интелектуалната собственост. 

 

Процедура BG05M2OP001-2.006 Ученически практики – ФАЗА 1 

Целта на тази Процедура BG05M20P00l -2.006 „Ученически практики — Фаза 1” е да 

бъде поде подкрепено сътрудничеството между професионалното образование и 

обучение и бизнеса като бъдат създадени повече стажантски програми, повече случаи 

на публично-частно партньорство и бъде подобрена  образователна инфраструктура в 

професионалните училища, така че да отговаря на изискванията на съвременното 

производство 

В рамките на е предоставена възможност на ученици да участват в дейности, свързани с 

приоритетни области на икономиката, да преминат практическо обучение във фирми в 

реална работна среда.  

При изпълнение на дейностите по процедурата 8351 ученика са взели участие в 

дейности по практическо обучение в реална работа среда. Като целева стойност за 

изпълнение на тази дейност е посочено 20000 броя ученици, което показва 41,8% 

изпълнение. 

Друг индикатор в рамките на ОП НОИР е брой ученици участващи в дейности по ОП, в 

подкрепа на професионалното образование в направления от приоритетно значение за 

икономиката с целева стойност 5000. В рамките на изпълнение на програмата в тези 

дейности са включени 2477 ученика, което показва 49,5% изпълнение. 

В рамките на процедурата е предвидено да бъдат създадени 750 учебно-тренировъчни 

фирми. Към момента на извършване на настоящата оценка според справката за 
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индикаторите за изпълнение на ОП НОИР в ИСУН2020, изпълнението на този 

индикатор е 0%. 

Брой създадени учебно-тренировъчни фирми (УТФ) Брой 750,00 0,00 

Брой ученици, участващи в дейности по практическо 

обучение в реална работна среда Брой 20000,00 8351,00 

Ученици участващи в дейности по ОП, в подкрепа на 

професионалното образование в направления от 

приоритетно значение за икономиката Брой 5000,00 2477,00 

Източник: ИСУН2020, Справка за индикаторите,  

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Indicators?ProgrammeId=ynDZJJKqmf8%3D&ShowRes=True, към 

25.12.2019 

Процедура BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – ФАЗА 1 

Целта на Процедура BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – ФАЗА 1 е чрез 

предоставяне на стипендии да бъде стимулирано обучението в области от висшето 

образование, определени като приоритетни за страната. В рамките на програмата 

41 501 студенти по приоритетни специалност са получили стипендии.  

В рамките на процедурата е предвидено 30000 студенти по приоритетни специалности 

да получат стипендии и специални стипендии. Според индикаторите за изпълнение на 

ОП НОИР в тази дейност са включени 41501 студенти, което показва преизпълнение на 

индикаторът (138% на изпълнение). 

Студенти по приоритетни специалности, получили 

стипендии и специални стипендии Брой 30000,00 41501,00 

Източник: ИСУН2020, Справка за индикаторите,  

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Indicators?ProgrammeId=ynDZJJKqmf8%3D&ShowRes=True, към 

25.12.2019 

Процедура BG05M2OP001-2.002 Студентски практики – ФАЗА 1 

Целта на Процедура BG05M20P001-2.002 „Студентски практики — Фаза 1” е чрез 

осигуряване на практическа подготовка на студенти в реална работна среда да бъде 

повишено качеството на висшето образование; подобряване на практическите умения 

на студентите още по време на тяхното обучение, спрямо потребностите на пазара на 

труда; укрепване на връзките между висшите училища и работодателите, изграждане и 

развитие на партньорства между тях; осигуряване на допълнителни възможности на 

завършващите висше образование за по-успешна реализация на пазара на труда.   

При изпълнение на процедурата 46077 студенти са взели участие в студентски 

практики, а 98,65% от включените в дейности по ОП студенти са преминали успешно 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Indicators?ProgrammeId=ynDZJJKqmf8%3D&ShowRes=True
http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Indicators?ProgrammeId=ynDZJJKqmf8%3D&ShowRes=True
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практическо обучение. Като целева стойност за изпълнение на дейности е посочено 

90000 студенти, включени в студентски практики, което показва изпълнение от 51,2%. 

Дял на студентите, преминали успешно практическо 

обучение в реална работна среда от включените в 

дейности по ОП 

% 90,00 98,65 

Студенти, включени в студентски практики Брой 90000,00 46077,00 

Източник: ИСУН2020, Справка за индикаторите,  

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Indicators?ProgrammeId=ynDZJJKqmf8%3D&ShowRes=True, към 25.12.2019 

  

В следващата таблица са представени индикатори за мониторинг на ниво оперативни 

цели на ИСИС, свързани с ОП НОИР.  

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Постигната 

стойност 

Подпомогнати предприятия, при сътрудничество с 

научно-изследователски организации  

  Няма 

информация 

Новопостроени научни инфраструктурни комплекси Брой 11,00 0,00 

Обновена научна инфраструктура Брой 20,00 0,00 

Дял на младите учени до 34 г. вкл., които участват в 

дейностите по ОП сред заетите в НИРД (GOVERD 

плюс HERD) 

% 15,00 636,48 

Подпомогнати млади учени (до 34 г. вкл.) за 

дейности в сферата на НИРД 

Брой 525,00 580,00 

Изследователи, работещи в подобрени 

инфраструктурни комплекси за научни изследвания 

Еквивален

т на пълно 

работно 

време 

350,00 1,50 

Изследователи, работещи в подобрени структури на 

научноизследователската инфраструктура извън 

София 

Еквивален

т на пълно 

работно 

време 

200,00 0,00 

Нови изследователи в съществуващата научна 

инфраструктура  

   Няма 

информация 

Изследователи, обучени чрез международно 

сътрудничество  

Брой 200,00 0,00 

Съвместни научноизследователски проекти, 

разработени между научно изследователски 

организации и бизнеса 

Брой 150,00 1,00 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Indicators?ProgrammeId=ynDZJJKqmf8%3D&ShowRes=True
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Научноизследователски организации и 

университети, участващи в международни 

технологични инициативи и мрежи за научни 

изследвания 

Брой 10,00 0,00 

Проекти, включващи международно сътрудничество  Брой 200,00 0,00 

Подпомогнати научни инфраструктурни комплекси 

(вкл. новоизградени), общо 

  Няма 

информация 

Подпомогнати научни изследователи, общо   Няма 

информация 

Реализирани научноизследователски проекти   Няма 

информация 

Новоназначени изследователи от чужбина в 

научните организации, подкрепени по ОП 

Брой 20,00 8,00 

Източник: ИСУН2020, Справка за индикаторите,  

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Indicators?ProgrammeId=ynDZJJKqmf8%3D&ShowRes=True, към 25.12.2019 

 

Разглеждайки таблицата по-горе трябва да бъдат отбелязани няколко особености:  

- за част от индикаторите не са посочени нито целеви стойности, нито постигнати 

стойности; 

- част от индикаторите са обвързани с изграждането на Центрове за върхови 

постижения и Центрове за компетентности, които към периода на извършване на 

настоящата оценка все още не функционират ефективно и съответно 

постигнатите стойности по тези индикатори са нулеви или много ниски.  

Индикаторът, по който е отчетен най-голям процент на изпълнение към момента на 

извършване на оценката е брой подпомогнати млади учени (до 34 г. вкл.) за дейности в 

сферата на НИРД. Целевата стойност по този индикатор е 525 подпомогнати млади 

учени, докато постигнатата стойност е 580, което показва 110,5% на изпълнение.  

 

Вземайки предвид всички реализирани процедури в рамките на ОП НОИР, 

постигнатите стойности и резултати, както и тяхното отнасяне към ИСИС  на този етап 

не може да бъде определен конкретният принос на оперативната програма към 

изпълнение на ИСИС. Това се дължи на няколко основни фактора. От една страна, 

основните дейности в рамките на Приоритетна ос 1 на ОП НОИР са все още в процес 

на изпълнение. Към момента на извършване на настоящата оценка Центровете за 

върхови постижения и Центровете за компетентности са на етап на възлагане на 

обществени поръчки за строителство, услуги и др. При стартиране на ефективната 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Indicators?ProgrammeId=ynDZJJKqmf8%3D&ShowRes=True
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дейност на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентности 

приносът на ОП НОИР към изпълнението и постигането на целите на ИСИС би могъл 

да се повиши.  От друга страна, дори при стартиране на тези дейности на центровете ще 

бъде необходимо време за да могат да бъдат постигнати определени резултати и да 

бъде измерено тяхното въздействие и принос. Имайки предвид заложените индикатори 

за изпълнение на процедурите и изчислението на стойностите, които трябва да бъдат 

постигнати на база на одобрените до момента проекти по двете процедури 

BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и 

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, можем 

да очакваме, че в бъдеще ОП НОИР ще отчете значителен принос за изпълнението и 

постигането на целите на ИСИС. 

VII. Принос на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни 

предприятия“ 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г., Оперативна програма „Околна 

среда“ 2014-2020 г., Оперативна програма „Добро управление“ 2014-

2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 

изпълнение и постигане на целите на ИСИС 

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 

г.
32

 33
 

Съветът за координация и управление на средствата от ЕС взема решение за 

включване на България в Инициативата за МСП през юни 2015 г., а с Решение № 422 на 

Министерския съвет от 09.06.2015 г., Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ към МИ е определена за Управляващ орган. 

Инициативата за МСП е съвместна инициатива на Европейската комисия и 

Европейската инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни 

предприятия за програмния период 2014-2020. Основната цел на програмата е бързо 

увеличение на кредитирането на МСП на ниво ЕС за постигане на значително въздействие 

върху стимулирането на финансирането за МСП, икономическия растеж и създаването на 

работни места и засилване на приноса на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ) към инструментите на ниво ЕС.  

                                                           
32

 Министерство на икономиката (2016) Годишен доклад за изпълнението на оперативна програма 
„Инициатива за малки и средни предприятия‖2014 – 2020“ 
33

 Министерство на икономиката (2017) Годишен доклад за изпълнението на оперативна програма 
„Инициатива за малки и средни предприятия‖2014 – 2020“ 
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Финансирането по програмата е в размер на 102 000 000 евро от Европейския фонд 

за регионално развитие, като не се изисква национално съфинансиране и такова не е 

предвидено.  

Предвижда се изпълнението на една операция: финансов инструмент за 

неограничени гаранции за покриване на кредитния риск по заеми, лизингови плащания или 

гаранции за МСП.  

През м. март 2016 г. Министерство на икономиката, в качеството си на Управляващ 

орган на оперативна програма „Инициатива за МСП“ подписва Споразумението за 

финансиране с Европейския инвестиционен фонд, с което на фонда се възлага 

изпълнението на инструмента за неограничени гаранции за покриване на кредитния риск 

по заеми, лизингови плащания или гаранции за МСП в размер на 102 млн. евро. В 

допълнение на приноса по линия на ОП ИМСП за изпълнението на инструмента са 

привлечени финансови ресурси по линия на Европейския съюз (програма „Хоризонт 

2020“), Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, за което 

беше подписано Споразумението между кредиторите. След ратифицирането на 

споразуменията от Народното събрание през м. април 2016 г. Комитетът за наблюдение на 

ОПИК и ОПИМСП одобрява методологията и критериите за подбор на операции, въз 

основа на които на 17.05.2016 г. Европейският инвестиционен фонд обявява покана за 

избор на финансови посредници. Поканата е посрещната с голям интерес от страна на 

потенциалните финансови посредници в България. ЕИФ получава 14 заявления за интерес с 

общ размер на заявените гаранции на стойност 780 млн. евро.  

След задълбочено изследване и анализ ЕИФ подписва оперативни споразумения с 

10 финансови посредника с размер на гарантираните кредити на стойност 608 млн. евро. 

През декември 2016 г. 4 от избраните 10 финансови посредника започват отпускането на 

кредити, като са осъществени 87 трансакции и са подкрепени 86 предприятия.  

 През 2017 г. продължава реалното изпълнение на инструмента за неограничени 

гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови 

портфейли за дългово финансиране, изпълняван в рамките на Инициативата за МСП. През 

2017 г. всички 10 финансови посредници (Обединена българска банка, Райфайзенбанк 

България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк България, Сибанк, Сосиете Женерал 

Експресбанк, Банка ДСК, Юробанк България, Дойче Лизинг България и Банка Пиреос) 

предоставят заеми на МСП. През цялата година се наблюдава значителен интерес от страна 

на крайните получатели към инструмента. В резултат от изпълнението на Инициативата за 

МСП в България, към 31.12.2017 г. финансовите посредници са сключили 1869 договора за 

кредит с 1750 крайни получатели на помощ (МСП) на обща стойност 251 705 924 евро.  
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Очаква се средствата по инструмента да бъдат усвоени до края на 2019 г. 

Индикатор Мерна единица Целева 

стойност 

Постигната 

стойност 

% на предприятията 

успешно получили 

финансиране чрез банков 

заем 

% 70.30 Няма 

информация 

Минимум лостов ефект x пъти (принос от 

ЕФРР) 

4.00 6.38 

Общ размер на отпуснатите 

нови заеми от финансовите 

посредници 

евро 408000000.00 515613697.00 

Производителност на МСП добавена стойност 

по факторни 

разходи (хил. 

