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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 е отговорно 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 

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

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

ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата 

промишленост. Идентифицираните тематични области, върху които стратегията се 

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

здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативните и рекреативните 

индустрии. 

Настоящият доклад разглежда обхвата на приоритетите на ИСИС, използваните 

инструменти за финансиране и типовете бенефициенти. Представена е ориентацията на 

ресурси по тематични области и типове бенефициенти на национално ниво и по 

региони. Освен това се изследва съгласуваността, ефективността и ефикасността на 

предоставената финансова подкрепа от европейските фондове и националния бюджет 

по отношение на интервенциите, които са инструменти за изпълнение на ИСИС. 

Докладът завършва с анализ на партньорството между науката и бизнеса и добавената 

стойност от него. 

II. Обхват на приоритетите на ИСИС. Използвани инструменти за 

финансиране и типове бенефициенти, към които са насочени 
 

Визията, заложена от ИСИС, за иновационната политика на страната, е свързана 

с осъществяването на качествен скок в иновационното представяне на България на 

ниво ЕС до 2020 година за справяне с обществените предизвикателства в сферата на 

демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. В 

съответствие с тази 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 оперативните цели на ИСИС: Оперативна цел 1: 

Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в 

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

водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавената стойност на 

националните продукти и услуги) и Оперативна цел 2: Подкрепа за ускорено усвояване 

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

ИКТ в предприятията от цялата промишленост. Идентифицираните от стратегията 

приоритетни тематични области са мехатроника и чисти технологии, информатика и 



 

9 

 

ИКТ, индустрия за здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в 

креативните и рекреативните индустрии. 

Според финансовия план за изпълнение на стратегията, различни инструменти 

допринасят за финансирането на всяка от подцелите на ИСИС. Националното 

финансиране, което допринася за изпълнението на стратегията, е осигурено от 

Национален иновационен фонд, фонд „Научни изследвания“ и Националната програма 

за младежта. От програмите, финансирани с европейски фондове, основните 

инструменти за финансиране на ИСИС са оперативните програми „Иновации и 

конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и 

оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Добро управление“ и 

„Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони. 

В рамките на Оперативна цел 1 „Фокус върху иновационния потенциал в 

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

водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на 

националните продукти и услуги)“ са подцелите „Ефективни сътрудничества наука-

бизнес“, „Качествен човешки ресурс“ и „Адекватна среда и инфраструктура за 

иновации, включително цифров растеж и електронно управление“.  

Според финансовия план, ОПИК, ОПНОИР, НИФ и ФНИ са основните 

планирани източници на финансиране за подпомагане на ефективното сътрудничество 

наука-бизнес. Индикативни дейности тук са стимулирането на сътрудничествата, както 

от страна на търсенето, така и от страна на предлагането, и Целенасочени усилия за 

насърчаване на сътрудничествата. Както е предвидено в ИСИС, инструментите за 

постигане на тази подцел са следните: 

 Грантови схеми за подкрепа на бизнес иновациите с целеви бенефициенти 

предприятия, които разработват/въвеждат иновации; 

 Грантови схеми/ваучери за съвместни проекти/клъстери с бенефициенти 

предприятия, стартиращи компании и клъстери с потенциал за висока добавена 

стойност; 

 Грантови схеми за посредници (ОТТ, технологични центрове) с целеви 

бенефициенти: офиси за технологичен трансфер и технологични центрове; 

 Финансови инструменти: 1) Разработване на дялов инструмент (такъв като фонд 

за технологичен трансфер) за инвестиране в нови иновативни предприятия, 
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високотехнологични предприятия, компании базирани на знание, нови или 

съществуващи spin-offs, иновативна инфраструктура и други участници в 

иновационната екосистема. 2) дългов инструмент като гаранция за първа загуба 

на портфолио (част от бюджета на инструмента) или отделно реализирани чрез 

предоставяне на заеми и/или лизинг за инвестиране в активи и/или оборотен 

капитал за развитие, и/или пускане и/или маркетинг на нов или значително 

подобрен продукт, услуга или производствен процес, или нов маркетингов 

подход, или нов организационен метод. 

 Инвестиции в социални иновации с бенефициенти министерства, агенции, 

организации и институции за образование и обучение и други организации 

 Подкрепа за фонд „Научни изследвания“ с целеви бенефициенти 

научноизследователски организации и университети 

 Подкрепа за Националния иновационен фонд с целеви бенефициенти 

предприятия и предприятия със сътрудничество с други предприятия или 

университети и/или изследователски организации чрез техни законни 

представители. 

 Центрове за компетентност, Центрове за върхови постижения, Регионални 

изследователски центрове, Уникални изследователски инфраструктури -. 

Грантове за безвъзмездна подкрепа с целеви бенефициенти: Публични и частни 

изследователски организации (включително Българската академия на науките и 

Селскостопанска академия), изследователски институти, лаборатории, ВУЗ-ове 

и/или техни филиали, компании за НИРД, консорциуми от изследователски 

организации и/или университети, центрове за върхови постижения и центрове за 

компетентност, МОН и второстепенни подразделения. 

За развиването на качествен човешки ресурс принос имат ОПНОИР, ОПРЧР и 

Националната програма за младежта. Основните инструменти за изпълнение на тази 

под-цел са подкрепа за стажове, докторски дисертации, стипендии, награди, схеми за 

повишаване на знанието, професионално обучение, умения, квалификация, планирани 

основно по ОПНОИР, а също и по ОПРЧР и Националната програма за младежта. 

 Схеми за професионално образование и квалификация. Безвъзмездна 

грантова подкрепа за стажове, докторски и пост-докторски дисертации, 

стипендии и медали, схеми за промотиране на знание, умения и 

квалификация, както и разширяване възможностите за успешна 
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реализация на завършващите професионално образование и обучение на 

пазара на труда и подобряване на практическите умения на студентите за 

работа в реална среда. с целеви бенефициенти МОН и второстепенни 

разпоредителни звена 

 Подкрепа за признаване на неофициално придобито знание с целеви 

бенефициенти МОН и второстепенни разпоредителни звена 

 Подкрепа за участие в международни проекти - Безвъзмездна грантова 

подкрепа с целеви бенефициенти публични и частни 

научноизследователски организации изследователски институти, 

лаборатории, ВУЗ-ове и/или техни филиали, компании занимаващи се с 

НИРД и др. 

 Грантови схеми за подкрепа на иновативни подходи в работата с 

младежта с целеви бенефициенти младежки организации и организации, 

работещи с и за млади хора в България 

Стратегията предвижда ОПИК, ОПДУ и ПРСР да са основните инструменти, 

които да финансират създаването на адекватна среда и инфраструктура за иновации. 

Сред предвидените инструменти са: 

 Пряка подкрепа за фаза II и надграждане на София Тех Парк 

 Грантова схема за лаборатории за нужди на бизнеса с целеви 

бенефициенти предприятия разработващи/въвеждащи иновации, 

клъстери с потенциал за висока добавена стойност, асоциации от фирми 

както и асоциации от фирми с научни организации. 

 Правна рамка на интелектуалната собственост с целеви бенефициенти: 

институции с пряка полза за иновационните дейности на предприятията 

 E-управление. Увеличаване броя на предлаганите е-услуги на гражданите 

и бизнеса с целеви бенефициенти: Централни, регионални и общински 

администрации. 

 E- правосъдие. Подобряване достъпа и отчетността на правосъдието чрез 

въвеждане на е-правосъдие с целеви бенефициенти съдебни институции и 

други организации в сферата на правосъдието 

Подцелите по отношение на Оперативна цел 2 на ИСИС „Подкрепа за ускорено 

усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната ефективност и 
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прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост“ са „Иновации за 

ресурсна ефективност“ и „Иновации за внедряване на ИКТ приложения“. Планирани 

източници на финансиране на първата подцел са ОПИК и ОПОС. Според стратегията, 

по отношение на  подцел „Иновации за внедряване на ИКТ приложения“ основен 

принос би следвало да има ОПИК. Сред основните инструменти в рамките на тези 

подцели са: 

 Подкрепа за бизнес сътрудничество с целеви бенефициенти МСП в 

производствения сектор, юридически лица; юридически лица с нестопанска 

цел; общини 

 Грантови схеми за подкрепа на бизнес иновациите с целеви бенефициенти: 

МСП в приоритетни сектори по Националната стратегия за насърчаване на 

МСП 

Обобщение 

Оценката показва, че като цяло изпълнението на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация е финансово обезпечено, макар и все още финансовият 

ресурс да е скромен и да не позволява постигането на бърз скок и значителна промяна в 

иновационната среда в България. В допълнение междинната оценка обхваща период, в 

който голяма част от схемите все още не са стартирали или реалното изпълнение е в 

ход, поради което не са налице обективни резултати, които да повлияят на 

индикаторите, чрез които се отчита Стратегията.  

 

III. Ориентация на ресурси по тематични области и типове 

бенефициенти на национално ниво и по региони (ниво NUTS 2) 
3
 

 

Според обобщената информация за иновационната активност на регионите от 

Годишния доклад за изпълнението на ИСИС за 2018 г. подадените проектни 

предложения към края на 2018 г. са близо 2 000, като най-голяма част от тях са от 

Югозападния район за планиране (42%), а най-малко от Югоизточен (5,9%) и Северен 

централен район (5,6%). Според доклада към 2018 г. са сключени 400 договора за 

предоставяне на БФП на обща стойност 116 млн.евро, което означава, че всяко пето 

проектно предложение получава БФП, а средната стойност на получената подкрепа е 

                                                           
3
 Министерство на икономиката (2019) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020: 2018 г. 
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290 хил. евро. Най-висока е регистрираната активност по региони в тематичните 

области информатика и ИКТ и мехатроника и чисти технологии (по 33%). По-малко 

проектни предложения са подадени в тематичните области индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии (19%) и креативни и рекреативни индустрии (15%). 

Активността във връзка с подаване на проектни предложения е по-висока по 

отношение на тематичните области от стратегията, които са приоритетни за региона. 

Според Годишния доклад за изпълнението на ИСИС за 2018 г. във всеки от районите за 

планиране на страната активността на компаниите е най-голяма по отношение на 

мехатрониката и чистите технологии, с изключение на Югозападен район, където най-

висока активност е отбелязана в областта „Информатика и ИКТ“ (57% от всички 

проектни предложения в района). Северозападен район (СЗР) и Североизточен район 

(СИР) са най-активни в областта на мехатрониката и чистите технологии (46% и 42% от 

всички проектни предложения в районите), а активността в областта на информатиката 

и ИКТ е най-малка (6% и 18% съответно).  

Най-много проектни предложения в Югозападен район (ЮЗР) постъпват в 

областта на информатиката и ИКТ (57% от всички проектни предложения на района), а 

най-малко - в областта на креативните и рекреативните индустрии (11%).  

Северен централен район (СЦР), Южен централен район (ЮЦР) и Югоизточен 

район (ЮИР) проявяват най-голяма активност в областта на мехатрониката и чистите 

технологии (42% от всички проектни предложения в Северен централен район са в тази 

област, 39% от предложенията в Южен централен район и 55% от тези в Югоизточен 

район). В тези райони най-малко проектни предложения са регистрирани в областта на 

креативните и рекреативните индустрии (7% от всички предложения в Северен 

централен район, 4% в Южен централен район и 7% в Югоизточен район). 