лв.)/заето лице 

19.30 Няма 

информация 

Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, 

получаващи подкрепа 

предприятия 2816.00 3487.00 

Източник: ИСУН 2020 (2019) Справка за индикаторите, ОП „Инициатива за малки и средни 

предприятия“ 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е 

ориентирана към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляването на 

бедността, насърчаването на социалното включване, както и към модернизирането на 

публичните политики. По програмата са заложени пет приоритетни оси, по които се 

насочват средствата: ПО №1 „„Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места”, ПО №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване”, ПО №3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното 

включване и здравеопазването”, ПО №4 „Транснационално сътрудничество“ и ПО №5 

„Техническа помощ”.  

 Първата ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” 

включва две тематични цели. Едната е за „Насърчаване на устойчивата и качествена 

заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“, а другата – за „Инвестиции в 

образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване 

на умения и ученето през целия живот“. Процедурите, ориентирани към инвестиции в 

професионалната квалификация и придобиването на нови умения от работната сила, са 

в съзвучие с подцелта: „Качествен човешки ресурс", елемент от Оперативна цел №1 

”Фокус върху иновационния потенциал в идентифицираните тематични области“ от  

Иновационната стратегия за интелигентна специализация (2014 – 2020).  
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 Две от процедурите по ПО №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места” от ОП РЧР (2014 – 2020) имат пряко въздействие върху качеството на 

човешкия ресурс по смисъла на ИСИС – процедура „Специфични обучения“ и 

процедура „Умения“.  

Процедура „Специфични обучения“ стартира през месец август 2017 г. Тя 

работи в посока удовлетворяване на  потребностите на пазара на труда в някои от най-

динамично развиващите се и конкурентни сектори на българската икономика и 

противодейства на едно от основните предизвикателства пред развитието на 

компаниите в страната – недостига на работна сила с подходяща квалификация. 

Процедурата се фокусира върху преодоляването на несъответствието между качеството 

на образованието, количеството завършващи специалисти и нуждите на компаниите от 

секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и 

преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Към 2019 г. 

по процедура „Специфични обучения“ са финансирани 43 проекта на предприятия, с 

които компаниите могат да обучат служителите си или безработни и неактивни 

младежи до 29 г. в зависимост от нуждите на конкретното работно място. Общата 

стойност на проектите е над 8 млн. лв. Според условията на процедурата, след 

успешното завършване на обученията, работодателите се задължават да запазят 

заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в дейностите, за 

период от 6 месеца след приключване на проекта. 

Процедура „Умения“ е насочена към повишаване на квалификацията на 

работната сила, посредством специфични за конкретното работно място обучения, 

както и такива за придобиване на професионална квалификация и ключови 

компетентности. Тя е с бюджет от 15.3 млн. евро. Процедурата е обявена през 

настоящата 2019г. Одобрените по нея проекти са 234. Най-много проекти има в сферата 

на информационните технологии, производството на облекло, на хранителни продукти, 

преработвателната промишленост и др. Очакванията са над 18 000 заети, безработни и 

неактивни лица да минат през обучения.  

В рамките на ПО №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места” на програмата, е формулирана и 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 
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стойност на труда, творческия и културния сектори, подобрили своите знания и умения 

с подкрепата на ОП РЧР“. Операциите, свързани с тази специфична цел косвено също 

допринасят за напредъка по тематичните области на ИСИС. Броят на стартиралите 

процедури по приоритетна ос №1 към края на отчетната 2018 година достига 35. Броят 

на подписаните договори към края на 2018 г. възлиза на 1 770, а 75 371 лица са 

включени в мерки по същата приоритетна ос.
34

 Общата стойност на реално изплатените 

суми по оста е 691 842 179.87лв., при процент на изпълнение 54.63% и общ бюджет на 

приоритетната ос - 1 266 523 402.00лв.
35

 
 
 

ОП РЧР (2014 – 2020) осъществява подкрепа и за развитието на 

транснационалното сътрудничество в рамките на ПО №4 „Транснационално 

сътрудничество“. Целта на реализираните процедури по тази приоритетна ос е да се 

подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от 

страни-членки на ЕС и да се стимулират трансфера и въвеждането на социални 

иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи 

проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и други, в сферите на 

пазара на труда, социалното включване, равните възможности и недискриминацията, 

условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях. Всеки проект, 

който получава финансиране по ПО №4, следва да допринася за социалните иновации. 

Това означава, че проектите задължително трябва да включват нови форми на 

организация и взаимодействие, които дават отговор на обществените очаквания за нови 

и по-добри начини за решаване на социалните проблеми и удовлетворяване на 

социалните нужди. Към края на 2018 г. в проекти по ПО №4 са включени над 4 200 

лица от различни целеви групи
36

.
 
Реално изплатените суми по приоритетната ос са в 

размер на 14 671 718.05лв., при процент на изпълнение на плащанията - 37.96%, от общ 

предвиден бюджет по оста - 38 649 889.00лв.
37  

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. (ОП ДУ 2014-2020 г.) се 

изпълнява по пет приоритетни оси – „Административно обслужване и е-управление“; 

„Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и 

                                                           
34

 МТСП (2018) Резюме за гражданите на годишния доклад за изпълнението на оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” за 2018 г.  
35

 ИСУН 2020 (2019) Финансово изпълнение по приоритетни оси http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/PriorityLines 
36

 МТСП (2018) Резюме за гражданите на годишния доклад за изпълнението на оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” за 2018 г. 
37

 ИСУН 2020 (2019) Финансово изпълнение по приоритетни оси http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/PriorityLines 

http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/PriorityLines
http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/PriorityLines
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бизнеса“; „Прозрачна и ефективна съдебна система“; „Техническа помощ за 

управлението на ЕСИФ“ и „Техническа помощ“. Приносът на ОП ДУ 2014-2020 г. за 

изпълнението на стратегическата и на оперативните цели на ИСИС 2014-2020 г. следва 

да се търси  в процедурите и дейностите по приоритетна ос „Административно 

обслужване и е-управление“. ОП ДУ 2014-2020 г. следва да допринесе за изпълнението 

на оперативна цел 2 от ИСИС, с акцент върху подцел „Адекватна среда и 

инфраструктура за иновации, включително цифров растеж и електронно управление“. 

В рамките на оценявания период е стартирало изпълнението на пет проекта по 

оперативната програма, които имат връзка с иновациите и интелигентната 

специализация, като и петте са от приоритетна ос „Административно обслужване и е-

управление“. Бенефициент по проектите е Държавна агенция „Електронно управление“ 

(ДАЕУ), а общата им стойност възлиза на 4,1 млн. евро, като европейското 

финансиране се равнява на малко над 3,5 млн. евро.  

През 2015 г. е обявена процедура за набиране на проектни предложения с 

наименование „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на 

стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на 

електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор 

„Правосъдие“. В рамките на тази процедура е избран и одобрен за изпълнение проектът 

„Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на 

електронното управление“. Основната цел на проекта е да се извърши преглед и 

описание на наличната информационно-комуникационна инфраструктура, налична на 

регионално, областно и общинско административно равнище и използвана за 

структуриране и анализиране на данни. Проектът цели да  допринесе за изпълнението 

на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-

2020 г., а основните дейности, които са предвидени за изпълнение са: 

• Адаптиране на изготвена от Министерството на правосъдието (МП) 

методика за инвентаризацията на ИКТ ресурсите в системата на правосъдието за 

нуждите на ДАЕУ; 

• Надграждане и внедряване на разработената от МП система за одит на 

ИКТ ресурсите и изграждане на Регистър на информационните ресурси; 
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• Провеждане на инвентаризация по места, въвеждане, валидиране и анализ 

на данните чрез Автоматизирана информационна система (АИС) на ресурсите на 

информационно-комуникационната инфраструктура; 

• Организация на дейностите по информация и публичност на проекта.  

Към края на 2018 г. работата по първите две дейности за приключили – 

методиката за инвентаризация на правосъдното министерство е адаптирана към 

нуждите на ДАЕУ, системата за одит на ИКТ ресурсите е приета за оперативно 

използване и е изграден Регистър на информационните ресурси. В процес на 

изпълнение са останалите две дейности – практическото използване на заимстваните от 

МП методика и система и даването на информация и публичност по отношение на 

резултатите. Предвижда се цялата работа по проекта да бъде завършена до края на 2019 

г.  

През 2016 г. е стартирана процедура за набиране на проектни предложения с 

предмет „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на 

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България в периода 

2016-2020 г.“. При избирането и оценката на проектните предложения за одобрени за 

изпълнение четири проекта, имащи отношение към изпълнението на ИСИС, а именно: 

• Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно 

електронно гласуване; 

• Реализиране на ЦАИС „Граждански регистър“ и ЦАИС „Адресен 

регистър“; 

• Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на 

електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни 

системи за електронно управление; 

• Национален портал за пространствени данни (INSPIRE). 

Проектът с наименование „Изграждане и внедряване на пилотна система за 

дистанционно електронно гласуване“ си поставя за цeл да изгради, да тества и да 

внедри пилотна система за дистанционно електронно гласуване (гласуване по 

интернет), чрез която да се допълнят вече традиционните методи за упражняване 

правото на глас – изцяло присъствено, чрез хартиена бюлетина или машинно. 

Възможността за въвеждането на електронно гласуване е съобразена с Изборния кодекс 
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и предвижда всеки български гражданин да има възможността да гласува свободно от 

всеки компютър или мобилно устройство, независимо от конкретното си 

местоположение. В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните 

основни дейности: 

• Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно 

гласуване и провеждане на симулации на дистанционно електронно гласуване; 

• Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно 

електронно гласуване и провеждане на експериментално дистанционно електронно 

гласуване; 

• Информация и комуникация – популяризиране на дейностите, целите и 

постигнатите резултати. 

До края на 2018 г. е приключила работата по първата дейност – анализирани са 

подобни добри практики в други държави, направен е преглед на тяхната нормативна 

рамка, изготвен е сравнителен анализ и са идентифицирани силните и слабите страни. 

Проведени са и симулации на дистанционно електронно гласуване. Понастоящем е в 

ход изпълнението по останалите две дейности. Поради стартирал процес за удържаване 

на срока за изпълнение на договора се очаква проектът да бъде завършен в края на 2020 

г.  

„Реализиране на ЦАИС „Граждански регистър“ и ЦАИС „Адресен регистър“ е 

проектно предложение, чиято основна цел е да изгради и да въведе в експлоатация две 

централизирани автоматизирани информационни системи (ЦАИС) – „Граждански 

регистър“ и „Адресен регистър“. Разработването на двете ЦАИС е в съответствие с 

принципите на Стратегията за развитие на електронното управление, Закона за 

гражданската регистрация и специфичните нормативни изисквания, приложени по 

отношение на първичните регистри. В рамките на проекта е предвидено изпълнението 

на следните по-основни дейности: 

• Анализ на съществуващата нормативна рамка и изготвяне на 

предложения за промени в нормативните актове; 

• Реализиране на ЦАИС „Граждански регистър“; 

• Реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“; 
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• Обучение на служители от администрацията за работа с ЦАИС 

„Граждански регистър“ и ЦАИС „Адресен регистър“; 

• Информация и комуникация – популяризиране на проекта, целите и 

постигнатите резултати.  

В рамките на периода, който е предмет на настоящата оценка, по този проект 

има сключен договор и към края на 2018 г. дейностите по проекта се изпълняват, като 

предвидения краен срок е 31.12.2019 г.  

Проектът „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол 

на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на 

софтуерни системи за електронно управление“ си поставя като основна цел 

разработването и внедряването на: информационна система за предварителен, текущ и 

последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и ИКТ; 

публичен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление; 

портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно 

управление. Основните дейности по проекта съвпадат с описаните по-горе цели – 

разработване на система за контрол, създаване на публичен регистър на проектите, 

създаване на портал за достъп до ресурси за разработка на управленски софтуер и 

популяризиране на проекта, целите и постигнатите в неговото изпълнение резултати. 

Към края на 2018 г. дейностите по проекта са в процес на изпълнение, съгласно 

договора, сключен през 2017 г. Очаква се той да бъде изпълнен до 31.12.2019 г.  

„Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ е проект, чиято 

насоченост е към подобряване инфраструктурата на пространствената информация и 

процесите, свързани с обмен на пространствени данни, функциониращи съгласно 

Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/ЕО за създаване на 

инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). В 

рамките на проекта се предвидени следните основни дейности: 

• Анализ на нормативната база и на съществуващите портали за 

пространствена информация в други европейски държави и изготвяне на План за 

действие за хармонизиране на масивите по изискванията на INSPIRE; 

• Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени 

данни (INSPIRE); 
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• Популяризиране на проекта, целите и постигнатите резултати. 