В рамките на тематичните области най-висока активност показва Югозападен 

район. Районът представя 72% от всички проектни предложения в областта 

Информатика и ИКТ. В тематична област Мехатроника и чисти технологии 40% от 

проектните предложения са от Северозападен район. В областта на здравословния 

живот и биотехнологиите преобладават подадените проекти от Югозападен район, а в 

областта на Креативните и рекреативните индустрии тези от Северозападен район 

(52%). 
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Фокусиране на финансовия ресурс по тематични области на ИСИС
4
 

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%). 

Обобщение 

Фокусирането на финансовият ресурс по тематични области е балансирано, като 

разпределението на средствата е съобразено с ресурсоемкостта на отделните мерки и 

направления. Като цяло разпределението на финансовия ресурс съответства на проектната 

активност в отделните направления. Отделните заинтересовани страни отправят препоръки за 

увеличаване на средствата за приложни изследвания и за съвместни разработки между бизнеса 

и академията. Тези две направления остават подценени в последните 30 години, а средствата 

отделяни за НИРД са все още твърде недостатъчно.  

                                                           
4
 Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад  за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 г. 
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IV. Съгласуваност 

В рамките на тази част на анализа е изследвано и представено съответствието на обявените процедури, които са инструменти за 

изпълнение на ИСИС, с приоритетите на стратегията. Анализът на съгласуваността на процедурите с нуждите на бенефициентите е 

представен в Приложение I.  

 Оперативна цел  1: Фокусиране на инвестиции за развитие на 

инвестиционния 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) 

Оперативна цел 2: Подкрепа 

за ускорено усвояване на 

технологии, методи и др. 

подобряващи ресурсната 

ефективност и прилагането 

на ИКТ в предприятията от 

цялата промишленост 

 Подцел 

„Ефективни 

сътрудничества 

наука-бизнес” 

Подцел „Адекватна среда 

и инфраструктура за 

иновации, включително 

цифров растеж и 

електронно управление” 

Качествен 

човешки 

ресурс 

 

Подцел 

„Иновации за 

ресурсна 

ефективност ” 

Подцел 

„Иновации за 

внедряване 

на ИКТ 

приложения“ 

ОПИК 2014-2020 г. √ √  √ √ 

BG16RFOP002-1.001“Подкрепа за 

внедряване на иновации в 

предприятията“ 

√ 

 

    

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за 

разработване на иновации в 

стартиращи предприятия“ 

√ 

 

    

BG16RFOP002-1.005 „Разработване 

на продуктови и производствени 

иновации“ 

√ 

 

    

BG16RFOP002-2.009 „Развитие на 

клъстери в България“ 

√ 

 

    

BG16RFOP002-1.018 „Създаване и √     
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 Оперативна цел  1: Фокусиране на инвестиции за развитие на 

инвестиционния 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) 

Оперативна цел 2: Подкрепа 

за ускорено усвояване на 

технологии, методи и др. 

подобряващи ресурсната 

ефективност и прилагането 

на ИКТ в предприятията от 

цялата промишленост 

 Подцел 

„Ефективни 

сътрудничества 

наука-бизнес” 

Подцел „Адекватна среда 

и инфраструктура за 

иновации, включително 

цифров растеж и 

електронно управление” 

Качествен 

човешки 

ресурс 

 

Подцел 

„Иновации за 

ресурсна 

ефективност ” 

Подцел 

„Иновации за 

внедряване 

на ИКТ 

приложения“ 

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). 

√ 

 

    

BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект 

„Създаване на научно-технологичен 

парк“ 

 √ 

 

   

BG16RFOP002-1.004 „Развитие на 

модерна система за индустриална 

собственост чрез подкрепа за 

дейността на Патентно ведомство 

на Република България”. 

 √ 

 

   

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за 

пилотни и демонстрационни 

   √ 
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 Оперативна цел  1: Фокусиране на инвестиции за развитие на 

инвестиционния 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) 

Оперативна цел 2: Подкрепа 

за ускорено усвояване на 

технологии, методи и др. 

подобряващи ресурсната 

ефективност и прилагането 

на ИКТ в предприятията от 

цялата промишленост 

 Подцел 

„Ефективни 

сътрудничества 

наука-бизнес” 

Подцел „Адекватна среда 

и инфраструктура за 

иновации, включително 

цифров растеж и 

електронно управление” 

Качествен 

човешки 

ресурс 

 

Подцел 

„Иновации за 

ресурсна 

ефективност ” 

Подцел 

„Иновации за 

внедряване 

на ИКТ 

приложения“ 

инициативи за ефективно използване 

на ресурсите” 

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на 

МСП“ 

    √ 

 

ОП НОИР 2014-2020 г √  √   

BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и 

развитие на центрове за върхови 

постижения“ 

√ 

 

    

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и 

развитие на центрове за 

компетентност“ 

√ 

 

    

BG05M2OP001-2.009 Подкрепа за 

развитието на докторанти, 

постдокторанти, специализанти и 

млади учени – ФАЗА 1 

  √ 

 

  

BG05M2OP001-2.006 Ученически 

практики – ФАЗА 1 

  √ 

 

  

BG05M2OP001-2.003 Студентски 

стипендии – ФАЗА 1 

  √ 
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 Оперативна цел  1: Фокусиране на инвестиции за развитие на 

инвестиционния 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) 

Оперативна цел 2: Подкрепа 

за ускорено усвояване на 

технологии, методи и др. 

подобряващи ресурсната 

ефективност и прилагането 

на ИКТ в предприятията от 

цялата промишленост 

 Подцел 

„Ефективни 

сътрудничества 

наука-бизнес” 

Подцел „Адекватна среда 

и инфраструктура за 

иновации, включително 

цифров растеж и 

електронно управление” 

Качествен 

човешки 

ресурс 

 

Подцел 

„Иновации за 

ресурсна 

ефективност ” 

Подцел 

„Иновации за 

внедряване 

на ИКТ 

приложения“ 

BG05M2OP001-2.002 Студентски 

практики – ФАЗА 1 

  √ 

 

  

Оперативна програма „Инициатива 

за малки и средни предприятия“ 2014-

2020 г. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

ОП ДУ 2014-2020 г.  √    

Процедура „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“ 

 √ 

 

   

Процедура „Приоритетни проекти в 

изпълнение на Пътната карта за 

изпълнение на Стратегията за 

развитие на електронното управление 

в Република България в периода 2016-

2020 г.“. 

 √ 
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 Оперативна цел  1: Фокусиране на инвестиции за развитие на 

инвестиционния 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) 

Оперативна цел 2: Подкрепа 

за ускорено усвояване на 

технологии, методи и др. 

подобряващи ресурсната 

ефективност и прилагането 

на ИКТ в предприятията от 

цялата промишленост 

 Подцел 

„Ефективни 

сътрудничества 

наука-бизнес” 

Подцел „Адекватна среда 

и инфраструктура за 

иновации, включително 

цифров растеж и 

електронно управление” 

Качествен 

човешки 

ресурс 

 

Подцел 

„Иновации за 

ресурсна 

ефективност ” 

Подцел 

„Иновации за 

внедряване 

на ИКТ 

приложения“ 

ОП РЧР 2014-2020 г.   √   

BG05M9OP001-1.022 "Специфични 

обучения" 

  √ 

 

  

BG05M9OP001-1.057 "Умения"   √ 

 

  

Приоритетна ос 1 „Подобряване 

достъпа до заетост и качеството на 

работните места” 

  √ 

 

  

Приоритетна ос 4 „Транснационално 

сътрудничество“. 

  √ 

 

  

ОПОС 2014-2020 г    √  

Процедура „Изпълнение на 

демонстративни/пилотни проекти в 

областта на управлението на 

отпадъци“. 

   √ 

 

 

ПРСР 2014-2020 г. √ √ √   

Под-мярка 7.3  √    

Mярка 16 „Сътрудничество“ √     

Мярка 1 „Трансфер на знания и 

действия за осведомяване“ 

  √   
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 Оперативна цел  1: Фокусиране на инвестиции за развитие на 

инвестиционния 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) 

Оперативна цел 2: Подкрепа 

за ускорено усвояване на 

технологии, методи и др. 

подобряващи ресурсната 

ефективност и прилагането 

на ИКТ в предприятията от 

цялата промишленост 

 Подцел 

„Ефективни 

сътрудничества 

наука-бизнес” 

Подцел „Адекватна среда 

и инфраструктура за 

иновации, включително 

цифров растеж и 

електронно управление” 

Качествен 

човешки 

ресурс 

 

Подцел 

„Иновации за 

ресурсна 

ефективност ” 

Подцел 

„Иновации за 

внедряване 

на ИКТ 

приложения“ 

Национален иновационен фонд √     

Фонд „Научни изследвания“   √   

Национална програма за младежта   √   

 

Обобщение 

Обявените процедури по всяка от Оперативните програми, които финансират мерки в изпълнението на ИСИС, съответстват на приоритетите на 

Стратегията. Няма процедура, която да излиза извън обхвата на стратегическия документ. Това гарантира добра съгласуваност с целите и 

приоритетите на Стратегията и гарантира обезпечаване на изпълнението й с финансов ресурс като в същото време отговаря в голяма степен на 

нуждите на целевите групи. Към момента обаче, разходеният финансов ресурс е все още твърде малък, за да може да се усети значим резултат по 

отношение на напредъка на страната и постигане на чувствителна промяна в иновационната среда в България. Това се дължи от части и на факта, че 

междинната оценка обхваща все още първоначалния период на изпълнение на проектите, а реалните резултати ще могат да бъдат по-систематично 

оценени към края на програмния период (2023 г.).  

Степента на удовлетвореност на бенефициентите от съответствието на отделните схеми с техните нужди и приоритети е висока. Сред основните 

трудности са административното управление и отчитане на проектите, което произтича до голяма степен от липсата на опит и капацитет за 

финансово и административно управление на проектите, особено при проекти със сложни дейности и закупуване на специфично оборудване. 
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Допълнителна инвестиция в капацитета за разработване на проекти и създаване на екипи за тяхното административно управление и отчитане е 

необходимо. Тези дефицити са особено силни при представителите на академичните среди, където липсват кадри, които да се занимават с 

администрирането и техническото управление на проектите и много често учените трябва да поемат тази несвойствена за тях дейност. Сред 

основните трудности и грешки е прилагането на Закона за обществените поръчки, планирането на дейностите и разходването на средствата 

съобразно изискванията на националното законодателство, трудности с финансовото управление на проектите при липса на авансови средства и др.  
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V. Ефективност и ефикасност на предоставената финансова подкрепа 
В контекста на текущата оценка „ефективност“ означава степента, в която 

заложените резултати, индикатори и цели, са постигнати. Тъй като това е междинна 

оценка и дейностите по процедурите, които са инструмент за постигане на ИСИС все 

още продължават, степента на напредък по постигането на целите на ниво програма 

невинаги може да бъде отбелязана. 

Ефективност и ефикасност на предоставената финансова подкрепа по 

оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

ОПИК очертава помощта за бизнеса в България от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 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. Към момента 

представителите на бизнеса, които са получили финансиране чрез проекти по ОПИК са 

2797
5
, което е под половината от планирания обхват на програмата. Средният бюджет 

на финансиран проект на предприятие е 835 хил.лв, като минималното финансиране на 

един проект за бизнеса е 37 хил.лв, а максималното – 6 млн.лв. Средният размер на 

допълващото финансиране от страна на предприятията е 309 хил.лв., а на средствата от 

ЕС и националния бюджет – 526 хил.лв. Така на практика на всеки хиляда лева 

европейско и национално финансиране са направени частни инвестиции в рамките на 

600 лева собствено финансиране от бизнеса. Към момента мобилизираното допълващо 

частно финансиране е около 43% от поставената цел от 1 млрд. евро.  

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 

                                                           
5
 По данни на ИСУН 2020 http://2020.eufunds.bg/bg/5/0/OPProfile 

http://2020.eufunds.bg/bg/5/0/OPProfile
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помощ“. 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.  

Оперативна цел  1: Фокусиране на инвестиции за развитие на инвестиционния 

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) 

 

Подцел „Ефективни сътрудничества наука-бизнес” 

Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 

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 

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
6
. Следователно за текущия 

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

за пазара. Целевата стойност за дела на иновативните предприятия в страната е 30,4%. 

По данни на НСИ към 2016 г. общият дял на иновативните предприятия 

(предприятията с технологични и нетехнологични иновации) в страната е 27,2% от 

                                                           
6
 ИСУН 2020 (2019) Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Справка за индикаторите 
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всички предприятия.
7
 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.  

Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ 

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. 

Целевата стойност за дела на иновативните предприятия в страната е 30,4%. По данни 

на НСИ към 2016 г. общият дял на иновативните предприятия (предприятията с 

технологични и нетехнологични иновации) в страната е 27,2% от всички предприятия.
8
 

Към момента не е налична информация за напредъка по останалите показатели, върху 

които процедурата има влияние. 

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ 

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 

                                                           
7
 НСИ (2018) Дял на иновативните предприятия от общия брой предприятия, https://bit.ly/2QCMcfo  

8
 НСИ (2018) Дял на иновативните предприятия от общия брой предприятия, https://bit.ly/2QCMcfo  

https://bit.ly/2QCMcfo
https://bit.ly/2QCMcfo
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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. Към момента не е налична информация за 

напредъка по тези показатели. Постигането на резултати по тези направления 

съответства на заложените цели в рамките на ИСИС.  

Процедура „Развитие на клъстери в България“ 

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 

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. 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).
 9

 Все още не е налична информация за напредъка по тези показатели. 

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 

                                                           
9
 Министерство на икономиката, Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020. Процедура на подбор на проекти  BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ 
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посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги. 

Процедурата „Дигитализация на МСП“ се прехвърля за 2020 г. 
10

 

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. 

                                                           
10

 ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката (2019) Девето 
официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП, Изменение на ИГРП на ОПИК за 2019 г. (презентация) 
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  Общ брой ИКТ и 

информатика 

Мехатроника 

и чисти 

технологии 

Индустрия за 

здравословен 

живот и 

биотехнологии 

Нови 

технологии 

в креативни 

и 

рекреативни 

индустрии 

Процедурата 

BG16RFOP002-

1.001 „Подкрепа 

за внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

Подадени предложения 532 136 184 128 84 

Брой сключени договори  153 63 34 25 31 

Дял на сключените договори спрямо 

подадените проектни предложения 

 46,3% 18,5% 19,5% 36,9% 

Обща стойност на БФП, млн. евро  28.6 9.5 10.4 11.4 

Средна стойност на БФП на проект, хил. евро  453.97 279.41 416.00 367.74 

Процедура 

„Подкрепа за 

разработване на 

иновации от 

стартиращи 

предприятия“ 

Подадени предложения 844 289 236 160 159 

Брой сключени договори  83 8 39 13 23 

Дял на сключените договори спрямо 

подадените проектни предложения 

 2.8% 16.5% 8.1% 14.5% 

Обща стойност на БФП, млн. евро  1.6 7.4 2.4 4.4 

Средна стойност на БФП на проект, хил. евро  200.00 189.74 184.62 191.30 

Процедура 

„Разработване на 

продуктови и 

производствени 

иновации“ 

Подадени предложения 360     

Брой сключени договори  134 55 46 23 10 

Обща стойност на БФП, млн. евро  13.9 9.9 4.6 2.4 

Средна стойност на БФП на проект, хил. евро  252.73 215.22 200.00 240.00 

Процедура 

„Развитие на 

клъстери в 

България“ 

Подадени предложения 59     

Брой сключени договори  28 9 11 5 3 

Обща стойност на БФП, млн. евро  3.8 2.4 1.8 0.9 

Средна стойност на БФП на проект, хил. евро  422.22 218.18 360.00 300.00 

 

 

  Северозападен 

район 

Северен 

централен 

район 

Североизточен 

район 

Югозападен 

район  

Южен 

централен 

район 

Югоизточен 

район  

Процедурата 

BG16RFOP002-

1.001 „Подкрепа 

Район за планиране на седалището 7% 7% 8% 57% 10% 10% 

Район за планиране на 

местонахождението 

49% 6% 6% 16% 12% 10% 
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  Северозападен 

район 

Северен 

централен 

район 

Североизточен 

район 

Югозападен 

район  

Южен 

централен 

район 

Югоизточен 

район  

за внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

Получена БФП по район за планиране 

на седалището, млн. евро 

3.75 5.50 4.89 31.30 7.71 6.83 

Получена БФП по район за планиране 

на местонахождението, млн. евро 

27.85 4.81 3.76 6.42 9.25 7.89 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

седалището, хил. евро 

340.79 499.70 376.25 351.74 481.86 455.10 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

местонахождението, хил. евро 

366.44 533.90 375.56 256.90 486.95 493.31 

Процедура 

„Подкрепа за 

разработване на 

иновации от 

стартиращи 

предприятия“ 

Район за планиране на седалището 20.5% 2.4% 3.6% 68.7% 2.4% 2.4% 

Район за планиране на 

местонахождението 

78.3%   13.3% 2.4% 6% 

Получена БФП по район за планиране 

на седалището, хил. евро 

3,203.93 339.73 563.88 10,940.13 358.14 372.75 

Получена БФП по район за планиране 

на местонахождението, хил. евро 

12,306.08   2,160.12 358.14 954.22 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

седалището, хил. евро 

188.47 169.87 187.96 191.93 179.07 186.37 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

местонахождението, хил. евро 

189.32   196.37 179.07 190.84 

Процедура 

„Разработване на 

продуктови и 

производствени 

иновации 

Район за планиране на седалището 6.6% 2.6% 5.3% 72.4% 5.9% 7.2% 

Район за планиране на 

местонахождението 

24.3% 4.6% 6.6% 50.7% 7.9% 5.9% 

Получена БФП по район за планиране 

на седалището, хил. евро 

2,536.37 1,345.22 1,747.02 24,518.33 2,090.03 2,516.80 

Получена БФП по район за планиране 

на местонахождението, хил. евро 

8,570.62 2,066.53 2,504.23 16,882.62 2,768.77 1,961.01 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

253.64 336.31 218.38 222.89 232.23 228.80 
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  Северозападен 

район 

Северен 

централен 

район 

Североизточен 

район 

Югозападен 

район  

Южен 

централен 

район 

Югоизточен 

район  

седалището, хил. евро 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

местонахождението, хил. евро 

231.64 295.22 250.42 219.25 230.73 217.89 

Процедура 

„Развитие на 

клъстери в 

България“ 

Район за планиране на седалището 18% 4%  57% 14% 7% 

Район за планиране на 

местонахождението 

25% 14%  39% 14% 7% 

Получена БФП по район за планиране 

на седалището, хил. евро 

1,319.18 148.57  5,208.65 1,039.29 939.77 

Получена БФП по район за планиране 

на местонахождението, хил. евро 

2,903.67 1,788.09  2,037.26 1,615.71 388.74 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

седалището, хил. евро 

279.44 148.57  325.54 259.82 469.88 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

местонахождението, хил. евро 

414.81 447.02  185.21 403.93 194.37 
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Подцел „Адекватна среда и инфраструктура за иновации, включително цифров 

растеж и електронно управление” 

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. Все още не е налична информация във 

връзка с напредъка по тези индикатори. 

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

закрилата на обектите на индустриална собственост. 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. Информация за напредъка по тези индикатори все още не е налична. 

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 

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 

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 
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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.
11

 

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

36.2 млн.евро. 
12

 

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 

инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни 

средства). Информация за напредъка по постигането на целевите стойности по тези 

показатели към момента не е налична. 

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. 

                                                           
11

 ИСУН 2020 (2019) Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Справка за индикаторите 
12

 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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  Северозападен 

район 

Северен 

централен 

район 

Североизточен 

район 

Югозападен 

район  

Южен 

централен 

район 

Югоизточен 

район  

BG16RFOP002-

3.004 „Подкрепа 

за пилотни и 

демонстрационни 

инициативи за 

ефективно 

използване на 

ресурсите” 

Район за планиране на седалището 2.4% 16.5% 10.6% 28.2% 29.4% 12.9% 

Район за планиране на 

местонахождението 

7.1% 16.5% 11.8% 16.5% 32.9% 15.3% 

Получена БФП по район за планиране 

на седалището, млн. евро 

425.98 5,933.285 4,204.05 8,895.27 10,785.20 5,950.85 

Получена БФП по район за планиране 

на местонахождението, млн. евро 

2,292.35 5,933.28 4,498.70 4,491.98 11,964.44 6,533.87 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

седалището, хил. евро 

212.99 423.8 467.12 370.64 431.41 540.99 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

местонахождението, хил. евро 

382.06 423.81 449.87 353.71 427.30 504.14 

Процедурата 

BG16RFOP002-

2.002 „Развитие 

на управленския 

капацитет и 

растеж на МСП“ 

Район за планиране на седалището 11.2% 7.5% 5% 56% 16.6% 3.7% 

Район за планиране на 

местонахождението 

29% 6.6% 5% 38.6% 17.4% 3.3% 

Получена БФП по район за планиране 

на седалището, млн. евро 

3,620.09 1,995.16 1,142.20 17,883.94 3,934.20 1,286.76 

Получена БФП по район за планиране 

на местонахождението, млн. евро 

10,268.04 1,855.98 987.66 11,705.17 3,964.11 1,081.39 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

седалището, хил. евро 

134.08 110.84 95.18 132.47 98.35 142.97 

Средна стойност на получената БФП 

на проект по район за планиране на 

местонахождението, хил. евро 

146.69 116.00 82.30 125.86 94.38 135.17 
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Ефективност и ефикасност на предоставената финансова подкрепа по 

оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП 

НОИР) се управлява от Изпълнителна агенция „ОПНОИР “към Министерството на 

образованието и науката, като  общият бюджет на програмата възлиза на 650 048 087 

EUR. Програмата има две основни задачи:  

 да бъде един от основните инструменти за постигане на целите, приети от 

България в рамките на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж ( Стратегия „Европа 2020“); 

 да бъде ефективен инструмент за прилагане на политиките на сближаване, в 

съответствие с дневния ред на национално и общностно равнище. 

Финансовото разпределение от Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР) и националния бюджет за първата от трите основни приоритетни оси (ПО) на 

програмата - „Изследователска и технологична разработка“ е 235 201 564 евро. Сред 

приоритетите, определени в настоящия програмен период е повишаване на качеството 

на научните изследвания и развитието на иновациите, както и постигане на устойчив 

растеж. Това предполага целенасочени инвестиции в приоритетни области в областта 

на науката, специфични за страната, квалифицирани изследователи и изобретатели и 

атрактивна научноизследователска и иновационна среда. 

По Оперативната програма са финансирани 13 центъра, респективно центрове 

по  компетентност - 9 и центрове за върхови постижения - 4. 