Към края на 2018 г. дейностите по проекта се изпълняват съгласно договора, 

сключен през 2017 г. Работата по първата дейност е в по-напреднала фаза, предстои 

изпълнението и на останалите две дейности през 2019 г., като се очаква проектът да 

бъде финализиран към края на същата година.  

Въз основа на описаните по-горе процедури и проекти, намиращи се в процес на 

изпълнение, може да се каже, че ОП ДУ 2014-2020 г. дава своя принос за изпълнението 

на стратегическата и на оперативните цели на ИСИС, с акцент върху оперативна цел 2 

и подцел „Адекватна среда и инфраструктура за иновации, включително цифров растеж 

и електронно управление“. Проектите се намират във фаза, в която част от дейностите 

са приключили или са в процес на приключване, като това най-често са дейности, 

свързани с анализ на добри практики, нормативна база, възможности за прилагане на 

ноу-хау – българско или чуждестранно, с цел развитие и подобряване качеството на 

електронното управление. В този смисъл изброените пет проекта по ОП ДУ 2014-2020 

г. акцентират върху разработването и внедряването на иновационни подходи и 

инструменти в електронното управление, като към момента работата по проектите в 

повечето случаи е на ниво идентифициране на възможности, а в дейностите, което 

предстои да бъдат изпълнени, ще следва да се търси практическото приложение на 

идентифицираната иновационна възможност. По този начин оперативната програма 

дава заявка за наличен потенциал, използването на който може да допринесе за 

развитие на иновациите и на интелигентната специализация на Република България. 

Въпреки това следва да се спомене, че общата стойност на проектите, които имат 

отражение върху изпълнението на ИСИС, е 4,1 млн. евро, което е под 4% от общото 

финансиране, предвидено за електронно управление (109 млн. евро). Въз основа на 

направената констатация може да се формулира препоръка за по-сериозно акцентиране 

върху иновациите и насърчаване на проектни предложение, поставящи си за цел 

разработване и внедряване на нововъведения в електронното управление. 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР)  

В рамките на Програмата за развитие на селските райони са заложени мерки, 

които подкрепят всяка от подцелите на ИСИС (Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация) към Цел 1: „Фокус върху иновационния потенциал в 

идентифицираните тематични области“. Така подмярка 7.3 от ПРСР за изграждане на 
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широколентова инфраструктура работи в полза на постигането на под-мярка 

„Адекватна среда и инфраструктура за иновации, вкл. цифров растеж и електронно 

управление“ по ИСИС. Мярка 16 и конкретно подмярка 16.1 подкрепя „ефективното 

сътрудничество между  науката и бизнеса“, а мярка 1 и подмярка 1.1 стимулират 

развиването на „качествен човешки ресурс“ в сферата.  

Изпълняваната мярка 7 от ПРСР: „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“, цели намаляване на съществуващите различия между селските и 

градските райони и подобряване или разширяване на малката по мащаби 

инфраструктура в селските райони (вкл. широколентова инфраструктура, публична 

инфраструктура за отдих и туристическа информация). По нея предстои да бъде 

стартирана подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното 

създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и 

мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно 

правителство“. Целта по 7.3 е създаване на широколентова инфраструктура за достъп 

от следващо поколение и осигуряване на активно оборудване за свързаност към облак 

на електронно управление в бели
38 

и сиви
39 

зони. Иновационното в тази подмярка е 

ултра бързият интернет, до който ще се осигури достъп (над минимум 100 мегабита 

скорост на сваляне с възможност за покачване). Също така разполагането на 

широколентови мрежи в населени места, в които няма интервенции – няма нито 

изградена, нито намерения в близките 3 години някой оператор да изгражда мрежа там, 

ще осигури възможност за достъп до тези крайните населени места. Подмярка 7.3 ще 

подпомогне и прилагането на модела на електронно управление, като насърчи 

изграждането на необходимата инфраструктура. Бенефициент по подмярката е 

Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни 

системи“, а предвиденият бюджет е 30 000 000 евро.  

Mярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. е друга мярка, която е в съзвучие с целите на ИСИС. Към 

                                                           
38 „Бели“ райони са тези, в които няма широколентова инфраструктура и няма вероятност да бъде 

разработена в близко бъдеще. (Съобщение на Комисията — Насоки на ЕС относно прилагането на 

правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови мрежи (2013/C 25/01) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0126%2801%29)  
39

 „Сиви“ райони са тези, в които присъства един оператор на мрежа и в които няма вероятност да бъде 

разработена друга мрежа в близко бъдеще (Съобщение на Комисията — Насоки на ЕС относно 

прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови 

мрежи (2013/C 25/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0126%2801%29)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0126%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0126%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0126%2801%29
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настоящия момент се провежда процедура по подбор на проектни предложения по 

подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в 

рамките на ЕПИ“, която ще продължи до средата на месец януари 2020г. Процедурата 

ще осигури възможност за финансиране на проекти с потенциал за иновации в 

секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. 

проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и 

технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики. 

Тя е насочена и към  подпомагането на  функционирането на  оперативни групи, 

създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на 

Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и 

устойчивост. Подкрепените форми на сътрудничество ще осигурят благоприятна среда 

за засилване и разширяване на връзките между земеделските стопани, образователните, 

научните звена и бизнеса, като по този начин ще се създадат съответните механизми за 

практическото реализиране на иновативни решения в практиката. С тясното 

сътрудничество между различните заинтересовани страни ще се ускори трансфера на 

знания и иновации в практиката за повишаване на конкурентоспособността и 

устойчивото развитие на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. 

Общият размер на предвидената безвъзмездна финансова помощ по процедурата 

възлиза на 39 116 000 лв.  

Подкрепа за трансфера на знания и иновации в селското стопанство ще бъде 

осъществена и по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“. Предстои 

обявяване на процедура по подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. 

„Професионално обучение и придобиване на умения“, част от мярка 1. Целта на 

подмярката е подобряването на човешкия потенциал, осигуряването на адекватно 

равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на 

управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, 

биологичното производство и устойчивото управление на природните ресурси, 

включително възобновяемите източници на енергия. С повишаване на знанията и 

подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в 

техните стопанства ще бъде повишена тяхната конкурентоспособност и ресурсна 

ефективност, ще се подобрят екологичните показатели на стопанствата, като 

същевременно реализираните проекти по подмярката ще спомогнат за развитието на 
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устойчива икономика в селските райони. Предвиденият бюджет за реализирането на 

тази процедура е 15 646 400,00 лева.  

В рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) има и други 

мерки, които са насочени към стимулиране на иновациите, но в тях иновацията не е в 

центъра на подпомагането, а носи добавена стойност. Те са по-скоро мерки за 

повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанин и предприятията. 

Основните мерки от Програмата за развитие на селските райони, които допринасят за 

изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация  

са разгледаните – 1.1 - стимулираща трансфера на знания и иновации, 7.3 - подкрепяща 

изграждането на широколентова инфраструктура и 16.1 - насърчаваща 

сътрудничеството между земеделските стопани, образователните, научните звена и 

бизнеса. Към настоящият момент обаче не може да бъде измерен реалният принос на 

тези мерки по ПРСР, спрямо заложените цели в ИСИС, тъй като всички те са с 

предстоящо обявяване на начало на изпълнение.  

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОП ОС 2014-2020 г.) 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. е съставена от четири 

приоритетни оси, в които са описани основните направления, по които ще се търси 

въздействие през посочения програмен период, а именно: приоритетна ос 1: „Води“; 

приоритетна ос 2: „Отпадъци“; приоритетна ос 3: „Натура 2000 и биоразнообразие“ и 

приоритетна ос 4: „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“.  

Приносът на ОП ОС 2014-2020 г. към реализирането на стратегическата цел и на 

двете оперативни цели на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 

Република България 2014-2020 г. (ИСИС) следва да се търси в дейностите по 

приоритетна ос 2: „Отпадъци“. Подпомагането от посочената оперативна програма е 

фокусирано върху изпълнението на оперативна цел 2 (Подкрепа за ускорено усвояване 

на технологии, методи и др., подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на 

ИКТ в предприятията от цялата промишленост) от ИСИС, с акцент върху подцел 

„Иновации за ресурсна ефективност“. 

В рамките на разглеждания в настоящата междинна оценка период е планувано 

обявяването на една процедура по ОП ОС 2014-2020 г., която би имала отражение 

върху подобряване на иновационния капацитет на страната, а именно – Изпълнение на 

демонстративни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъци. Общият 



61 

 

размер на безвъзмездната финансова помощ е 5 млн. евро. Първоначалните планове 

сочат желание за стартиране на описаната процедура през първото/второто тримесечие 

на 2018 г. В последствие то е отложено два пъти – първо - за третото/четвъртото 

тримесечие на същата година, и втори път – за 2019 г.  Забавянето на процедурата е 

продиктувано от необходимостта за допълнителни консултации, очертаване на ясни 

критерии за оценка на проектите и анализиране на възможностите за държавно 

съфинансиране.  

Към момента на провеждане на междинната оценка кандидатстването с 

проектни предложения по процедурата е приключило. Под „демонстрационен/пилотен“ 

проект следва да се разбира проект, който ползва добра практика, реализирана в друг/и 

проекти, предвижда да осъществи или прилага на практика методи, инструменти или 

подходи, които имат за цел да окажат въздействие върху околната среда чрез 

предотвратяване образуването на битови отпадъци, подготовка за повторното им 

използване или разделно събиране, като с приоритет ще бъде събирането при 

източника на замърсяване и/или рециклирането на разделно събрани битови отпадъци.  

С оглед на изложеното дотук, може да се направи извода, че към момента на 

провеждане на настоящата оценка ОП ОС 2014-2020 г. не е допринесла за 

изпълнението на стратегическата и на оперативните цели на ИСИС, и по-конкретно – за 

изпълнението на оперативна цел 2. С прецизирането на изискванията за определяне на 

даден проект като демонстрационен или пилотен се прави важна стъпка по отношение 

на критериите за оценка на проектите. Заложените приоритетни области в рамките на 

обявената процедура говорят за потенциално тестване и евентуално последващо 

внедряване на много иновативни методи, инструменти и подходи, които биха могли да 

подобрят управлението на отпадъците и ще допринесат за увеличаване на ресурсната 

ефективност. 

VIII. Принос на Национален иновационен фонд, Фонд „Научни 

изследвания“ и Национална програма за младежта за изпълнение и 

постигане на целите на ИСИС 

Национален иновационен фонд 

Националният иновационен фонд функционира към Министерството на 

икономиката от 2005г., като съгласно Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация на Република България 2014-2020г., НИФ е един от инструментите за 
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нейното реализиране. Основа цел на фонда е да  насърчава научноизследователската и 

развойната дейност на предприятията и да стимулира сътрудничеството между науката 

и бизнеса в България. В частност Фондът допринася за реализацията на 

научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост, 

инициирани и реализирани в добре работещи предприятия, с цел усвояване на нови или 

усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на 

икономическата ефективност. Подобряването на иновативния потенциал и 

технологичното ниво на предприятията и насърчаването на динамиката на 

иновативните процеси са друг приоритет на НИФ. Фондът работи в посока на: 

 Увеличаване обема на производството 

 Подобряване качеството на произвежданите стоки, услуги или 

процеси 

 Намаляване количеството на използваните ресурси 

 Увеличаване инвестициите в ефективни предприятия 

Администрирането на Фонда се изпълняван от Изпълнителна агенция за 

насърчаване на малки и средни предприятия, която в периода 2005г.-2019г. организира 

и реализира 10 конкурсни процедури по линия на НИФ. През 2013г. е направена оценка 

на постигнатите резултати от предприятията за периода до три години от приключване 

на проектите, финансирани от НИФ в рамките на сесиите I - V. Резултатите от анализа 

показват подобрения в дейността на участващите фирми, в различни направления, сред 

които: 

 Въвеждане на нови продукти на пазара  

 Увеличаване броя на персонала  

 Достигане до чужди пазари  

 Увеличаване на печалба 

 Увеличаване на нетните приходи от продажби и др. 

Важно е да се отбележи, че за всяка конкурсна процедура на НИФ са определени 

приоритетни направления за подкрепа. След приемането на Иновационната стратегия 

за интелигентна специализация на Република България 2014-2020г., и прилагането на 

мерките за нейната реализация, НИФ организира 4 конкурсни сесии. Наличните данни 

за степента на успеваемост на сесиите показват следното: 
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Сесия 

на НИФ 

Постъпили 

проектни 

предложения 

Сключени 

договори 

% 

сключени 

договори 

Договорена 

субсидия в лева 

VII 

(2014г.) 

152 50 33% 9 718 944 

VIII 

(2016г.) 

192 78 41% 15 305 693 

IX 

(2018г.) 

72 24 33% 5 489 827 

X 

(2019г.) 

- - - ~4 500 000 

Източник: Справки за постъпили проектни предложения, сключени договори и договорена 

субсидия в лева на НИФ 

В рамките на VII-тата проведените конкурсни сесии на НИФ са субсидирани два 

типа проекти - научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа 

осъществимост. НИРП са съсредоточени върху технологичното развитие на нови 

продукти, процеси и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи 

продукти, процеси или услуги. Всяко предложение се оценява до колко то се явява 

новост. Научноизследователски развойни проекти се състоят от следните категории 

задачи – индустриални научни изследвания и  експериментално развитие. 

Проектите за техническа осъществимост изследват възможността да бъде 

реализиран даден научноизследователски проект, като се реализират задачи в сферата 

на индустриалните научни изследвания и експерименталното развитие. Целта е да се 

изучи икономическата жизнеспособност, да се прецени техническата и икономическа 

осъществимост на научноизследователски развойни проекти. Резултатът от 

реализацията на проекти за техническа осъществимост представлява аналитичен 

доклад, който съдържа аргументирани изводи относно възможността за реализация на 

конкретен научноизследователски развоен проект. 

Последващите процедури организирани през 2016, 2018 и 2019г. предвиждат 

средства само за научноизследователски развойни проекти, като запазват максималния 

срок за реализацията им – до 18 месеца. Друг аспект, който се запазва е размерът на 
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максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, която предоставя Фонда, 

за едно проектно предложение. Тя се равнява на 500 000 лв. Интензитетът на 

финансовата помощ, изчислен на основа на допустимите разходи по проекта остава 

една и съща във всички конкурсни сесии на НИФ, като разпределението е не повече от 

50% за индустриални научни изследвания и не повече от 25% за експериментално 

развитие. Размерът на финансовата помощ може да бъде увеличен, като достигне 

максимум до 80% от допустимите разходи. Това е възможно чрез допълнителни 10% , 

ако в проекта са включени средни предприятия; 20% за включени малки предприятия и 

15% при наличието на ефективно партньорство/сътрудничество с организация за 

научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие.  

Разлики между конкурсните сесии на НИФ могат да бъдат проследени през 

изискванията за административно съответствие и допустимост, и иновативност и 

икономическа перспективност на кандидатите за финансиране. В рамките на VII-ма 

сесия, финансиране получават всички проекти, получили минимум 60% за 

иновативност и 40% за икономическа перспективност. При VIII –ма изискването е 

всеки кандидат да получи минимум 60% от максималния брой точки по всеки един от 

критериите иновативност и икономическа перспективност, докато в IX и X-та сесия, 

процентът нараства до 70 на 100.  

Към момента на настоящата оценка IX-тата сесия е все още в ход. Наличният 

финансов ресурс е в размер на ~4.5 млн. лв. Към 14.10.2019 г. е публикуван списък на 

проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и 

допустимост по 10-та сесия на НИФ, в който попадат 16 проектни кандидатури. 

Важно е да се отбележи, че не се наблюдават вариации при тематичните 

области, в рамките на които трябва да попаднат изготвените научноизследователски и 

развойни проекти, финансирани от Фонда. Без значение в коя от проведените 

конкурсни сесии на НИФ е поместено проектното предложение, всички кандидатури са 

реализирани в едно от следните направления: 

 Информатика и ИКТ 

 Мехатроника и чисти технологии 

 Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии 

 Нови технологии в креативните и реактивните индустрии 
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От годишния доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 от 2018г., става ясно, 

че проектните предложения от 8-ма и 9-та конкурсна сесия на НИФ се разпределят по 

следния начин:  

Направление: VIII сесия IX сесия 

1. Мехатроника 

и чисти технологии  

6  бр. сключени 

договори–на стойност 

0.941 млн. евро (1.839 млн. 

лв.); 

9  бр. сключени 

договори на стойност 

1.146 млн. евро (2.242 млн. 

лв.) 

2.

 Информационни и 

комуникационни 

технологии и информатика   

9 бр. сключени   

договори на стойност 

1.356 млн. евро (2.654 млн. 

лв.) 

6 бр. сключени   

договори на стойност 

0.959 млн. евро (1.875 млн. 

лв.) 

3. Индустрия за 

здравословен живот и 

Биотехнологии  

2 бр. сключени 

договори на стойност 

0.210 млн. евро (0.412 млн. 

лв.) 

7 бр. сключени 

договори на стойност 

0.474 млн. евро (0.926 млн. 

лв.) 

4. Нови 

технологии в креативните 

и рекреативните 

индустрии 

 2 бр. сключени 

договори на стойност 

0.228 млн. евро (0.447 млн. 

лв.) 

Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 

2018 г. 

С почти еднакъв ресурс за двете сесии, се наблюдава нарастване на боря 

финансирани проекти,  като през 2018г. са сключени два договора в областта на новите 

технологии в креативните и рекреативните индустрии. Въпреки стъпките в тази посока, 

най-малък остава делът на предложенията именно в тази тематична област, дефинирана 

като приоритетна в ИСИС.  

Отпадането на субсидирането на проекти за техническа осъществимост след 

2015г., допринася  за концентрацията на финансова помощ в посока на реализацията на 

научноизследователски развойни проекти, които да завършват с практически търсен и 

приложим краен продукт. Критериите за подбор на проектни предложения, които да 

бъдат финансирани, стават по-завишени, като по този начин бива направен опит за 
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финансиране на сходен или по-малък брой  проекти за сметка на намаляващите 

финансови средства, с които разполага НИФ. Паралелно с редуцирането на бюджета на 

НИФ и броя на реализираните проекти, се наблюдава плавно нарастване на процента на 

разходите за НИРД като % от БВП. По данни от „Годишен доклад за изпълнението на 

ИСИС 2014-2020г.“ от 2018г., стойността за бюджетните разходи за НИРД по 

източници на финансиране от 2017г., достига 0.75%. Макар разходите за НИРД да са 

съсредоточени предимно в сферата на медицината, техническите и естествените 

науки
40

, стойностите показват, раздвижване по отношение приносa и развитието, което 

имат дейностите на НИФ към свързаните с тях цели, заложени в ИСИС.  

Структурата на НИФ оказва влияние и допринася за развитието на ИСИС по 

отношение на оперативна цел 1, под цел – ефективни сътрудничества наука-бизнес, с 

подпомагане чрез устойчиви механизми научно развойната дейност, в посока на 

стимулиране на сътрудничеството, както от страна на търсенето, така и от страна на 

предлагането – методи заложени във визията на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация. Приносът на реализираните проекти и дейности е налице, 

но е трудно проследим. От една страна, това се дължи на  характера на 

изследователската работа като цяло, която често изисква повече време за реализиране 

на резултат, и често разкрива възможности за бъдещо развитие и надграждане в 

съответната изследвана област с цел постигане на краен продукт. От друга страна 

сътрудничеството наука-бизнес често приключва след края на финансирането, което 

предполага по-трудно проследяване на успеваемостта на осъществените интервенции и 

проследяването на техните резултати и степени на въздействие.  

Еврика и Евростарс 

Трансевропейска мрежа за пазарно-ориентирана изследователска и развойна 

дейност в областта на промишлеността – Еврика, подпомага конкурентоспособността 

на европейските фирми чрез развиването на международно сътрудничество, което води 

до създаването на контакти и изграждането на мрежи за иновации. Целта ѝ е да 

постигне пазарна реализация на резултатите от висококачествената 

научноизследователска и развойна дейност и да използва мултиплициращия ефект от 

съвместната работа за подобряване на качеството на живота. Инициативата ЕВРИКА  

не разполага с централизирани фондове. Всяка страна – членка осигурява 

                                                           
40

 „Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020г.“, 2018г. 
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финансирането на своите изследвания по съвместния проект. На 25.06.2010 г. България 

е приета за пълноправен член на инициативата ЕВРИКАС, а с Решение № 658 на 

Министерския съвет от 23 юли 2009 г. правителството възлага на Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организацията и 

координацията на дейността по участието на страната в инициативата ЕВРИКА и 

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. 

На 30 декември 2015 г. е подписано Споразумение между Правителството на 

Република България и Секретариата на ЕВРИКА за участие в съвместната програма 

Евростарс-2. Тя е съвместна инициатива на ЕВРИКА и Европейската комисия (ЕК) по 

линия на 7-ма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС 

(7РП), като целта ѝ е да осигури финансиране за пазарно ориентирани научни 

изследвания и експериментално развитие с активното участие на малки и средни 

предприятия, осъществяващи научно-развойна дейност. Програмата Евростарс-2 

предоставя възможност за съвместно национално и европейско финансиране на 

международни научноизследователски проекти. Изискването е в проекта да участват 

най-малко две юридически лица от различни страни-членки, като водещ партньор е 

„малко или средно предприятие, работещо в сферата на научноизследователската и 

развойна дейност”. До две години от приключването на проекта полученият краен 

продукт трябва да бъде внедрен в производството или на пазара. 

До 2019г., България участва и организира 11 конкурсни сесии по програмата, 

като всички проекти с българско участие са в технологични области като ИКТ, 

Биотехнологии, Промишленост, Енергия и околна среда и др. 

Чрез дейността си по координиране и управление, НИФ подобрява и насърчава 

предприемачеството базирано на иновации сред малките и средни предприятия, 

научноизследователските институти и университети. По този начин се стреми да 

концентрира по най-ефективен начин наличния експертен потенциал, знанието, 

изследователската база и финансовите ресурси, за да повиши конкурентоспособността 

на българските представители на и извън европейския пазар. Успешното реализиране 

на проекти по инициативата ЕВРИКА и програмата Евростарс, разширява обхвата на 
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възможностите за реализиране на иновативни продукти и успешни партньорства между 

наука и бизнес не само на национално ниво, а в рамките на международни мрежи за 

сътрудничество в областта на иновациите. Това пряко кореспондира с целите на ИСИС, 

чиито инструменти за постигане и източници на финансиране са Национален 

иновационен фонд и  процедурите осъществени в рамките на програма Хоризонт 2020. 

Фонд „Научни изследвания“ 

Фонд „Научни изследвания“ функционира като административна структура към 

Министерство на образованието и науката. Фондът финансира научни изследвания на 

програмно-конкурсен принцип за подпомагане развитието на българската наука, на 

взаимодействието и с други социално-икономически сфери и международната научна 

общност, както и за формиране на национална научна политика за участие на български 

учени в регионални и европейски научни програми и инициативи.  

Работата и организацията на дейността на ФНИ е в съответствие с Европейската 

рамка за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации, с 

Европейска и национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура, с 

рамкова процедура на Европейския съюз, както и с други европейски и международни 

инициативи. 

На национално ниво, дейността и организацията на Фонда, съответства на 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, на приетия План за 

действие в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 

2015-2020г., на Закона за насърчаване на научните изследвания, както и на 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020г. 

Съществуващата нормативна рамка на ниво ЕС и България, определя 

икономическите приоритети в рамките на фундаментално научноизследователски и 

иновационни дейности, с цел създаване на конкурентно предимство чрез провеждане 

на приоритетни научни изследвания, технологично развитие и иновации, пряко 

свързани с потребностите на пазара на труда, индустрията и бизнеса. Основна цел на 

Фонда е да се отговори на новите възможности и промени на пазара, като се 

съсредоточат инвестиции в приоритетни научни области, които да осигурят 

увеличаване на добавената стойност на икономиката и нейната конкурентоспособност 

на българския и международните пазари. 
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Към Фонда функционират шест постоянни експертни комисии, които отразяват 

научноизследователските приоритетни области, следвайки международно признатите 

стандарти и отчитайки съществуващия национален научен потенциал и обществените 

нужди и приоритети. Чрез Фонда са финансирани проекти и дейности за насърчаване и 

развитие на научните изследвания в следните областите: математика и информатика, 

естествени науки, биология и медицински науки, селскостопански науки, технически 

науки, обществени науки и хуманитарни науки.  

След приемането на ИСИС, ФНИ става инструмент за нейното осъществяване, 

като една от програмите за подпомагане на научноизследователската и развойна 

дейност. Приоритетните направления на Националната стратегия за развитие на 

научните изследвания „По-добра наука за по-добра България 2025“ са приведени в 

съответствие с тематичните приоритети на ИСИС и са насочени в следните области: 

1. Мехатроника, чисти технологии и нови енергийни и енергийно 

ефективни технологии 

2. Здраве  и качество на живот: зелени и екотехнологии, 

биотехнологии, екохрани, пречистващи и безотпадни технологии 

3. Опазване на околната среда. Оползотворяване на суровини и 

биоресурси. Екологичен мониторинг 

4. Материалозанание и нанотехнологии 

5. Информационни и комуникационни технологии 

Тъй като ФНИ участва в подготовката и изпълнението на програмите, 

определени в бюджета в програмен формат на МОН, финансовото стимулиране на 

научните изследвания се осъществява по линия на Годишната оперативна програма за 

дейността на Фонда. Тя се изготвя в съответствие с програмата в приетия от 

Министерския съвет годишен доклад по чл. 7 от Закона за насърчаване на научните 

изследвания и с Дългосрочния план за работа и развитие на Фонда за програмния 

период. В нея са дефинирани брой и наименование/тематични цели на конкурсите, за 

които ще бъдат отпуснати средства в конкретната година, сроковете за провеждане на 

конкурсните сесии, критериите, по които ще бъдат оценявани проектните предложения, 

обща максимална сума за финансиране на всеки конкурс, както  показатели и 

индикатори за оценка на ефективността от изпълнението на дейностите. 
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В периода между 2011г. – 2014г., управлението на ФНИ е осъществявано от 

четирима председатели, трима заместник-председатели на ИС на ФНИ и от пет 

управителя.
41

 В резултат на честата смяна на ръководния състав не са създадени 

условия за ефективно осъществяване дейността на ФНИ. Това води до неизпълнение на 

годишните програми на ФНИ, в които е концентрирана основната част от общия размер 

на средствата, предвидени за реализиране на мерките в Плана за действие за 

изпълнение на Националната стратегия.  