Те следва да бъдат изградени  до края на 2023 г. Тези структури трябва да 

създадат възможно най-добрите условия за привличане на висококвалифицирани 

изследователи за провеждане на научноизследователски дейности в европейски мащаб 

и в приоритетните области на ИСИС Чрез тях ще се подобри  значително потенциала 

за приложни изследвания, експериментално развитие и технологични иновации, както 

и дейности, насочени към тематичните области, определени в иновационната стратегия 

за интелигентна специализация на републиката на България 2014-2020 (ИСИС ): 

мехатроника и чисти технологии, информатика и ИКТ, индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии и нови технологии в творческата и развлекателната 

индустрия. 
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Дейностите на всеки отделен проект за изграждане на център могат да бъдат 

класифицирани в три основни групи: 

1. Модернизиране на съществуваща научна инфраструктура и / или изграждане 

на нова инфраструктура, включително строителни дейности; закупуване и надграждане 

на оборудване, необходимо за реализиране на изследователски програми и др. 

2. Изпълнение на научноизследователска и развойна дейност, включително 

провеждане на пазарно ориентирани изследвания в извън национален обхват, в 

приоритетните области на ИСИС ; привличане на висококвалифицирани изследователи 

за провеждане на изследвания в тези области ; теоретично и практическо обучение с 

придобиване на умения в практиката; разработване на съвместни 

научноизследователски програми; изграждане на стратегически партньорства и 

съвместни изследователски програми с водещи европейски изследователски центрове; 

3. Разпространение на резултатите от изследванията; трансфер на знания и 

технологии и предлагане на научноизследователски услуги за бизнеса; научно 

съпровождане; идентифициране на устойчиви източници на финансиране, включително 

развитие на устойчиви партньорства с бизнеса и изпълнение на съвместни проекти с 

частни инвеститори. 

Проектите, за изграждане на Центрове, финансирани от ОПНОИР се изпълняват 

в партньорства, състоящи се от най-малко трима партньори  (броят им варира от 3 до 

17). Партньорствата не са регистрирани по закон и се установяват само на ниво проект. 

Всички партньори имат равни права, тъй като участват съвместно в техническото и / 

или финансовото изпълнение на проекта. Бюджетът на проекта се разпределя между 

партньорите, като всеки  партньор е независим орган по отношение на обществени 

поръчки. 

Участниците са различни видове научни организации по отношение на техния 

статус в рамките на българското законодателство: 

▪ Университети, създадени и функциониращи съгласно Закона за висшето образование 

на Република България (всички те са публични органи); 

▪ Институти на БАН, създадени и функциониращи съгласно Закона на БАН; 

▪ Други изследователски организации (например НПО).   

Предвижда се и двата вида центрове да  имат и/или изграждат  инфраструктура, която е  

концентрирана или разпределена. 
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На фиг. 1.  е показано, разпределението на центровете по съответните приоритетни оси 

на ИСИС.  Видимо е предимството на центрове в две от приоритетните направления – 

Информационни и комуникационни технологии и индустрия за здравословен начин на 

живот и биотехнологии. 

 

Фиг.1. Разпределението на центровете по съответните приоритетни оси на ИСИС.   

Източник : МОН 

Това е лесно обяснимо като се има предвид наличието на квалифициран персонал, и 

общ капацитет в тези направления, както и съществуващите традиции.  

Разрез по отношение на финансирането на центровете  според тематичната област на 

ИСИС, е представен на фигура 2.  

 

Фиг.2. Финансиране на центровете  според тематичната област на ИСИС 

Източник : МОН 

Тук най-фондоемки са проектите към първа приоритетна ос – мехатроника и чисти 

технологии, като консумират 36% от общо предоставения финансов ресурс. Това би 

могло да бъде резултат от две предпоставки- силна децентрализация и фрагментиране  

на партньорите в центрове, попадащи в обхвата на този приоритет и скъпото уникално 

оборудване, необходимо за този вид изследвания. Разбира се нито при оценката нито 

3 
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„Мехатроника и чисти технологии“ 
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„Индустрия за здравословен живот и био-
технологии“ 

„Нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии“ 

Брой центрове/проекти 
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при финансирането на този вид проекти, не е отчетен фактът, че при създалите се 

условия за подобна фрагментация, ефектът от насочени усилия и центриране на 

дейностите няма да бъде осезаем. 

Анализирайки финансираните проекти  за центрове няма как да не се коментира фактът 

за тяхното разпределени по региони. И тук се наблюдава доста неблагоприятен профил 

на небалансираност. Основната част  и от двата вида  центровете е концентрирана в 

София- фиг.3. 

 

Фиг.3. Разпределение на центрове по региони 

Източник : МОН 

Практически Югозападен регион заема 74 % от всички центрове, което разбра се не 

може да бъде цел на ИСИС. Нещо повече, ако се разгледат участниците във всички 

центрове ще се установи че организациите в София са многократно повече от всички 

останали- фиг.4. Редно е да се намери обяснение ,че всички центрове за върхови 

постижения са локализирани в София- град, разбира се има участници и от останалата 

част от страната, но тяхното присъствие е доста скромно. 
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Фиг.4. Разпределение на центровете по локация на организациите.  

Обяснението, че в София се намира най- добрият и най големия научен потенциал е  

елементарно, но целта на една национална стратегия за интелигентна специализация е 

да търси общо надграждане и подобряване на средата в цялата страна, а не само на една 

локация. В този ред на мисли при нова версия на стратегията, това трябва да бъде 

отчетено. 

Потвърждение на горните съждения може да се види и на следващата графика, която 

показва финансирането на отделните организации чрез схемата на Центровете за 

компетентност и центровете за върхови постижения. Практически единствени преки 

бенефициери извън София са медицинските университети в Пловдив и Плевен. Не би 

могло да се счита, че съществуващите научни организации в останалата част от 

страната са с доста нисък научен капацитет и/ или липса на достатъчна инициативност. 

Обяснението на този феномен би могло да се търси в традиционните партньорства 

създадени в столицата, известна доза научен „ феодализъм“ и липса на достатъчна 

подкрепа в посока на регионалните научни структури.  

 

Фиг.5 Разпределение на финансовите ресурси по преки бенефициери на програмата. 

Съществуват определени дефицити по отношение на двата вида центрове:  

▪ Липса на ясна визия за: бъдеща правна рамка на създадената СЕ / КС (юридически 

лица с нестопанска цел, органи, управлявани от публичното право, държавни компании 

и др.), управление  на новосъздадените структури; методология за  разпределение на 

финансовите ресурси; стратегия за устойчивост на финансови ресурси; 
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▪ Подход при прилагане на режим на държавната помощ при бъдещото функциониране 

на създадената СЕ / СС, баланса между икономическите и неикономическите дейности, 

механизми за трансфер на знания и получаване на доходи от предоставени научни 

услуги и/или научно съпровождане 

 липса нови финансови модели, отчитащи спецификата на разпределени 

инфраструктури ( практически в голямата си част тя е такава) ; идентифициране на 

механизми за участие на частния сектор в управлението на центровете; 

▪ Липса на синхронизиране на двата вида центрове с европейските мрежи и европейски 

платформи (S3 и т.н.) 

В резултат на краткият анализ по отношение на развитието на този вид структури биха 

могли да бъдат направени следните препоръки:  

 предоставяне на легитимен мандат на ръководството на всеки център за конкретен 

период (3-  5 години), за да се отговори на обществените очаквания, съпроводен с  

ясна визия и мисия. След изтичане на този период да бъде организирана независима 

международна оценка, за да се осигури отчетност пред обществото и евентуално 

последващо решение за условията на развитие на даден център; 

 Ясна ориентация  към бизнеса, като се следва открит иновационен модел, особено 

за  Центровете за компетентност ; 

 Ясен модел на управление, който да предвижда приобщаване на ключови публични 

и частни заинтересовани страни 

 Държавната помощ не трябва да ограничава правния статут на центровете 

 При наличието на центрове работещи по близка тематика (  а такива има ,особено в 

ИКТ приоритет) да се  гарантира координацията на тяхната работа, което ще 

минимизира опасността от дублиране на усилия и финансови ресурси 

 Рамка за устойчива поддръжка на научната инфраструктура, чрез формата на ИСИС 

и разработване на индивидуалните планове за използването й ; 

 Създаване на  условия за тематична интеграция и стратегическа съгласуваност на 

национално ниво, постигната чрез инструментите на ИСИС ; 

 Унифициран модел ,съобразен с европейските регулации по отношение на 

интелектуалните права-  процедурите за идентификация, собственост, защита и 

комерсиализация . 

 Регламентиране на правила за разпределение  на приходите от комерсиализация  на 

интелектуалната собственост;   
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  Ясна демаркация с Националната пътна карта за научна инфраструктура по 

отношение на  доставките на инфраструктура за  центровете . Картографиране на 

апаратурата  съгласно приоритетите на ИСИС и поддържане на  база данни с 

отворен достъп за съществуващата и функционираща инфраструктура, придобита 

чрез двата инструмента ; 

 Предоставяне право на ползване на придобитата инфраструктура, при определен 

ценови праг за използването й (особено научното оборудване), като се отчита и 

финансирането на оборудването чрез инструментите на ЕС, за да не се създадат 

условия за нелоялна конкуренция. 

 Въвеждане на ваучерни схеми за финансиране на част от дейностите на центровете, 

като по този начин ще се гарантира привличането на частния сектор. 

 За да се мониторира и анализира работата на центровете трябва да се разработят 

индикатори за изпълнение .  

Възможен Финансов модел, приложим за центрове за върхови постижения : 

Центрове за върхови постижения - Какви са финансовите модели за осигуряване на 

финансова устойчивост : 

▪ 30-40% от бюджета (институционално основно финансиране), идващ от 

правителството (включително структурните фондове) - национална пътна карта 

в интерес на икономиката 

▪ 30-40% от бюджета (приходи), идващи от конкурентни безвъзмездни средства - 

европейски програми като „Хоризонт 2020“ и евентуално от национални 

програми в бъдеще 

▪ 10-15% от бюджета, идващ от сътрудничеството с частния сектор 

Възможен Финансов модел, приложим  за центрове за компетентност : 

 30-40% от бюджета,( институционално финансиране )  

 30-40% от бюджета, от конкурентни субсидии 

 20-30% - от частния сектор 

 В центровете за компетентност ефективността  се измерва с  използването 

на инфраструктурата 

 

Под-цел „Ефективни сътрудничества наука-бизнес“ 

BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови 

постижения“ 
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В рамките на процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на 

центрове за върхови постижения“ са предоставени средства за изграждане на 4 центъра 

за върхови постижения. Основните индикатори за изпълнение са брой нови 

изследователи в подпомогнатите субекти, брой  изследователи, работещи в подобрени 

инфраструктурни обекти за научни изследвания, новопостроени инфраструктурни 

комплекси в ЦВП и съвместни научноизследователски проекти, разработени между 

центровете ЦВП и бизнеса. Тъй като към момента на извършване на оценката, 

изграждането на центрове за върхови постижения все е в процес не може да бъде 

анализирано изпълнението на индикаторите. Въпреки по това, по данни на ИА ОП 

НОИР от октомври 2019 г. според сключените до момента 4 договора се очаква 

следното изпълнение на индикаторите:  

Проект Брой нови 

изследователи 

в 

подпомогнати

те субекти 

Брой 

изследовател

и , 

работещи в 

подобрени 

инфраструкт

урни обекти 

за научни 

изследвания 

Новопост

роени 

инфрастр

уктурни 

комплекс

и в ЦВП  

Съвместни 

научноизсл

едователск

и проекти, 

разработен

и между 

центровете 

ЦВП и 

бизнеса 

Изграждане и развитие на ЦВП 

„Наследство БГ“ 

23 40 

 

1 10 

Център за върхови постижения по 

Информатика и информационни и 

комуникационни технологии 

23 100 1 10 

Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в е-обществото (УНИТе)  

23 35 1 10 

Национален център по мехатроника и 

чисти технологии 

24 35 1 0 

Общо 93 210 4 30 

Общо предвидени индикатори по 

процедурата 

70 100 4 40 

 

Според посочените данни като резултат от изпълнението на четирите 

финансирани проекта се предвижда да бъдат наети 93 нови изследователи в 

подпомогнатите субекти при предварително заложен брой – 70. При реализирането на 

посочените стойности на индикатора, ще бъде постигнат 132,9% изпълнение. 

Според предварително заложените индикатори за изпълнение се очаква 100 

изследователи работят в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания. 

Според данните на ИА ОП НОИР при изпълнение на сключените договори, броят на 

тези изследователи се очаква да достигне 210 изследователя, което показва 

преизпълнение на индикатора (210% на изпълнение).  
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В рамките на изпълнение на процедурата са изградени 4 инфраструктурни 

комплекси в ЦВП, което показва 100% изпълнение на индикатора.  

Последният индикатор предвижда реализирането на 40 съвместни 

научноизследователски проекти, разработени между центровете ЦВП и бизнеса. 

Данните на ИА ОП НОИР показват, че при изпълнението на проектите ще бъдат 

осъществени 30 съвместни научноизследователски проекти, което показва 75,0% 

изпълнение на индикатора.  

При успешното изпълнение на проектите ще бъдат постигнати заложените цели 

на процедурата.  

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

В рамките на процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на 

центрове за компетентност“ са предоставени средства за изграждане на 10 центъра за 

компетентност. Основните индикатори за изпълнение са брой нови изследователи в 

подпомогнатите субекти, брой  изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни 

обекти за научни изследвания, новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦК и 

съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете ЦК и 

бизнеса. Тъй като към момента на извършване на оценката, изграждането на центрове 

за върхови постижения все е в процес не може да бъде анализирано изпълнението на 

индикаторите. Въпреки по това, по данни на ИА ОП НОИР от октомври 2019 г. според 

сключените до момента 10 договора се очаква следното изпълнение на индикаторите:  

Проект Брой нови 

изследователи 

в 

подпомогнати

те субекти 

Брой 

изследовател

и , 

работещи в 

подобрени 

инфраструкт

урни обекти 

за научни 

изследвания 

Новопост

роени 

инфрастр

уктурни 

комплекс

и в ЦК 

Съвместни 

научноизсл

едователск

и проекти, 

разработен

и между 

центровете 

ЦК и 

бизнеса 

„Фундаментални, транслиращи и 

клинични изследвания в областта на 

инфекциите и инфекциозната 

имунология ” 

23 32 1 3 

„Дигитализация на икономиката в среда 

на 

Големи данни (ДИГД)“ 

32 32 1 5 

Център за компетентност: 

„Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)“ 

23 32 1 15 

Център за компетентност "Квантова 

комуникация, интелигентни системи за 

сигурност и управление на риска" 

(Quasar) 

24 35 1 15 

„Център за компетентност по  23 36 1 40 
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персонализирана медицина, 3D и 

телемедицина, роботизирана и 

минималноинванзивна хирургия" 

Център за Компетентност по 

Мехатроника и чисти технологии 

MIRACle (Mechatronics, Innovation, 

Robotics, Automation, Clean technologies) 

26 65 1 24 

Център за компетентност 

„Устойчиво оползотворяване на био-

ресурси и отпадъци от 

лечебни и ароматични растения за 

иновативни биоактивни продукти“ 

25 40 1 29 

Център за Компетентност ХИТМОБИЛ 

– Технологии и системи за генериране, 

съхранение и потребление на чиста 

енергия 

23 33 1 14 

„Чисти технологии за устойчива околна 

среда – води, отпадъци, енергия за 

кръгова икономика“ 

26 77 1 65 

Център за компетентност 

"Интелигентни мехатронни, eко- и 

енергоспестяващи системи и 

технологии". 

25 42 1 14 

Общо 250 424 10 224 

Общо предвидени индикатори по 

процедурата 
180 250 8 110 

Според посочените данни като резултат от изпълнението на единадесетте 

финансирани проекта се предвижда да бъдат наети 250 нови изследователи в 

подпомогнатите субекти при предварително заложен брой – 180. При реализирането на 

посочените стойности на индикатора, ще бъде постигнат 138,9% изпълнение. 

Според предварително заложените индикатори за изпълнение се очаква 250 

изследователи работят в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания. 

Според данните на ИА ОП НОИР при изпълнение на сключените договори, броят на 

тези изследователи се очаква да достигне 424 изследователя, което показва 

преизпълнение на индикатора (169,6% на изпълнение).  

В рамките на изпълнение на процедурата са изградени 10 инфраструктурни 

комплекси в ЦВП, което показва 125,0% изпълнение на индикатора.  

Последният индикатор предвижда реализирането на 110 съвместни 

научноизследователски проекти, разработени между центровете ЦК и бизнеса. Данните 

на ИА ОП НОИР показват, че при изпълнението на проектите ще бъдат осъществени 

224 съвместни научноизследователски проекти, което показва 203,6% изпълнение на 

индикатора. 

При успешното изпълнение на проектите ще бъдат постигнати заложените цели 

на процедурата.  
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Общият брой на сключени договори в рамките на процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ е 4 на обща 

стойност 158 107 822.84 лв.  

 Договорени суми Реално изплатени суми  

Общо % на 

изпълне

ние 

Финансиране 

от ЕС 

Финансиране 

от НФ 

Собс

твено 

фина

нсир

ане 

 

Общо % на 

изпълне

ние 

Финансиран

е от ЕС 

Финансиране 

от НФ 

Изграждане и развитие на центрове 

за върхови постижения 

158 107 822.84 79.05 134 391 649.41 23 716 173.43 0.00 41 436 

366.87 
20.72 35 220 911.83 6 215 455.04 

Изграждане и развитие на центрове 

за компетентност 

226 327 102.86 150.88 192 378 037.42 33 949 065.44 0.00 91 197 

047.21 

60.80 77 517 490.13 13 679 557.08 

 
 

 Изграждане и развитие на центрове за върхови 

постижения 

Изграждане и развитие на центрове за компетентност 

ИКТ и информатика Център за върхови постижения по 

Информатика и информационни и 

комуникационни технологии – обща 

стойност на проекта 

29 355 

861,12 лева 

 

Изграждане и развитие на Център за 

компетентност "Квантова комуникация, 

интелигентни системи за сигурност и 

управление на риска" (Quasar)  

13500000,00 

лева 

 Университети за Наука, 

Информатика и Технологии в е-

обществото (УНИТе) 

29 781 

882,42 лева 

Дигитализация на икономиката в среда на 

Големи данни (ДИГД)  

13333868,86 

лева 

Мехатроника и чисти 

технологии 

Национален център по мехатроника и 

чисти технологии   

69 184 

529,81 лева 

Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – 

Технологии и системи за генериране, 

съхранение и потребление на чиста енергия 

21709196,1 

лева 

   Изграждане и развитие на Център за 

Компетентност по Мехатроника и чисти 

технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, 

Robotics, Automation, Clean technologies) 

22570752,32 

лева 

   Чисти технологии за устойчива околна среда – 

води, отпадъци, енергия за кръгова икономика 

23667925,86 

лева 
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   Център за компетентност  "Интелигентни 

мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи 

и технологии" 

23569719,17 

лева 

Индустрия за 

здравословен живот и 

биотехнологии 

  Фундаментални,транслиращи и клинични 

изследвания в областта на инфекциите и 

инфекциозната имунология 

23638258,00 

лева 

   "Център за компетентност по персонализирана 

медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и 

минималноинвазивна хирургия" 

23695179,29 

лева 

   Център за компетентност „Персонализирана 

иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ 

23472018,71 

лева 

 

   Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и 

отпадъци от лечебни и ароматични растения за 

иновативни биоактивни продукти 

23791055,20 

лева 

Нови технологии в 

креативни и 

рекреативни индустрии 

Изграждане и развитие на Център за 

върхови постижения „Наследство БГ  

29 785 549,4 

лева 

 

  

 

Териториален баланс и разпределение на БФП 

Район за планиране  ЦВП ЦК 

Югозападен район за планиране  92% 71% 

Южен централен район за планиране 1% 11% 

Югоизточен район за планиране 2% 1% 

Североизточен район за планиране 3% 3% 

Северен централен район за планиране 2% 6% 

Северозападен район за планиране 0% 8% 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Под-цел „Качествен човешки ресурс” 

Процедура BG05M2OP001-2.009 Подкрепа за развитието на докторанти, 

постдокторанти, специализанти и млади учени – ФАЗА 1 

В рамките на тази процедура е оказана подкрепа на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени като им е предоставена възможност за мобилност, 

продължаващо обучение и други дейности за повишаване на техния потенциал. В 

рамките на изпълнение на процедурата 580 млади учени до 34 г. вкл., получили 

подкрепа по ОП за дейности в сферата на НИРД (GOVERD плюс HERD) (при целева 

стойност 525), което показва 110,5% на изпълнение.  

Друг индикатор за изпълнение е свързан със студенти включени в програми за 

мобилност като заложената стойност се равнява на 850. Постигнатият брой на 

студенти, включени в програми за мобилност, което показва 9,9% на изпълнение.  

Заложената целева стойност за новоназначени изследователи от чужбина в научните 

организации, подкрепени по ОП е 20, като достигнатата до момента стойност е 8, което 

показва 40,0% на изпълнение.  

Последните индикатори, свързани с изпълнението на процедурата, са брой 

педагогически специалисти, включени в програми за повишаване на квалификацията 

по ОП: o до 34 г. и брой педагогически специалисти, включени в програми за 

повишаване на квалификацията по ОП: o м/у 35 и 54 г. Според данните на ИСУН и 

двата индикатора остават неизпълнени.  

Индикатор Целева стойност Постигната стойност 

Млади учени до 34 г. вкл., получили подкрепа 

по ОП за дейности в сферата на НИРД 

(GOVERD плюс HERD) 

525 580 

Студенти включени в програми за мобилност 850 84 

Новоназначени изследователи от чужбина в 

научните организации, подкрепени по ОП 

20 8 

Педагогически специалисти, включени в 

програми за повишаване на квалификацията 

по ОП: o до 34 г. 

4000 0 

Педагогически специалисти, включени в 

програми за повишаване на квалификацията 

по ОП: o м/у 35 и 54 г. 

30000 0 
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В рамките на тази процедура са финансирани 17 проекта на обща стойност 

10 063 281,52 лева. Средната стойност на получената БФП на проект е 591 957,74 лева.  