През 2014г. съгласно Правилника на ФНИ са проведени конкурсни процедури в 

следите направления:  

 „Конкурс за финансиране на научни изследвания по приоритетни области 

– 2014 год.“ 

 „Българска научна периодика – 2014 год.“ 

 „Двустранна програма за интегрирани дейности на България-Френска 

република – Програма Рила 2014 год.“  

Във всички конкурсни сесии за 2014г., ФНИ финансира общо 206 проекта. По 

линия на конкурс „Двустранно научно-техническо сътрудничество между Република 

България и Китайска република“ са сключени и изплатени 12 договора, а по 

„Двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и 

Германия“ са осъществени още 12 договора. Подписването на договорите по конкурс 

„Двустранна програма за интегрирани дейности на България-Френска република – 

Програма Рила 2014 год.“ е отложено за началото на 2015г. През 2014г. за първи път 

конкурсните процедури, които са проведени са съгласувани предварително с 

Министерство на финансите. 

През 2015г. във ФНИ работят три състава на Изпълнителния съвет и двама 

управители. През годината е приета Годишна оперативна програма, в която 

договореният бюджет е  18 402 300 лв., от които Фондът усвоява само 6 341 707 лв.
42

 

По-голямата част от тези средства са разходвани по повод нови договори, анекси и 

такси свързани с програма „Рила-2014“, ЦЕРН и BIODIVERSA. Подкрепените проекти 

са в областта на физика, химия, технически науки, биотехнологии, аграрни науки, 

                                                           
41

 Одитен доклад № 0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни 

изследвания за периода от 01.08.2011 г. до 31.12.2014 г., Сметна Палата, юли 2015г.  
42

 Годишен отчет на Фонд „Научни изследвания“ за 2015г.  
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опазване на околната среда и др.
43

  В съответствие с ГОП са разработени Насоки за 

финансиране на фундаментални научни изследвания 2015г., но не е обявен конкурс, 

поради решение на МОН, той да бъде проведен след приемане на нов Правилник на 

Фонда, което не се осъществява до края на годината. Не са финансирани втори и трети 

етапи на проекти от конкурсни сесии от предходни години поради становище на 

Министерство на финансите. Не са проведени и конкурси за двустранно 

сътрудничество, макар такива да са предвидени в първия вариант на ГОП. 

През 2016г. ФНИ, организира поредица от конкурсни сесии насочени към 

двустранно сътрудничество със Словакия, Русия, Австрия, Китай и Франция. През 

годината са субсидирани  и конкурсите „Млади учени“ и „Фундаментални научни 

изследвания – 2016г.“, които оперират в едни и същи научни области. За цялата 

финансова година Фондът финансира над 280 проектни предложения. Броят на 

финансираните проекти показва, че ФНИ акцентира върху направленията: 

биотехнологии, информационни и комуникационни технологии, енергетика, 

медицински науки и инженерна химия. Ограничените финансови средства за проектно 

финансиране през годината води до затруднения при подбора на научни изследвания, 

което се отразява и върху броя на научните публикации и научната продукция като 

цяло. Scopus дава данни за научната продукция с участието на ФНИ като финансираща 

организация за периода 2014-2016г. Според тях броят на научните публикация, 

финансирани от Фонда, намалява пропорционално на общия им брой през различните 

години. Процентно делът им спада на 6,4%  през 2016г. спрямо 7,3% за 2014г. (Табл. 4 

към Приложения) 

През 2017г. ФНИ продължава финансирането на изпълнението на научни 

изследвания на проектно-конкурсен принцип и създава условия и възможности за 

подкрепа на научни програми, на нови научни направления и удовлетворяване на 

необходимостта и нуждите от изследователски експертизи и знания. Инструментите на 

фонда са насочени отново към  следните направления: 

 Фундаментални и приложни научни изследвания в определени тематични 

направления. 

                                                           
43

 Приложение 3 - Справка за изпълнението и отчитането на финансираните  проекти за 2015г., Годишен 

отчет на ФНИ за 2015г. 
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 Подпомагане и насърчаване на научните изследвания в университетите, 

Българска академия на науките и Селскостопанска академия, както и реализирането на 

съвместни проекти между тях.  

 Финансиране на проекти в рамките на двустранно научно 

сътрудничество. 

 Подкрепа на млади учени и постдокторанти. 

 Подкрепа на изявени български учени. 

 Развитие на научната инфраструктура. 

Данни за два от конкурсите, проведени през 2017 г., предвиденото и одобреното 

финансиране по тях, броят кандидатствали и одобрени проекти, показват, че за 

периода, по линия на ФНИ са осъществени около 205 проекта.  

През 2018г. броя на проектите с акцент върху фундаменталните изследвания 

нараства пропорционално на броя на проведените конкурси и предвидени средства в 

бюджета на ФНИ за годината. Според Годишния отчет на Фонда, броят на 

финансираните проекти в конкурсите „Фундаментални научни изследвания – 2018г.“, 

„Фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018г.“  и 

„Конкурс за финансиране на млади учени и постдокторанти – 2018г.“ са над 210, а 

участниците в научните колективи също нараства и достига до 2000 членове. През 

същата година, ФНИ продължава да провежда конкурси за двустранно сътрудничество 

с Русия, Китай, Индия, УАФ и др.  

Постоянството в работата на Фонда и действията в посока на преодоляване на 

вътрешни на структурата предизвикателства, водят до постепенно нарастване на 

доверието и средствата, с които разполага Фонда и съответно броя реализирани 

проекти под неговата шапката. По естество субсидирането на индустриални 

проучвания, които имат търговско приложение, не може да бъде осъществено през 

ФНИ, но той подкрепя фундаментални изследвания, които крият потенциал за 

иновация. От друга страна инвестирането в развитие на научния капацитет, 

насърчаване на международно сътрудничество със страни в и извън ЕС, са 

предпоставка за осъществяване на връзка между фундаменталната наука и сферите на 

иновациите. В тази връзка дейността на ФНИ допринася в голяма степен за повишаване 

капацитета на научните кадри в страната, като резултатите се отнасят пряко към една 
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от подцелите на ИСИС в сферата на ефективните сътрудничества между наука и 

бизнес.  

Научноизследователска инфраструктура (НИИ)  

Научноизследователската инфраструктура е съществена част от всяка 

национална иновативна система. Достъпът до модерна научна инфраструктура 

гарантира развитието на изследвания – фундаментални и приложни, и е предпоставка 

за трансфера на технологии и знания към и от индустрията. 

Научноизследователската инфраструктура обхваща съоръжения, ресурси и 

свързани с тях услуги, които се използват от научната общност за провеждане на 

научни изследвания на високо ниво в съответните области. Като уникална научна 

инфраструктура  се определят съоръжения, научни центрове и интегрирани комплекси, 

които разполагат с високоспециализирано оборудване и апаратура, предлагат 

специализирано научно обслужване, нямат аналог на национално ниво и/или са 

партньорска структура на инфраструктури, определени от Европейския стратегически 

форум за изследователски инфраструктури и включени в Европейската пътна карта за 

научноизследователска инфраструктура. 

Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ)  е стратегически 

документ на България, чрез който се създават условия за решаването на специфичен 

проблем. Той съдържа конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати чрез 

конкретни мерки и инструменти, които са предвидени в европейски документи в 

подкрепа развитието на научна инфраструктура. Развитието на НПКНИ произтича от 

амбицията на страната да разполага с модерна и устойчиво поддържана 

научноизследователска инфраструктура за провеждане на висококачествени научни 

изследвания и обучение, с акцент върху приоритетните направления на иновационната 

стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Реализирането й съблюдава 

следните принципи. 

 Минимизиране на неаргументирано дублиране на уникална и 

скъпа научна апаратура; 

 Висока натовареност на научната инфраструктура и достъп на 

заинтересованите ползватели; 

 Създаване на адекватни ресурсни условия за функционирането й; 
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 Регионален баланс, в съответствие с приоритетните направления 

на ИСИС; 

 Интегриране на националните научни инфраструктурни комплекси 

в европейски такива. 

Примерите за добри практики при НИИ могат да бъдат групирани  по степен на 

готовност. Към момента на провеждане на оценката има три нива - реализирани 

проекти, приоритетни проекти в процес на изграждане и нововъзникващи проекти. Те 

се разпределят, както следва: 

Реализирани проекти: Национална интердисциплинарна изследователска е-

инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно 

наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и 

DARIAH (КЛаДА-БГ).; Европейско социално изследване за България (ESS); 

Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови 

материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на 

артефакти (археологически и фолклорни) – Инфрамат (INFRAMAT); Регионален 

астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО); Национален център за 

високопроизводителни и разпределени пресмятания (EGI и PRACE); Европейски 

център за ядрени изследвания – ЦЕРН; Научно-технологичен парк „София Тех Парк“ - 

лабораторен комплекс; Обединен институт за ядрени изследвания (ОИЯИ, гр. Дубна); 

Българска Антарктическа База „Св. Климент Охридски“ и Национален университетски 

комплекс за биомедицински и приложни изследвания. 

Приоритетни проекти в процес на изграждане: Национален циклотронен 

център; Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, 

обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Argo); 

Съхранение на енергия и водородна енергетика (СЕВЕ-ECCSEL); Център за 

съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на 

биологията, медицината и биотехнологиите (EuroBioImaging); Изследвания в областта 

на управляемия термоядрен синтез (ИТЕР); Консорциум CTA-MAGIC. Международно 

сътрудничество в сферата на астрофизиката на частиците; Национална 

научноизследователска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, 

облаци и газови замърсители, интегрирана в рамките на пан-Европейската 

инфраструктура ACTRIS; Научна инфраструктура по клетъчни технологии в 



75 

 

биомедицината (НИКТБ); Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в 

Европа (SHARE). 

Нововъзникващи проекти: Национален геоинформационен център; Еко и 

енергоспестяващи технологии; Национална инфраструктура за изследване и иновации в 

земеделието и храните (RINA); Център по растителна системна биология и 

биотехнология (ЦРСББ-PlantaSyst).  

Тематичните области на Националната пътна карта на Република България 

отговарят на приоритетите на Националната стратегия за научни изследвания 2030 и на 

ИСИС, а също така са в унисон и с основните тематични области на Европейския 

социален фонд (ЕСФ). През 2017 г. е направен диагностичен преглед, на 

съществуващата уникална или разпределена инфраструктура за научни изследвания в 

България. Съгласно това картиране в страната съществуват 12 инфраструктури (7%) с 

европейско значение, 84 инфраструктури (52%) с национално значение и 65 (40%) 

инфраструктури с регионално значение. 

За периода 2017-2023 г. НПКНИ финансира 23 научни инфраструктурни 

комплекса на европейско и национално ниво. От гледна точка на ресурсно осигуряване 

и териториално разположение, научните инфраструктурни проекти могат да бъдат 

разгледани по следния начин: 

Научни инфраструктури, част от европейски и международни организации:  

 Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), създадена през 

1954 г. е най-голямата междуправителствена организация на Европа за фундаментални 

научни изследвания в областта на физиката на елементарните частици. България е 

пълноправен член на ЦЕРН от 1999 г. Българската индустрия се включва успешно в 

изпълнението на поръчки за оборудване и научна апаратура. Тази инфраструктура 

трудно може да бъде реферирана към една от приоритетните направления на ИСИС. 

 Обединен институт за ядрени изследвания в гр. Дубна, Русия (ОИЯИ), 

изграден, през 1956 г. се занимава с изучаване на фундаменталните свойства на 

материята. Български институти и фирми са активен участник в част от дейностите на 

организацията, като изработват апаратура и съоръжения за провежданите научните 

изследвания. 
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Други международни и европейски научни инфраструктури, в които 

България участва : ITER and Fusion for Energy - от 2007 г., EuroBioImaging- от 2014 г., 

BBMRI - от 2018 г., EATRIS-ERIC - от 2018 г., Euro-Argo - от 2017 г., EPOS - от 2019 г., 

CLARIN - от 2014 г., DARIAH - от 2018 г., CTA-Magic - от 2014 г., ESS - от 2018 г., 

SHARE - от 2018 г.). 