 Договорени суми 

Общо % на 

изпълнение 

Финансиране 

от ЕС 

Финансиране 

от НФ 

Собствено 

финансиране 

 

Подкрепа за развитието на 

докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени - 

фаза 1 

10 063 281.52 167.72 8 553 789.29 1 509 492.23 0.00 

 

 

 Реално изплатени суми 

Общо % на 

изпълнение 

Финансиране 

от ЕС 

Финансиране 

от НФ 

Подкрепа за развитието на 

докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени 

- фаза 1 

7 133 847.59 118.90 6 063 770.45 1 070 077.14 

 

Териториален баланс и разпределение на БФП 

Район за планиране  Предоставена БФП в лева % 

Югозападен район за планиране  5 695 195,16 56,6% 

Северен централен район за планиране 2 109 162,07 21,0% 

Североизточен район за планиране 983 239,91 9,8% 

Северозападен район за планиране 695 631,34 6,9% 

Южен централен район за планиране 580 053,04 5,8% 

 

Процедура BG05M2OP001-2.006 Ученически практики – ФАЗА 1 

В рамките на процедура BG05M2OP001-2.006 Ученически практики – ФАЗА 1 е 

предоставена възможност на ученици да се включват в обучение в реална работна 

среда, като по този начин натрупат ценен практически опит. Като част от процедурата е 

заложено и създаването на учебно-тренировъчни фирми (УТФ).  

В процеса на изпълнение на дейностите по процедурата са били обхванати 8351 

ученика, които 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. 

Като друг индикатор за изпълнение на ОП НОИР е посочен брой ученици 

участващи в дейности по ОП, в подкрепа на професионалното образование в 

направления от приоритетно значение за икономиката с целева стойност 5000. В 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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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 индикаторите за изпълнение на ОП НОИР в ИСУН2020, изпълнението на 

този индикатор е 0%. 

Данните за изпълнение на индикаторите в ИСУН2020 показват, че процедурата 

не успява да постигне заложените цели. 

В рамките на тази процедура е сключен един договор с Министерство на образованието 

и науката на обща стойност 6 986 236.00 лева. Периода на изпълнение на договора е от 

08.11.2016 до 31.12.2018. Реално изплатените суми са  6 210 182.91 лева, което възлиза 

на 88,9% от предварително договорените средства.  

В рамките на изпълнение на процедурата 8351 ученици са взели участие в дейности по 

практическо обучение в реална работна среда. Средният разход за участник в 

процедурата възлиза на 743,65 лева.  

 Договорени суми 

Общо % на 

изпълнение 

Финансиране 

от ЕС 

Финансиране 

от НФ 

Собствено 

финансиране 

 

Ученически практики 

- фаза 1 

6 986 236.00 69.86 5 938 300.60 1 047 935.40 0.00 

 

 Реално изплатени суми 

Общо % на 

изпълнение 

Финансиране 

от ЕС 

Финансиране 

от НФ 

Ученически практики 

- фаза 1 

6 210 182.91 62.10 5 278 655.50 931 527.41 

 

Процедура BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – ФАЗА 1 

В рамките на процедура BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – ФАЗА 1 

са предоставени стипендии на студенти, обучаващи се в области от висшето 

образование, определени като приоритетни за страната. При изпълнението на 

процедурата 41 501 студенти по приоритетни специалност са получили стипендии. 

Като целева стойност за изпълнение е предвидено броят на студентите, получили 

стипендии да бъде 30000. Според индикаторите за изпълнение на ОП НОИР в тази 

дейност са включени 41501 студенти, което показва преизпълнение на индикаторът 

(138% на изпълнение). 
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Данните за изпълнение на индикаторите показват, че процедурата е изпълнена 

ефективно и е успяла да постигне своята цел.  

В рамките на тази процедура е сключен един договор с Министерство на образованието 

и науката на обща стойност 28 000 000.00 лева. Периода на изпълнение на договора е от 

29.03.2016 до 16.05.2019. Реално изплатените суми са  27 886 800.63 лева, което възлиза 

на 99,6% от предварително договорените средства.  

В рамките на изпълнение на процедурата 41501 студенти по приоритетни 

специалности, са получили стипендии и специални стипендии. Средният разход за 

участник в процедурата възлиза на 671,95 лева.  

 Договорени суми Реално изплатени суми 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Собствен

о 

финансир

ане 

 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Студент

ски 

стипенд

ии – 

фаза 1 

28 

000 

000.

00 

107.69 23 799 

999.99 

4 200 

000.01 

0.00 27 

886 

800.

63 

107.26 23 703 

780.53 

4 183 

020.10 

 

Процедура BG05M2OP001-2.002 Студентски практики – ФАЗА 1 

В рамките на процедура BG05M2OP001-2.002 Студентски практики – ФАЗА 1 е 

предоставена възможност на студенти да преминат практическо обучение, с което да 

натрупат ценен опит в реална работна среда. 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 практическо обучение. Като целева стойност за 

изпълнение на дейности е посочено 90000 студенти, включени в студентски практики, 

което показва изпълнение от 51,2%. 

В рамките на тази процедура е сключен един договор с Министерство на образованието 

и науката на обща стойност 35 821 371.38 лева. Периода на изпълнение на договора е от 

29.03.2016 до 01.01.2019. Реално изплатените суми са  35 591 096.60 лева, което възлиза 

на 99,4% от предварително договорените средства.  

В рамките на изпълнение на процедурата 46077 студенти са били включени в 

студентски практики. Средният разход за участник в процедурата възлиза на 772,43 

лева.  

 Договорени суми Реално изплатени суми 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Собс

твено 

фина

Общо % на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 
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нсир

ане 

 

Студентск

и 

практики– 

фаза 1 

35 

821 

371.

38 

96.81 30 447 

962.16 

5 373 

409.22 

0.00 35 591 

096.60 

96.19 30 253 

644.69 

5 337 

451.91 

 

Ефективност и ефикасност на предоставената финансова подкрепа по ОП 

ИМСП 2014-2020, ОП ДУ 2014-2020 г., ОП РЧР 2014-2020 г., ОПОС 2014-

2020 г. и ПРСР 2014-2020 г. 

Ефективност и ефикасност на предоставената подкрепа по оперативна програма 

„Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.
13

 

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.  

Според справката за индикаторите от ИСУН 2020, напредъкът по постигнатите 

стойности за по-голяма част от показателите за изпълнение в рамките на програмата е 

значителен. Според данни от ИСУН2020 към декември 2019 минималният лостов ефект 

се равнява на 6,38 при целева стойност от 4,00. Общият размер на отпуснатите нови 

заеми от финансовите посредници се равнява на 515,6 млн. евро (надвишаване с над 

100 млн. целевата стойност от 408 млн. евро). Това представлява 85 % от максималния 

обем по портфейла договорен с финансовите посредници от 608 млн. евро. Броят 

предприятия, които получават подкрепа в рамките на програмата, се равнява на 3487, а 

целевата стойност е 2816, т.е. целта е преизпълнена с близо 24%. Информация за дела 

на предприятията, които успешно са получили финансиране чрез банков заем, както и 

за производителността на МСП, все още не е налична. 

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 

                                                           
13

 Годишен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни 
предприятия“ 2014-2020 г. за 2018 г., http://opik.bg/uploads/2019/12/godishni-dokladi-op-imps-7.pdf 

http://opik.bg/uploads/2019/12/godishni-dokladi-op-imps-7.pdf
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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“ 

Според годишния доклад за изпълнението на ОП ИМСП при показател за 

резултат SR1 „Процент на предприятията успешно получили финансиране чрез банков 

заем“ се наблюдава известен спад, който контрастира с данните за кредитите в 

последното тримесечно издание на БНБ „Икономически преглед―, брой №4/2018 г., 

съгласно което при кредитите за нефинансовите предприятия през декември 2018 г. се 

наблюдава ускоряване на годишния растеж до 5.4% спрямо 1.6% в края на 2017 г. 

Според годишния доклад за изпълнението на ОПИМСП, по показател за резултат SR2 

„Производителност на МСП“, съгласно данните на Националния статистически 

институт за 2017 г. стойността на показателя е 23.8, което е изпълнение от 123% на 

целевата стойност от програмата.
14

 

Както е посочено в Годишния доклад за изпълнението на ОПИМСП за 2018 г., в 

края на 2018 г. отдадените кредити по Инициативата достигат 515.6 млн. евро, с което 

размерът на портфейла заложен в програмата е постигнат и надвишен с над 100 млн. 

евро. Този темп на изпълнение на Инициативата предполага успешно усвояване на 

максималния обем на портфейла от 608 млн. евро още до средата на 2019 г., като се 

отразява и в постигнатите стойности по показателите за изпълнение - по всички 

показатели целите за 2023 г. са постигнати и надвишени: SO01 Общ размер на 

отпуснатите нови заеми от финансовите посредници - 126.3%; SO02 Минимум лостов 

ефект - 117.5% и CO01 Брой предприятия, получаващи подкрепа - 123.8%.
15

 

Ефективност и ефикасност на предоставената финансова подкрепа по оперативна 

програма „Добро управление“ 2014-2020 

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

оперативната програма, които имат връзка с иновациите и интелигентната 

                                                           
14

 Годишен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни 
предприятия“ 2014-2020 г. за 2018 г., http://opik.bg/uploads/2019/12/godishni-dokladi-op-imps-7.pdf 
15

 Годишен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни 
предприятия“ 2014-2020 г. за 2018 г., http://opik.bg/uploads/2019/12/godishni-dokladi-op-imps-7.pdf 

http://opik.bg/uploads/2019/12/godishni-dokladi-op-imps-7.pdf
http://opik.bg/uploads/2019/12/godishni-dokladi-op-imps-7.pdf
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специализация. Бенефициент по проектите е Държавна агенция „Електронно 

управление“ (ДАЕУ), а общият размер на европейското финансиране се равнява на 

малко над 3,5 млн. евро.  

По обявената през 2015 г. 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“ 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; 

 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.  
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По стартиралата през 2016 г. процедура за набиране на проектни предложения с 

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

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България в периода 

2016-2020 г.“ са избрани и 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 цел 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 

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. 
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Проведени са и симулации на дистанционно електронно гласуване. Понастоящем е в 

ход изпълнението по останалите две дейности. Поради стартирал процес за удължаване 

на срока за изпълнение на договора се очаква проектът да бъде завършен в края на 2020 

г.  

По отношение на този проект е важно да се отбележи, че цялостното развитие и 

приложение на постигнатото до голяма степен ще зависи и от евентуални бъдещи 

законодателни промени. Към настоящия момент в Изборния кодекс на Република 

България не се предвижда използването на дистанционно електронно гласуване. 

Внедряването на резултатите от проекта ще зависят от готовността на българския 

законодател да предприеме законодателни промени, които да направят възможно 

използването на подобен тип гласоподаване.  

„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“; 

 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 
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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); 

 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.  

При изпълнението на проектите в общи линии се наблюдава добра комуникация 

между управляващия орган, бенефициентът и заинтересованите страни. При наличие на 

сигнали за неточности и нередности, изпълнителят е вземал мерки своевременно и 

проблемните ситуации са били преодолявани. Бенефициентът по проектите споделя, че 

финансирането по проектите е било достатъчно и не се наблюдават проблеми, свързани 

с недостиг на средства.  

Устойчивостта на резултатите по проектните дейности и тяхното запазване и след 

приключването на оперативната програма е от ключово значение за развитието на 
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електронното управление и внедряването на иновативни подходи при неговото 

упражняване. Наблюдава се увереност, че постигнатите резултати ще бъдат 

продължени и в следващите години. Споделя се мнението, че голяма част от 

приоритетите от настоящата програма ще залегнат и в следващия програмен период, 

което донякъде обяснява увереността в устойчивостта. Финансирането през 

републиканския бюджет за дейности, които биха останали извън обсега на 

европейското финансиране, е друга форма на подпомагане, която би могла да бъде 

ползотворна в следващите години. 

Липсата на административен капацитет се очертава като основен проблем пред 

изпълнението на проектите. Тази липса води и до забавяне и изоставане в сроковете за 

определени дейности. При насочване на вниманието към повишаване на 

административния капацитет и инвестиране на средства и усилия в тази посока, 

изпълнението на проектите би могло да бъде по-бързо.  

Другият основен проблем пред ефективността и ефикасността на изпълнението на 

проектите от ОПДУ 2014-2020 е неконкурентното заплащане в основния изпълнител на 

проектите в сравнение с други подобни институции в публичния и особено в частния 

сектор. Всичко това прави работата в подобна организация не особено привлекателна, 

което има отношение и върху административния капацитет и изпълнението на 

проектите.  

Въз основа на казаното по-горе можем да обобщим, че изпълнението на проектите 

по ОП ДУ 2014-2020 е до голяма степен ефективно и ефикасно. Наличният финансов 

ресурс с определя от изпълнителите като достатъчен с оглед постигането на заложените 

цели. Ниският административен капацитет и липсата на конкурентно и стимулиращо 

заплащане се очертават като основните трудности, които възпрепятстват по-

оптималното изпълнение на проектите. От тази гледна точка адресирането на тези 

проблеми и опитът за тяхното преодоляване ще бъде от ключово значение за 

изпълнението на всеки следващ проект.  

Ефективност и ефикасност на предоставената подкрепа по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Процедурата „Специфични обучения“ осигурява предпоставки за кариерно 

развитие на неактивни и безработни лица да започнат професионално развитие чрез 

съвременно обучение, съобразено с потребностите на работодателите, както и 

възможност за компаниите, съгласно конкретните си нужди да осигурят продължаващо 

обучение за заетите лица. Операцията е силно фокусирана върху сектори, основаващи 
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се на знанията, високите технологии и ИКТ, преработвателната промишленост с по-

висока добавена стойност на труда, което допринася за постигането на целите на 

ИСИС. Към 2019 г. по процедурата 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.  

В рамките на процедура „Умения“, по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, биват осигурявани обучения за повишаване на професионалната 

квалификация, ключовите компетентности и специфични обучения за работното място. 

Дейностите, заложени по процедурата, насърчават професионалното и кариерно 

развитие, както и стимулират участието в различни форми на заетост и ученето през 

целия живот. След приключване на приема и оценката на проектни предложения по 

процедурата, одобрените за получаване на финансова подкрепа проекти са 234 и са на 

обща стойност 34,7 млн. лв. Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лв., с които ще 

бъдат финансирани 205 от одобрените проекти. За резервните 29 проектни 

предложения предстои да бъде осигурено допълнително финансиране. С изпълнението 

на проектите се очаква над 18 хил. души да преминат специфични обучения, да 

придобият професионални умения и ключови компетентности. Тези резултати пряко 

ще допринесат за постигането на под-целта: „Качествен човешки ресурс", определена в 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация.  

В ПО №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, 

част от ОП РЧР (2014-2020), е заложена специфична цел, която предполага 

стимулиране и увеличаване на броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи 

се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” 

сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-

висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори, чрез подобряване 

на знанията и уменията. 75 371 лица са обхванати от мерки по тази приоритетна ос, а 

броят на подписаните договори по нея към края на 2018 г. възлиза на 1 770. Общият 

бюджет на приоритетната ос е 1 266 523 402.00лв.  

Общият бюджет за подкрепа на проекти по оста №4 „Транснационално 

сътрудничество“ възлиза на стойност 38 649 889.00лв. Към края на 2018 г. в проекти по 

ПО №4 са включени над 4 200 лица. 
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Ефективност и ефикасност на предоставената финансова подкрепа по ОП ОС 

2014-2020 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, предвидена по процедурата 

„Изпълнение на демонстративни/пилотни проекти в областта на управлението на 

отпадъци“, е в размер на 5 млн. евро. Първоначално е било предвидено процедурата да 

стартира през първото или второто тримесечие на 2018 г. В последствие стартирането е 

било отложено на два пъти – за втората половина на 2018 г и за 2019 г. В рамките на 

периода, който е предмет на настоящата оценка (3.11.2015 – 31.12.2018 г.), процедурата 

по подаване на проекти предложения не е започната. Основната причина, довела до 

забавянето на стартирането, е свързана с неясноти относно значението на понятието 

„демонстрационен/пилотен проект“. Може да се отбележи, че към момента на 

провеждане на настоящата оценка тези неясноти до голяма степен са изяснени, 

процедурата е стартирала през 2019 г. и набирането на проекти предложения е 

приключила. От тази гледна точка няма как да се направи оценка на ефективността и 

ефикасността на финансовата подкрепа, тъй като в рамките на оценявания период няма 

избрани проекти и стартирали дейности. Единственото, което може да се отбележи в 

случая, е наличието на иновационен потенциал, който може да се използва в бъдеще.  

Ефективност и ефикасност на предоставената подкрепа по „Програма за развитие 

на селските райони“ 2014-2020 г. 

Три мерки от Програмата за развитие на селските райони са съгласувани в най-

висока степен с целите на ИСИС и отговарят на заложените по Стратегията цели. Под-

мярка 7.3 от ПРСР предвижда изграждане на широколентова инфраструктура,  

включително нейното създаване, подобрение и разширяване. Една от целите на Mярка 

16 „Сътрудничество“ от ПРСР е засилването и разширяването на връзките между 

земеделските стопани, образователните, научните звена и бизнеса и като резултат от 

това сътрудничество - създаването на механизми за практическо реализиране на 

иновативни решения в практиката. Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за 

осведомяване“ от Програмата за развитие на селските райони също е ориентирана към 

подпомагане на процеса на трансфер на знания и иновации в селското стопанство. Под-

мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“, част от мярка 1, цели 

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 
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производство и устойчивото управление на природните ресурси, включително 

възобновяемите източници на енергия. 

Към настоящия момент не би могло да бъде оценено нивото на ефикасност и 

ефективност на коментираните мерки и под-мерки, част от Програмата за развитие на 

селските райони, които кореспондират с целите на ИСИС, тъй като предстои тяхното 

изпълнение. Общо средствата, насочени по отворените за кандидатстване и 

стартиралите под-мерки от тях, възлизат на стойност 113 436 400лв., като предвиденият 

бюджет за под-мярка 7.3 е 58 674 000 лева, за под-мярка 16.1 - 39 116 000 лв., а за 1.1 - 

15 646 400лв.  

Ефективност и ефикасност на предоставената финансова подкрепа по НИФ, 

ФНИ и Национална програма за младежта 2016-2020 г. 

Национален иновационен фонд 

Ефективността на подкрепата реализирана в рамките на Национален 

иновационен фонд може да бъде проследена чрез степента на изпълнение на целите на 

конкретните проекти. Правилата за всяка от сесиите на фонда се променят с цел да 

бъдат оптимизирани и да се избират качествени проекти. При оценяването на 

проектните предложения чрез процедура се ангажират външни независими експерти в 

конкретните области и на база на техните оценки и становища избират 

бенефициентите. Сред целите на фонда е и насърчаването на сътрудничеството между 

науката и бизнеса, като при оценяване на проектните предложения се дават по-високи оценки 

на тези, които включват научни специалисти. 

Тъй като НИФ не финансира реализацията на краен продукт и резултат от 

изпълнението на проектите не може да бъде готов продукт, за степента на ефективност 

на проектите под шапката на фонда може да се съди по броя финансирани проекти от 

всяка сесия и общите тенденции, които се наблюдават в разработването и развитието на 

продуктите и свързаната с тях научна и развойна дейност. 

За периода 2014-2019г. са проведени 4 конкурсни сесии, като в рамките на VII, 

VIII и IX сесия са постъпили над 400 проектни предложения и са сключени над 150 

договора, като всяко предложение на етап кандидатстване и класиране се оценява до 

колко се явява новост. В тази връзка крайните резултати от изпълненото на проектите в 

сесиите организирани от НИФ, допринасят по ефективен начин за подобряването на 

иновативния потенциал и технологичното ниво на предприятията и насърчаването на 

динамиката на иновативните процеси. Дейността на Фонда допринася за реализацията 

на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост, 
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инициирани и реализирани в добре работещи предприятия, с цел усвояване на нови или 

усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на 

икономическата ефективност в страната. Крайните резултати на проектите са 

концентрирани в увеличаване на обема на производството, подобряване качеството на 

произвежданите стоки, услуги или процеси, намаляване на количеството на 

използваните ресурси и увеличаване инвестициите в ефективни предприятия.  

От годишния доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 от 2018г., става ясно, 

че в 8-ма и 9-та конкурсна сесия на НИФ се наблюдава нарастване на броя 

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.  Най-голям интерес се отчита в направлението 

„Информатика и ИКТ“ (80% от финансираните проекти в 9-а и 10-а сесия на фонда са в 

„Информатика и ИКТ“). 

Заинтересованите страни споделят, че обявяваните интервенции под шапката на 

НФИ съответстват в голяма степен с техните нужди и са съпътствани от работещи 

механизми и правила, които да гарантират ефективното постигане на заявения и търсен 

краен резултат от проекта. Те привиждат в структурата на Фонда, ефективен 

инструмент за финансиране, благодарене на който може да бъде обезпечено едно 

партньорство между наука и бизнес с обща цел – разработване на иновация, която да 

отговаря на нуждите на пазара. 

Основен проблем по отношение на проследяване на ефективността от 

предоставената финансова подкрепа е дефиниран от участници и кандидати още на 

ниво оформяне на проектно предложение и достигане до етапа на класиране. Той е 

свързан с необходимостта от назначаване на независима експертна комисия, която да 

оцени прокатните предложения и да отсее тези, които да се възползват от финансовата 

подкрепа. От една страна ролята на комисията е видяна като средство за гарантиране на 

високо качество на прокатните идеи, които да бъдат реализирани чрез средствата от 

НИФ. Едновременно с това, тя е отличена като основен недостатък, който поставя под 

въпрос нивото на обективност на членовете и, както и компетентността на 

специалистите, избрани да бъдат включени в нея. 

Въпреки противоречивите настроения сред бенефициентите, те остават 

категорични, че НИФ е един от най-предпочитаните инструменти, които избират за 

реализиране на своите идеи и цели. Пример за това са участници, които имат участие 
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със собствен проект в повече от една сесия обявена от НИФ. Това гарантира, че има 

нарастващ интерес към този тип инструмент и ресурс, а това от своя страна го прави 

ефективен и ефикасен.   

Размерът на средствата предвидени в бюджета на НИФ по години варира. 

Обобщената информация за организирани през годините сесии от Фонда, както и броя 

постъпили проектни предложения спрямо броя на сключените договори е показател за 

ефикасността на реализираните проекти през годините. 

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 

Все пак годишния доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 от 2018г., показва, 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.) 

 

Фонд „Научни изследвания“ 

В съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в 

Република България 2017-2030 г. „По-добра наука за по-добра България“, ФНИ е един 

от основните инструменти за финансиране на научни изследвания на конкурсен 

принцип в страната. Фондът акцентира върху научни изследвания 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 
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научни програми и инициативи. На национално ниво е важно да се отбележи, че 

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 за програмния период.  

Ежегодното актуализиране на Програмата, позволява прецизното дефиниране на  брой 

и тематични цели на конкурсите, за които ще бъдат отпуснати средства в конкретната 

година. Прецизират се още и 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. 