Национални научни инфраструктури: Участието в този тип инфраструктури 

често води до участие в проекти на Рамковата програма за научни изследвания и 

иновации „Хоризонт 2020“, както и в изграждане на разпределена европейска научна 

инфраструктура. Част от инфраструктурите, обект на НПКНИ, могат да бъдат 

съотнесени към основните приоритети на ИСИС. 

 Проект „Университетски научноизследователски комплекс за иновации и 

трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийна 

ефективност и виртуално инженерство“ на ТУ-София са изградени 16 лаборатории, 

включващи high-end технологии за физическо прототипиране, - към приоритет 

„Мехатроника и чисти технологии“; 

 Проект „Национален университетски комплекс за биомедицински и 

приложни изследвания“ МУ-София – приоритет „Индустрии за здравословен живот 

и биотехнологии (включително храни)“; 

 Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ на СУ 

„Климент Охридски“ – приоритет „Нови технологии в креативни (творчески) и 

рекреативни индустрии“; 

 Европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) - 

Институтът по математика и информатика - приоритет „Информационни и 

комуникационни технологии“; 

 Европейски инфраструктури EGI и PRACE - приоритет 

„Информационни и комуникационни технологии“; 

 Пан-Европейската инфраструктура ACTRIS - приоритет „Мехатроника 

и чисти технологии“; 

 Национална инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и 

храните RINA – ССА - приоритет „Индустрии за здравословен живот и 

биотехнологии (включително храни)“; 
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 Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските 

изследвания- институти на БАН и ССА - приоритет „Мехатроника и чисти 

технологии“; 

 Европейската инфраструктура (Euro-Argo)” – БАН, приоритет 

„Мехатроника и чисти технологии“; 

 „Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)”- 

Пловдив – приоритет „Индустрии за здравословен живот и биотехнологии 

(включително храни)“; 

 Национална инфраструктура „Устойчиво оползотворяване на биоресурси 

и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ – 

Агробиоинститут, ССА, приоритет „Индустрии за здравословен живот и 

биотехнологии (включително храни)“; 

 Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване 

на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-

съхранение на артефакти (археологически и фолклорни) –Инфрамат (INFRAMAT) - СУ 

„Св. Климент Охридски“, приоритет „Нови технологии в креативни (творчески) и 

рекреативни индустрии“. 

Достъпът до модерна научноизследователска инфраструктура създава 

благоприятна среда за развитие на триъгълника на знанието – образование, научни 

изследвания и иновации. Той допринася и подпомага трансфера на знания и нови 

решения от научните организации към индустрията. Чрез научната инфраструктура 

могат да се комерсиализират научни резултати, които до доведат до иновативни 

продукти и услуги, подобряващи конкурентоспособността в даден икономически 

сегмент. В тази връзка, дейностите осъществявани в рамките на Националната пътна 

карта за научна инфраструктура и финансиращите я инструменти, допринасят за 

изпълнението на заложените в ИСИС цели. Добрите примери за успешно внедрени на 

пазара крайни продукти, осъществени в рамките на международни и сътрудничества с 

българско участие, показват, че  приносът от българска страна в сферата на иновациите 

постепенно се повишава и нараства. 

Национална програма за младежта 

Националната програма за младежта (2016-2020г.) е инструмент за изпълнение 

на приоритетите на националната политика за младите хора. Продължителността на 

Програмата в текущия програмен период е 5 години, а необходимите средства за 
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нейната реализация са осигурени в рамките на бюджета на ММС за съответната година 

и съобразно разходните тавани в тригодишната бюджетната прогноза. Национален 

координатор на Програмата е министърът на младежта и спорта.  

При разработването на текущия програмен период (2016-2020) са взети под 

внимание текстовете на Договора от Лисабон (чл. 2д, б. „д“ и чл. 149), Стратегия 

ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (COM(2010) 2020), 

ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и 

регионите, приета от Съвета на Европа, Бялата книга на Европейската комисия „Нов 

тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с 

резолюция на Общото събрание на ООН, Европейски младежки пакт, Стратегия на ЕС 

за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал, Обновена рамка за 

европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018). Програмата е 

съобразена и с национални стратегически документи, като Национална програма за 

развитие: България 2020, Национална програма за реформи: Европа 2020, Програмата 

на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2020). 

Целите и приоритетите на програмата са в съответствие и допълнение на първия стълб 

на ОПРЧР 2014 – 2020 „Постигане на по-висока и по-качествена заетост”. 

В контекста на европейската и национална нормативна рамка, Програмата си 

поставя за цел да подобри качеството на живот и реализация на младите хора, чрез 

създаване и прилагане на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим 

социален капитал, който допринася за пълноценното социално-икономическо развитие 

на България като страна членка на Европейския съюз. В нея са заложени следните 

стратегически цели: 

 Стратегическа цел I: Улесняване на достъпа до качествени услуги за 

специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите 

хора в съответствие с потребностите и интересите им. 

Стратегическа цел II: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите 

хора 

 Стратегическа цел III: Развитие на доброволчеството сред младите 

хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, 

конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и 

формиране на гражданско самосъзнание 
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 Стратегическа цел IV: Осигуряване на възможности за пълноценно 

участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към 

основните демократични ценности и стандарти. 

 Стратегическа цел V: Създаване на привлекателна среда за развитие на 

младите хора в малките населени места и селските райони. 

 Стратегическа цел VI: Създаване на благоприятна, насърчаваща и 

подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в 

България. 

Стратегическите цели се осъществяват чрез Развитие на мрежа от Младежки 

информационно-консултантски центрове (МИКЦ), които да предоставят качествени 

услуги за младите хора под формата на специализирана информация, консултиране, 

провеждане на тематични обучения и дейности за организиране на  свободното време, с 

които се подпомага личностното и професионално развитие на българските младежи. 

Първите данни за изпълнението на проектите по НПМ (2016-2020г.) са от 2017г.  

Между януари и юни 2017г. са реализирани проекти по Подпрограма 1 „Развитие на 

мрежата от младежки информационно консултантски центрове“ и Подпрограма 2 

„Национални младежки инициативи и кампании“. Резултатите показват, че в този 

период са постъпили 117 броя проектни предложения в няколко тематични области, а 

броят на младежките центрове, подкрепени по Програмата нараства от 32 на 36.  

През 2018г. стартира процедура за набиране на проектни предложения по 

Национална програма за младежта (2016 – 2020) за Подпрограма 2 – Национални 

младежки инициативи и кампании, по следните тематични области: ТО 1 - „Младежко 

доброволчество и участие в доброволчески инициативи; ТО 2 - „Развитие и признаване 

на младежката работа“ , ТО 4 – „Активизиране на младите хора в малките населени 

места“ и ТО 5 – „Младежко предприемачество“. В периода на кандидатстване са 

подадени 57 проектни предложения, от които 27 получават финансиране.   

Конкурсът по Програмата през 2019г. обхваща два времеви периода на 

изпълнение на проектните дейности. Първият е по ТО 2 „Развитие и признаване на 

младежката работа“ между 01 май 2019 г. – 31 декември 2019 г.  Класирани и 

финансирани са 12 проекта. Вторият период за изпълнение на проектните дейности е по 

ТО 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места“ ТО 5 „Младежко 

предприемачество“ е между три и шест месеца, като проектните дейности могат да се 
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реализират в периода 01 октомври 2019 г. – 31 март 2020 г. За вторият етап са 

постъпили 31 проектни предложения, от които 24 преминават етап „административно 

съответствие“ и очакват решение за получаване на финансиране.  

Чрез дейността си Младежките информационно-консултантски центрове 

(МИКЦ) обхващат младежи от различни възрастови и социални групи (младежи 

самоопределили се като част от малцинствата, с икономически и социални трудности, с 

образователни трудности и културни различия, с увреждания и здравни проблеми, 

безработни, заети, ученици, и студенти от столицата, големите и малки населени места 

и села) и предоставят услуги на младите хора, като по този начин целите на Програмата 

биват последователно постигани.  

Значителна част от дейностите по проектите за МИКЦ и Програмата като цяло, 

са пряко свързани с младежката безработица и активирането на младежите за 

включване в пазара на труда. Реализирани са тематични обучения за развитие на 

социални умения, формиране на предприемаческа култура, стимулиране на кариерната 

ориентация и заетостта, мотивация за работа, трудови правоотношения и др. 

Осъществяването им в голяма степен допринася за постигането на оперативните цели 

заложени и в ИСИС, и подцелите свързани с качествен човешки ресурс, като това става 

възможно именно чрез развитието на иновативни подходи в младежката работа и 

младежкото доброволчество, заложени и развивани в НПМ (2016-2020г.).   
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IX. Констатации, изводи и препоръки 

Иновационната  стратегия за интелигентна специализация на Република 

България 2014-2020 г. представя визия, 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. Стратегическата цел, заложена в ИСИС, е до 2020 г. България да 

премине от групата на „плахите иноватори“ в групата на „умерените иноватори“. 

Според данните от Европейското иновационно табло за 2019, въпреки отбелязания 

напредък в иновационното представяне на страната от 2012 насам, през 2018 година 

страната остава част от плахите иноватори, заедно с Румъния. България все още не 

успява да изпълни стратегическата цел, заложена от Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. 

Междинната оценка на постигнатите резултати в изпълнението на оперативните 

цели на ИСИС и на степента на напредъка по стратегическата цел за периода от 

03.11.2015 г. до 31.12.2018 г. показва, че се наблюдава напредък в показателите на 

България в посока на подобряване на иновационния потенциал на страната с отчетлив 

ръст в заетостта в бързоразвиващи се предприятия от иновативни сектори, заявки за 

промишлен дизайн и за запазена марка. Според Европейското иновационно табло за 

2019, най-слабо представяне в България регистрират иновационните измерения 

„финансиране“ и „подкрепа“, „изследователски системи“ и „иноватори“. Резултатите 

във връзка с „публични разходи за НИРД“, „най-цитирани публикации“ и „учене през 

целия живот“ са най-ниски. Страната би следвало да продължи усилията си за 

постигане на високи резултати по отношение на заетостта в бързоразвиващи се 

предприятия от иновативни сектори, както и във връзка със заявките за промишлен 

дизайн и за запазена марка от иновационното измерение за интелектуалната 

собственост. Необходимо е да бъдат предприети мерки за увеличаване на публичните 

разходи за НИРД и подобряване на стойностите на индикаторите за най-цитирани 

публикации и учене през целия живот. 

Индикаторите в рамките на 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 
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повишаване на добавена стойност на националните продукти и услуги)“  са се 

изменили средно с 18,4 процентни пункта през 2018г. спрямо 2015г. Най-голям принос 

към изменението на Оперативна цел 1 има тематична област „Нови технологии в 

креативни и рекреативни индустрии“ (40,9%), като според данните за изменението на 

индикаторите значителни резултати са постигнати по отношение на броя произведени 

национални игрални филми (на един милион души население 15-69 години) и износ на 

културни и креативни услуги. Приносът на тематична област „Мехатроника и чисти 

технологии“ към изменението на Оперативна цел 1 е 24,3 процентни пункта за периода 

2015 – 2018 г. Тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ 

допринася за изменението на Оперативна цел 1 със 17,7 процентни пункта през 2018г. 

спрямо 2015 г., а тематична област „Информатика и ИКТ“ със 17,1 процентни пункта. 

Индикаторите за отчитане изпълнението на Оперативна цел 2 на ИСИС 

„Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната 

ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост“ са се 

изменили средно с 11,7 процентни пункта през 2018г. спрямо 2015 г. Подцел „Подкрепа 

за ускорено въвеждане на технологии, методи и т.н., както и приложения в областта на 

ИКТ във всички промишлени предприятия“ има по-голям принос за изменението на 

Оперативна цел 2 (72%) в сравнение с приноса на подцел „Подкрепа за ускорено 

въвеждане на технологии, методи и т.н. за подобряване на ресурсната ефективност“ 

(28%). 

Сред основните затруднения, които отделните бенефициенти и представители на 

Управляващите органи споделят са: липсата на капацитет за изготвяне на тръжните 

документи за провеждане на обществените поръчки, затруднения при провеждане на 

самите процедури за избор на изпълнител и забавянията, които тези затруднения 

генерират в изпълнението на проектите. Натрупването на капацитет сред основните 

целеви групи бенефициенти частично би могло да преодолее тези затруднения.  

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 
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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 

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 общ 

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 върху част от показателите на 

национално ниво и да имат осезаемо влияние върху показатели за националната 

икономика. Самият характер на интервенциите също така има ограничен обхват и 
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влияе косвено върху тези макроиндикатори, поради което в краткосрочен план не могат 

да бъдат проследени значителни промени. 

Оперативните програми и националното финансиране имат значителен принос 

за постигането на напредък по заложените цели в рамките на Иновационната стратегия 

за интелигентна специализация. Във връзка с постигнатите резултати по Оперативна 

цел 1 на ИСИС („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)“), за изпълнението на подцел „Ефективни 

сътрудничества наука-бизнес“ в най-голяма степен допринасят оперативните програми 

"Иновации и конкурентоспособност" и „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

Национален иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания“, както и Програмата за 

развитие на селските райони.  

Дейностите в рамките на оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ и оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както 

и на Националната програма за младежта подпомагат реализирането на подцел 

„Качествен човешки ресурс“ от Оперативна цел 1 на ИСИС. 

По отношение на създаването на адекватна среда и инфраструктура за иновации 

значителен принос имат оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност",  

оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, оперативна 

програма „Добро управление“. Очаква се и Програмата за развитие на селските райони 

да подпомогне достигането на тази подцел. 

Изпълнението на Оперативна цел 2 на ИСИС „Подкрепа за ускорено усвояване 

на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на 

ИКТ в предприятията от цялата промишленост“ е подпомогнато в най-голяма степен от 

оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", която оказва влияние и на 

двете подцели – „Иновации за ресурсна ефективност“ и „Иновации за внедряване на 

ИКТ приложения“. Очаква се оперативна програма „Околна среда“ също да допринесе 

за изпълнението на подцел „Иновации за ресурсна ефективност“.  

Подкрепата по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-

2020 е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета 

за растеж на малките и средни предприятия, енергийната и ресурсната ефективност на 
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предприятията и изпълнените дейности съответстват във висока степен на заложените 

оперативни цели и подцели на ИСИС.  

Основните дейности в рамките на Приоритетна ос 1 на оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“  все още са в процес на изпълнение. 

Очаква се програмата да има значителен принос за изпълнението и постигането на 

целите на ИСИС в бъдеще. 

Оперативна програма „Инициатива за малките и средни предприятия“ 2014-2020 

стимулира финансирането за МСП, икономическия растеж и създаването на работни 

места чрез бързо увеличение на кредитирането на МСП, което допринася за изпълнение 

на заложените в ИСИС цели.  

Дейностите, подкрепени от оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ (2014 – 2020), са ориентирани към постигането на по-висока и качествена 

заетост, намаляването на бедността, насърчаването на социалното включване, както и 

към модернизирането на публичните политики. 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. допринася за 

изпълнението на целите на ИСИС чрез дейности във връзка с административното 

обслужване и управление. 

В рамките на Програмата за развитие на селските райони са заложени мерки, 

които подкрепят всяка от подцелите на ИСИС към Оперативна цел 1. Очаква се те да 

допринесат за изпълнение на целите на стратегията в бъдеще. Дейностите по 

оперативна програма „Околна среда“ би следвало също да допринесат към 

изпълнението на целите на ИСИС в бъдеще. 

Националният иновационен фонд подобрява и насърчава предприемачеството, 

базирано на иновации сред малките и средни предприятия, научноизследователските 

институти и университети. Фондът се стреми да концентрира по най-ефективен начин 

наличния експертен потенциал, знанието, изследователската база и финансовите 

ресурси, за да повиши конкурентоспособността на българските представители на и 

извън европейския пазар. Това пряко кореспондира с целите на ИСИС и допринася за 

изпълнението им. 

Фонд „Научни изследвания“ подкрепя фундаменталните изследвания, 

развитието на научния капацитет и международното сътрудничество, което е 
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предпоставка за осъществяване на връзка между фундаменталната наука и иновациите. 

Дейността на фонда допринася в голяма степен за повишаване капацитета на научните 

кадри в страната, като резултатите се отнасят пряко към една от подцелите на ИСИС в 

сферата на ефективните сътрудничества между наука и бизнес.  

Достъпът до модерна научноизследователска инфраструктура създава 

благоприятна среда за развитие на триъгълника на знанието – образование, научни 

изследвания и иновации и подпомага трансфера на знания и нови решения от научните 

организации към индустрията. Дейностите, осъществявани в рамките на Националната 

пътна карта за научна инфраструктура и финансиращите я инструменти, допринасят за 

изпълнението на заложените в ИСИС цели.  

Дейностите по проектите в рамките на Национална програма за младежта са 

пряко свързани с младежката безработица и активирането на младежите за включване в 

пазара на труда. Развитието на иновативни подходи в младежката работа и младежкото 

доброволчество допринася за постигането на подцелта „Качествен човешки ресурс“,   

ИСИС, както и на приоритетите на ИСИС. 

В заключение, оценката показва, че изпълнението на стратегическата и 

оперативните цели на ИСИС се характеризират с бавни темпове на напредък. Все още е 

налице слабо изпълнение на част от индикаторите, а при някои от тях е налице спад 

спрямо 2011 г. Като резултат дистанцията на България спрямо групата от държави, 

които са в категорията „умерени иноватори“, макар и да намалява, все още остава 

значителна (през 2019 г. с около 10 пункта под минималните стойности на групата 

държави, принадлежащи към умерените иноватори).
44

 Причините за това са в по-

бавните темпове на напредък и в изключително големите регионални различия и 

диспропорции в иновационната активност и иновационния потенциал в отделните 

райони на страна
45

. Към 2019 г. четири от шестте района в България бележат спад в 

стойностите си на иновационния индекс спрямо 2011 г. Ръст е налице само в 

Югозападния (2,5 пр.п.) и Северен централен (ръст от 1 пр.п.).  

                                                           
44 https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator , През 2019 г. България е със стойност 

40,3. Методиката на индекса има следните интервални граници: водещи иноватори – над 120% от 
средното за ЕС; силни иноватори – между 90% и 120% от средното за ЕС; умерени иноватори – между 
50% и 90% от средното за ЕС; скромни иноватори – под 50% от средното за ЕС. 
45

 https://interactivetool.eu/RIS/RIS_2.html#b 

https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
https://interactivetool.eu/RIS/RIS_2.html#b
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Към момента Югозападния район е единствения район в България, който е в 

групата на умерените иноватори. Районът регистрира ръст от 2.5 пр.п. спрямо 2011 г. В 

този район са концентрирани научноизследователските и университетските институции 

и високотехнологичния и интензивен на знания бизнес. Поради това този район е 

водещ по публикационна активност, в това число и по международни съвместни 

публикации с участието на български учени. Делът на лицата с висше образование и 

лицата участващи в различни форми на обучение за възрастни в този район също е 

значително по-висок от средното за страната, като по този показател Югозападния 

район отново е с най-високи стойности.  

Важно е да се отбележи, че Северозападния район за планиране, макар и да 

бележи най-голям спад спрямо 2011 г. има водещи  за страната стойности по 

продуктови и процесни иновации, дял на иновативните МСП и продажби на нови 

продукти. Това се дължи на целенасочената финансова подкрепа, която е осъществена 

в региона с инструментите на оперативните програми и по-специално по ОПИК.  

Друг фактор, който влияе на темповете на напредък е и обема на инвестициите 

по линия на ЕСИФ и националното финансиране. Към момента отделените средства за 

иновации все още не могат да доведат до такова натрупване, което да води до рязък 

скок в иновационната активност. Още повече, че част от инвестициите финансирани с 

европейски средства ще бъдат направени в следващите години поради факта, че 

процесът на договаряне и разходване на средствата е все още в развитие.  

В същото време, трябва да се отбележи, че междинната оценка не обхваща много 

от инвестициите, които са в процес на изпълнение и такива, които предстои да бъдат 

реализирани. Ето защо, при  малко по-дълъг хоризонт на изпълнение (до края на 2023) 

можем да очакваме и по-осезаеми резултати в иновационната активност.  

Друг важен фактор, който ще повлияе на иновационната активност на 

предприятията е положителната икономическа конюнктура и икономическия растеж, с 

които се характеризира развитието на страната през последните няколко години. 

Именно натрупването на различни фактори и натрупването на инвестиционни ресурси 

за иновации от различни източници ще доведе до повишаване на иновационния 

потенциал и ръст в иновационната активност на предприятията в България. 

Ускоряването на тези процеси ще зависи от насочването на финансов ресурс и от 
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качеството на направените инвестиции в иновации, в това число и чрез увеличаване на 

средствата за иновации и разширяване на обхвата на инвестициите.  
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Годишен доклад за изпълнението на ОПДУ за 2014 и 2015 г. 

Годишен доклад за изпълнението на ОПДУ за 2016 г. 

Годишен доклад за изпълнението на ОПДУ за 2017 г. 

Годишен доклад за изпълнението на ОПДУ за 2018 г. 

Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2015 г. 

Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2016 г. 

Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2017г. 

Годишен доклад по ОПИК 2014-2020 за 2015 г. 

Годишен доклад по ОПИК 2014-2020 за 2016 г. 

Годишен доклад по ОПИК 2014-2020 за 2017 г. 

Годишен доклад по ОПИК 2014-2020 за 2018 г. 

Годишен доклад по ОПИМСП 2014-2020 за 2015 г 

Годишен доклад по ОПИМСП 2014-2020 за 2016 г 

Годишен доклад по ОПИМСП 2014-2020 за 2017 г 

Годишен отчет на Фонд „Научни изследвания“ за 2015г. 

Годишен отчет на Фонд „Научни изследвания“ за 2016г. 

Годишен отчет на Фонд „Научни изследвания“ за 2017г. 

Годишен отчет на Фонд „Научни изследвания“ за 2018г. 

Годишна оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2014г. 

Годишна оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2015г. 
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Годишна оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2016г. 

Годишна оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2017г. 

Годишна оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2018г. 

Годишна оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2019г. 

Доклад за глобалната конкурентоспособност 2015 

Доклад за глобалната конкурентоспособност 2016 

Доклад за глобалната конкурентоспособност 2017 

Доклад за глобалната конкурентоспособност 2018 

Доклад за предварителна оценка на ОПОС 2014 – 2020 г. 

Доклад на Комисията за наблюдение и оценка на дейността на Фонд „Научни изследвания“ при 

Министерство на образованието и науката, (назначена със Заповед на министъра на 

образованието и науката № РД 09-1041/02.08.2016Г.) - София, 2017г. 

Доклад от предварителна оценка на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 

2014-2020 г. 

Доклад от Предварителна оценка на финансови инструменти по ОП „Околна среда 2014-2020 

г.“ 

Евростат 

Желяз Енев (2019) Обучение/Семинар на тема „Укрепване капацитета на ГД ЕФК”, Модул 

„Стратегии и политики за ОПИК 2021-2027 г.“ (презентация) 

Заповед № РД – 09-437, София 31.08.2018г. за утвърждаване на протоколи от дейността на 

Експертна комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения по 

Подпрограма 2 на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и 

спорта 

Заповед № РД – 09-437, София 31.08.2018г. за утвърждаване на протоколи от дейността на 

Експертна комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения по 

Подпрограма 2 на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и 

спорта 

Заповед № РД – 09-499, София 29.06.2017г. за утвърждаване на протоколи от дейността на 

Експертна комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения по 

Подпрограма 2 на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и 

спорта 

"Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия – Финансови 

инструменти в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността: Национален иновационен 

фонд 

 Отчет за изпълнението на програмния бюджет към полугодието на 2017 година на 

Министерство на икономиката" 

Индикативни годишни работни програми на оперативните програми за 2015 - 2018 г. 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 

Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация 
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Информация за сключени договори за финансиране по 7 сесия на НИФ, 2014г. 

ИСУН 2020 

"ИСУН 2020 (2019) Финансово изпълнение по приоритетни оси 

http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/PriorityLines 

Класация за ресурсна ефективност 2015 

Класация за ресурсна ефективност 2016 

Класация за ресурсна ефективност 2017 

Класация за ресурсна ефективност 2018 

Министерство на икономиката (2016) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 

2016 г. 

Министерство на икономиката (2017) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 

2017 г. 

Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 

2018 г. 

Министерство на икономиката (2018) Иновационна стратегия за интелигентна специализация 

на Република България 2014-2020 г. 

МТСП (2018) Резюме за гражданите на годишния доклад за изпълнението на оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” за 2018 г. 

МТСП (2018) Резюме за гражданите на годишния доклад за изпълнението на оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” за 2018 г.  

Насоки оценка на иновациите в програмите за развитие на селските райони за периода 2014—

2020 г. 

Национален иновационен фонд, Министерство на икономиката, 2015г. - презентация 

Национална програма за Младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта 

Обява – Десета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд, По схемата ‚Подпомагане 

на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни 

изследвания и разпространение на знания“ – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките 

и средни предприятия 

Обява – Осма конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд, По схемата ‚Подпомагане 

на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни 

изследвания и разпространение на знания“ – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките 

и средни предприятия 

Одитен доклад № 0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за 

научни изследвания за периода от 01.08.2011 г. до 31.12.2014 г., Сметна Палата, юли 2015г. 

"Оперативна Програма ""Иновации и конкурентоспособност"" 2014 - 2020 (2019) Оперативна 

Програма ""Иновации и конкурентоспособност"" 2014 – 2020, https://opic.bg/opik/operativna-

programa 

Отчет за дейността на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ за 2016г. 

Отчет за дейността на Фонд „Научни изследвания“ за периода 22.04.2014 год. До 31.12.2014год. 
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Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за насърчаване на 

самостоятелната стопанска дейност и предприемачеството в рамките на Приоритетна ос 1 на 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013” 

Оценка на изпълнението на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) в периода 2015-

2017 г. 

Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2014 г. – 

Министерство на икономиката 

Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2015 г. – 

Министерство на икономиката 

Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2016 г. – 

Министерство на икономиката 

Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2018 г. – 

Министерство на икономиката 

Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2019 г. – 

Министерство на икономиката 

Предварителна оценка на ОП РЧР за периода 2014-2020 г. 

Предварителна оценка на финансови инструменти по ОП РЧР 

Презентации Национален иновационен фонд 2018, 9 сесия - Изпълнителна агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Резултати от проведената девета конкурсна сесия на НИФ, утвърдени с протокол за класиране с 

рег. № 93-00-311-1/14.11.2018г. 

Резултатите от класираните проектни предложения по осма конкурсна сесия на Национален 

иновационен фонд (НИФ), съгласно чл. 37, ал.5 от правилата за управление на средствата ма 

НИФ /ПУСНИФ – 2016/ 

Резюме на предварителна оценка и стратегия за ефективно прилагане на финансовите 

инструменти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в 

съответствие с чл.37 на Регламент (ЕС) 1303/2013 

Световен икономически форум (2019) Доклад за глобалната конкурентоспособност  

Световен икономически форум (2018) Доклад за глобалната конкурентоспособност  

Световен икономически форум (2017) Доклад за глобалната конкурентоспособност  

Световен икономически форум (2016) Доклад за глобалната конкурентоспособност  

Световен икономически форум (2015) Доклад за глобалната конкурентоспособност  

Сключени договори по ОПДУ, които попадат в обхвата на ИСИС 

Сключени договори по ОПИК, които попадат в обхвата на ИСИС 

Сключени договори по ОПИМСП, които попадат в обхвата на ИСИС 

Сключени договори по ОПНОИР, които попадат в обхвата на ИСИС 
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Сключени договори по ОПОС, които попадат в обхвата на ИСИС 

Сключени договори по ОПРЧР, които попадат в обхвата на ИСИС 

Сключени договори по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, които попадат в 

обхвата на ИСИС 

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и 

допустимости по 10-та сесия на НИФ 2019г. 

"Списък на проектните предложения, предложени за финансиране по VII-ма конкурсна сесия 

на Национален иновационен фонд, НИФ – 2016г. 

 Обява – Девета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд, По схемата 

‚Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и 

организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ – Изпълнителна агенция за 

насърчаване на малките и средни предприятия" 

Справка за изпълнението и отчитането на финансираните проекти за 2015г. 

Технически доклад за проведено проучване на бенефициентите и анализ на приключилите пет 

конкурсни сесии на Националния иновационен фонд и оценка на ефекта от изпълнението на 

сключените до момента договори, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2013г. 
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Приложения
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Таблица – Индикатори за мониторинг и оценка на ниво оперативна цел 1 

 

Оперативни цели 

Приоритетни Тематични области, 

Ресурсна ефективност и 

Приложение на ИКТ 

Стойност на индикаторите 

Индикатор 

Базова 

стойност 

(2015) 

Текуща 

година 

(2016) 

Текуща 

година 

(2017) 

Текуща 

година 

(2018) 

Източник 

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) 

Информатика и ИКТ 

Достъп до ИКТ, 

индекс 
67,7 68,5 68,6 68,3 ГИИ 

Използване на 

ИКТ, индекс 
47,7 52,2 58,4 62,3 ГИИ 

Разходи за 

компютърен 

софтуер (% от 

БВП) 

0,3 0,3 0,3 0,3 ГИИ 

Производителност 

(добавена 

стойност/ наети)х 

хил. евро  

17487 18387 19576 21731 БНБ 
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Регистрирани 

патенти в 

областта на ИКТ 

на милион 

население 

6,9 7 7,4 7,4 ДГК 

Мехатроника и чисти технологии 

Добавена 

стойност, млн. 

евро 

39433 41868 45182 48634 БНБ 

Научни 

работници на млн. 

население 

1699,3 1817,9 1989,4 2243,7 ГИИ 

Иновационен 

капацитет 
3,8 4,3 4,2 4,2 ДГК 

Качество на 

научните 

изследвания на 

институциите 

3,7 3,9 3,9 3,9 ДГК 

Разходи на 

компаниите за 

НИРД 

3,1 3,5 3,6 3,6 ДГК 

Сътрудничество 

университети-

бизнес в областта 

на НИРД 

3 3,4 3,4 3,6 ДГК 

Фокусиране на инвестициите за 

развитие на иновационния 

потенциал в идентифицираните 

Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии 

Налични научни 

работници и 

инженери 

3,7 3,9 3,6 3,6 ДГК 
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тематични области (за създаване 

и развитие на нови технологии 

водещи към конкурентни 

предимства и повишаване на 

добавена стойност на 

националните продукти и 

услуги) 
ISO 14001 

Система за 

управление на 

околната среда – 

брой сертификати 

(за млн. PPP$ 

БВП) 

11 13,6 10,8 12,6 ГИИ 

БВП за единица 

използвана 

енергия (PPP$ за 

kg нефтен 

еквивалент) 

4,9 5,4 6,5 6,5 ГИИ 

Представяне на 

околната среда 
64 83,4 83,4 67,9 ГИИ 

Площ за 

биологично 

земеделие % 

2,37 3,2 2,72 2,72 Евростат 

Нови технологии в креативни и 

рекреативни индустрии 

Заети в 

интензивни на 

знание услуги 

31 31,9 32,3 32,4 ГИИ 
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Износ на 

културни и 

креативни услуги 

% от общата 

търговия 

0,8 0,8 1,1 1,3 ГИИ 

Брой произведени 

националните 

игрални филми, 

(на един милион 

души население 

15-69 години) 

2,8 2,8 4,8 4,8 ГИИ 

Печатарска и 

издателска 

дейност 

1,2 1,2 1,3 1,2 ГИИ 

Износ на 

креативни стоки 

(% от общата 

търговия) 

0,8 0,8 1 0,9 ГИИ 
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Таблица – Индикатори за мониторинг и оценка на ниво оперативна цел 2 

Оперативни цели Приоритетни Тематични 

области, Ресурсна ефективност и 

Приложение на ИКТ 

Стойност на индикаторите 

Индикатор Базова 

стойност 

(2015) 

Текуща 

година 

(2016) 

Текуща 

година 

(2017) 

Текуща 

година 

(2018) 

Източник 

Подкрепа за ускорено 

усвояване на технологии, 

методи и др. подобряващи 

ресурсната ефективност и 

прилагането на ИКТ в 

предприятията от цялата 

промишленост 

Подкрепа за ускорено въвеждане на 

технологии, методи и т.н. за 

подобряване на ресурсната 

ефективност 

Ресурсна 

производителност  

евро за кг 

0,27 0,318 0,32 0,332 

Евростат  

Ресурсна 

производителност  

Индекс 2000=100 

111,525 131,423 132,389 137,268 

Евростат 

Вътрешно 

потребление на 

материали тона на 

глава от 

населението  

21,32 18,93 19,654 19,611 

Евростат 

Използване на 

водите, индекс 
5,6 5,6 5,6 5,6 

Евростат 

Производителност 

на водата, индекс 

евро за кубичен 

метър 

7,4 7,6 7,9 7,9 

Евростат 

Емисии 

парникови газове 

на глава от 

населението тона 

еквивалент на 

CO2 

8,7 8,4 8,8 8,8 

Класация по 

ресурсна 

ефективност  

Производителност 

на енергията евро 

за кг нефтен 

2,203 2,339 2,346 2,346 

Класация по 

ресурсна 

ефективност 
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еквивалент 

Дял на 

възобновяемата 

енергия в общото 

крайно енергийно 

потребление % 

18,21 18,038 18,734 18,734 

Евростат 

Рециклиране на 

битови отпадъци 

% 

29,4 31,8 34,6 34,6 

Класация по 

ресурсна 

ефективност 

Замърсяване на 

въздуха в 

градовете (PM2,5) 

25,00 20,20 23,3 23,8 

Евростат 

Замърсяване на 

въздуха в 

градовете (PM10) 

36,2 37,9 37,3 37,3 Евростат 

Иновационен 

капацитет 
36,2 37,9 37,3 37,3 

ДГК 

Разходи на 

компаниите за 

НИРД 

3,1 3,5 3,6 3,6 

ДГК 

Подкрепа за ускорено въвеждане на 

технологии, методи и т.н., както и 

приложения в областта на ИКТ във 

всички промишлени предприятия 

Лица използващи 

интернет % 
55,5 56,7 59,8 59,8 

ДГК 

Фиксирани 

широколентови 

абонамента на 1 

млн. население 

20,7 22,4 23,3 24,9 

ДГК 

Международен 

интернет трафик 

Kb/s на 

потребитек 

138,3 145,2 175,9 175,9 

ДГК 

Мобилен 

широколентов 

достъп абонати на 

100 души 

66,4 81,3 88,4 91,6 

ДГК 

Създаване на ИКТ 51 56,4 62 61 ДГК 
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и бизнес модели 

Качество на 

научните 

изследвания на 

институциите 

3,7 3,9 3,9 3,9 

ДГК 

Сътрудничество 

университети – 

бизнес в областта 

на НИРД 

3 3,4 3,4 3,4 

ДГК 

 

 

 

 

Иновационен 

индекс_2011_ 

съотнесен към 

EU_2011 

Иновационен 

индекс_2013_ 

съотнесен към 

EU_2011 

Иновационен 

индекс_2015_ 

съотнесен към 

EU_2011 

Иновационен 

индекс_2017_ 

съотнесен към 

EU_2011 

Иновационен 

индекс_2019_ 

съотнесен към 

EU_2011 

 

100.0 101.2 101.0 102.0 104.7 

Северозападен 35.6 28.1 37.6 37.7 32.6 

Северен централен 39.2 37.0 35.8 33.1 40.2 

Североизточен 40.4 31.8 41.2 42.1 39.1 

Югоизточен 38.9 31.1 33.9 34.3 37.4 

Югозападен 54.3 48.8 52.0 53.7 56.8 

Южен централен 40.3 35.7 37.9 38.4 39.4 

 



102 

 

Метод на изчисление на приноса на индикаторите за изпълнение на 

оперативните цели на ИСИС 

 

Първата стъпка при изчисляването на приноса на индикаторите за изпълнение на 

оперативните цели е свързана с преизчисляването на изменението на всеки от 

индикаторите спрямо базовата стойност от 2015 г. След това се изчислява изменението 

на индикаторите за текущата година, както и изменението на тематичната област или 

подцелите. Накрая се пресмята приноса на всеки от индикаторите към изменението на 

тематичната област/ подцел, както и приноса на изменението на тематичната област 

към общото изменение на оперативната цел. 

1) Стойност за базовата година 

На първо място стойността от 2015 година се приравнява на 100, тъй като 

2015 година се приема за базова. 

2) Преизчислени стойности на индикаторите 

Преизчислената стойност за всяка следваща година се изчислява като 

стойността от текущата година се раздели на стойността от 2015 година и 

резултатът се умножи по 100. 

3) Изменение на отделните индикатори 

Изменението за текущата година спрямо базовата година за всеки от 

индикаторите се изчислява като от преизчислената стойност за текущата 

година се извади стойността на базовата година (т.е. 100). По този начин  

може да бъде изследвано изменението на всеки от индикаторите в дадена 

текуща година спрямо базовата година. 

4) Изменение на тематичната област 

Изменението на индикаторите за дадена тематична област или подцел на 

оперативните цели се пресмята като се изчисли средната стойност на 

измененията на отделните индикатори, които принадлежат към съответната 

област или подцел. 

5) Изменение на оперативната цел 

Изменението на оперативната цел се изчислява като се пресметне средната 

стойност от измененията на всички отделни индикатори в рамките на 

оперативната цел. 
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6) Принос на индикаторите към изменението на тематичната област или 

дадената подцел  

Приносът на всеки отделен индикатор към изменението на тематичната 

област или дадената подцел се изчислява като дял на изменението на 

конкретния индикатор спрямо сумата на общото изменение на индикаторите 

в цялата тематична област или подцел (т.е. стойността на изменение на 

индикатора за текущата година се раздели на сумата от измененията на 

всички индикатори от тематичната област или подцел). 

7) Принос на изменението на тематичната област/подцел към общото 

изменение на оперативната цел 

Приносът на изменението на тематичната област/подцел към общото 

изменение на оперативната цел се изчислява като изменението на 

тематичната област/ подцел за текущата година се раздели на сумата от 

измененията на всички тематични области/ подцели за текущата година. 

Електронни приложения 

 В електронен вид към доклада са приложени обобщени таблици, показващи 

приноса на програмите, степенуван по важност, както и информация за финансовия 

принос и активираните към 2018 година средства в изпълнение на ИСИС във файл 

„Приложение Оценка ИСИС Дейност 1 Принос на програмите 10012020“.  

 Приложени са и таблици за изчисляване на приноса на индикаторите за 

мониторинг и оценка към оперативните цели във файл „Приложение Оценка ИСИС 

Дейност 1 10102020 Изчисление на индикатори“. 