Тъй като дейността на ФНИ е насочена към фундаментални изследвания, най-

голям ресурс от бюджета на структурата по години е насочен към конкурсите за 

фундаментални научни изследвания и фундаментални изследвания на млади учени, 

които оперират в едни и същи научни области. За 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. 

  

Обобщени данни за финансираните проекти по конкурса за фундаментални научни 

изследвания - 2018г. 

   

Научна област Подадени 

проекти 

Проекти 

одобрени за 

Обща сума за 

финансиране 
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финансиране (лв.) 

Биологически науки  13 9 179 994 

Математически науки и 

информатика 

0 0 0 

Медицински науки 10 7 139 400 

Науки за земята 1 1 20 000 

Обществени науки 7 5 98 987 

Селскостопански науки 10 7 139 700 

Технически науки 14 10 199 980 

Физически науки  2 2 40 000 

Химически науки 9 6 119 910 

Хуманитарни науки 5 4 80 000 

Общо  71 51 1 017 

971 

Обща сума за финансиране в конкурса за фундаментални изследвания на млади учени и 

постдокторанти - 2018 по научни области 

От представените данни става ясно, че ФНИ концентрира ресурс за развитие на 

научно-изследователска и развойна дейност в направленията – технически, 

биологически, химически, медицински и селскостопански науки. Индикаторите за 

оценка на ефективността от изпълнението на дейностите са свързани предимно с брой 

научни публикации, в резултат на реализирания проект; референции от световни 

литературни източници; публикации поместени в списания с импакт фактор; брой 

учени, докторанти и постдокторанти взели участие в проекта; участия в научни 

конференции и развитие на сътрудничества и научни мрежи. 

 

Източник: Годишен отчет на ФНИ за 2018г. 

Според данните илюстрирани на графиката, общият брой на научни статии по 

проекти, финансирани от ФНИ, публикувани в издания, включени в базата данни Web 

of Science в периода 2015-2018г. постепенно нараства. От около 200 през 2015г. и 

2016г. техният брой достига до над 300 през 2017г. и 2018г.  

Информация за приноса на проектите, финансирани от ФНИ, към научната 

продукция може да се получи от индивидуалните представени междинни и крайни 
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отчети по договори за финансиране. Те са обобщени в отчетът на ФНИ за 2018г., 

където става ясно, че общият брой научни публикации включени в отчетите на 

проектите е над 1 500. Над 450 от тях са резултат от проекти осъществени по линия на 

ЦЕРН. Добър механизъм и практика за проследяване на ефективността на резултатите 

от проектите се смята възможността резултатите да бъдат представени с доклади от 

международни конференции или национални конференции и семинари с международно 

участие.   

Научни области Брой 

отчетени проекти 

Брой 

отчетени 

публикации 

Биологически науки 17 45 

Математически науки и информатика 9 193 

Медицински науки 12 32 

Обществени науки 18 215 

Селскостопански науки 11 14 

Технически науки 29 313 

Физически науки и Науки за земята 33+2 

(ЦЕРН) 

141+454 

(ЦЕРН) 

Химически науки 22 79 

Хуманитарни науки  17 95 

Общо  171 1581 
Брой отчетени проекти и брой отчетени научни публикации в междинни и окончателни отчети по ПНЕК по 
научни области 
Източник: Годишен отчет ФНИ за 2018г.  
Друг индикатор, който мери ефективността от проектите финансирани по линия на 

ФНИ са участниците в научните колективи, осъществили проекти в рамките на 

обявените конкурси. В проектите с фокус върху фундаментални изследвания, 

финансирани през 2018г. от Фонда, участват близо 2000 членове на научни колективи. 

Най-голяма част от тях са младите учени, следвани от дяловете на докторантите и 

постдокторантите. В научните екипи все по-често биват включвани и студенти, като те 

са приблизително 7% от общия състав по изпълнение на проектите. Участниците от 

чужбина остават най-малко - 4%.  
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Участници в научни колективи - ФНИ, 2018г. 

От разгледаните показатели може да заключим, че след периода на своето 

публикуване, научните публикации, произведени от научните колективи, получили 

финансиране по ФНИ, са достигнали до широк кръг ползватели. Техният брой нараства 

прогресивно, което е свидетелство за по-широкия обхват на работата на българските 

изследователи. Изработените научни трудове са помествани и представяни на 

международни форуми, което е друго свидетелство за доброто качество на 

постигнатите в хода на проектите резултати. Данните за 2018г. показват, че ресурсите 

на Фонда са до голяма степен съобразени с приоритетните направления на ИСИС и 

броят на реализираните в тях проекти нараства. Именно в направленията, които пряко 

кореспондират с тематичните области на стратегията, ФНИ концентрира най-висок дял 

от своя бюджет, а там са реализирани и най-голям дял от партньорства между 

български учени и учени от чужбина.  

Финансовият ресурс на ФНИ също варира през годините, като най-висок бюджет има в 

периода 2007-2009 година. В следващия период се наблюдава осезаемо намаление на 

бюджета и в последните две години има отново известно увеличение. На фигура 1. 

може да се види изпълнението на бюджета на Фонда в периода 2014-2018 г. 

Фигура 1: Изпълнение на бюджета на ФНИ в периода 2014-2018 г. 
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Източник: Годишен отчет на ФНИ за 2018г. 

Разпределение на бюджетната субсидия на ФНИ по научни направления 

Научна област Процент на предоставени средства  от 

общия бюджет 

Биологически науки 14% 

Математически науки и информатика 7% 

Медицински науки 9% 

Науки за земята 5% 

Обществени науки 9% 

Селскостопански науки 8% 

Технически науки 17% 

Физически науки 12% 

Химически науки 10% 

Хуманитарни науки 9% 
Източник: Собствени изчисления  

Разпределение на бюджетната субсидия на ФНИ по групи научни организации 

 

Източник: Годишен отчет на ФНИ за 2018г. 

Разпределение на финансираните проекти, изпълнявани чрез ERANET по приоритетни 

направления на ИСИС 
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Източник: Годишен отчет на ФНИ за 2018г. 

Съотношение между средствата, разпределяни по приоритети на ИСИС и общото 

финансиране на ФНИ 

 

Източник: ФНИ и МОН 

Национална програма за младежта 

Националната програма за младежта (2016-2020г.) 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. Програмата предвижда това да се случи чрез няколко 

направления, които да доведат до: 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; насърчаване здравословния 

начин на живот сред младите хора; развитие на доброволчеството; осигуряване на 

възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за 

приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти; създаване на 

привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските 
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райони и не на последно място да създаване на благоприятна, насърчаваща и 

подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в 

България.  

За ефективността на предоставената по линия на НПМ финансова подкрепа 

може да се съди по първите данни за изпълнението на проектите от 2017г. 117 проектни 

предложения са постъпили по два от инструментите на Програмата, а броят на 

младежките центрове, достига 36.  Според отчетните документи по Програмата, можем 

да кажем, че Младежките информационно-консултантски центрове (МИКЦ) са 

обхванали в дейностите си общо 214 133 младежи  (близо половината от които са във 

възрастовата група 15-24 г.). От тях 58 912 са се самоопределили като младежи в 

неравностойно положение (в това число младежи от малцинствата, с икономически и 

социални трудности, с образователни трудности и културни различия, с увреждания и 

здравни проблеми), 21 805 са безработни, 41 955 са заети, 105 202 са ученици, а 41 221 

са студенти.
16

 

От гледна точка на териториалния обхват на целевата група млади хора от 15 до 

29 г., статистиката показва, че най-много са обхванатите младежи от големите градове, 

следвани от тези в малките населени места, а най-малко са тези от столицата. 

Реализираните дейности показват, че специалистите в МИКЦ-овете са предоставили 

общо 48 162 услуги на младите хора в страната, 430 от тях са реализираните обучения. 

17
        

Значителна част от дейностите реализирани по проектите по НПМ до сега са 

пряко свързани с младежката безработица и активирането на младежите за включване в 

пазара на труда. Реализирани се поредица от дейности с широк териториален обхват и 

прецизно подбиране на бенефициентите, които да се възползват от тях. Това от своя 

страна свидетелства за високата концентрация върху дейности за развитие на социални 

умения, формиране на предприемаческа култура, стимулиране на кариерната 

ориентация и заетостта, мотивация за работа, трудови правоотношения и др. 

Поетапното реализиране на целите на Програмата оказват влияние и върху една от 

областите, върху които акцентира ИСИС свързана с развитието на качествен човешки 

ресурс в страната. Липсата на данни, индикатори или други показатели в отчетните 

документи и доклади на МИ свързани със Стратегията, допълнително затрудняват 

                                                           
16

 Анализ НПИ 2017 
17

 Анализ НПИ 2017 
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идентифицирането на степента, в която предвидените и вече осъществените 

интервенции на НПМ се отнасят към постигане целите на ИСИС. 

За периодът 2017 и 2018г. Националната програма за младежта реализира поредица от 

дейности в рамките на Подпрограма 2 –„Национални младежки инициативи и 

кампании“- Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески 

инициативи и Тематична област 5. Младежко предприемачество. За двата периода 

справките показват следното: 

Година Брой класирани проекти Обща стойност на финансовото подпомагане 

2017г.  17 153 989,43 лв. 

2018г. 27 462 189,29 лв. 

 

Обобщение 

Ефективността на изпълнението на ИСИС показва степента, в която са постигнати 

стратегическата и оперативните цели на Стратегията. Към момента все още 

изпълнението на целите на ИСИС изостава, което се дължи основно на междинния 

период на изпълнение на Стратегията и предстоящото изпълнение на част от проектите 

и схемите за финансиране. Въпреки това, най-висок е приносът на ОПИК и ОПНОИР, 

докато останалите финансови инструменти имат изключително малък принос.  

За постигане на по-значителен напредък в изпълнение на целите е необходим по-дълъг 

времеви хоризонт и натрупване на финансов ресурс, който да допринесе за по-

съществено засилване на иновационната среда и преминавана на България от групата 

на „плахите иноватори” в групата на „умерените иноватори”. За тази цел, освен 

натрупване на финансов ресурс е необходимо и повишаване на капацитета на местно 

ниво и повишаване на човешкия капитал, в това число и чрез инвестиции в 

образование, технологии и бизнес процеси. Важен фактор, който би могъл да изиграе 

съществена усилваща роля в този процес е икономическата конюнктура и натрупването 

на частни инвестиции, които да допълнят инвестициите в иновации. Обратно, 

влошаване на икономическия климат ще има отражение и върху инвестиционната 

активност на бизнеса и от тук, върху частните инвестиции в иновации.  

 

Ефикасността в изпълнението на отделните схеми и проекти е трудно съпоставима, тъй 

като те обхващат различни по своя характер мерки и интервенции. Допълнително 

затруднение е налице и по отношение на това, че част от схемите и проектите не са 

стартирали, а други са в процес на изпълнение, което прави невъзможно съпоставянето 

между постигнатите резултати и вложения ресурс. Като цяло, ако съпоставим 

отделения ресурс на единица проект, при всички условности на тяхната ресурсоемкост, 

можем да кажем, че алокираните средства са разумни. Въпреки това, много често е 

необходимо подобряване на ефикасността на проектното управление и постигане на 

максимални резултати от направените инвестиции,в това число и с подобряване на 

устойчивостта и на дългосрочните ефекти от изпълняваните мерки.  
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VI. Партньорство между науката и бизнеса 

Стратегията за интелигентна специализация поставя специален акцент върху 

партньорството между наука и бизнес, като то е идентифицирано като важен фактор за 

създаване, управление и съхранение на интелектуална собственост, която може да бъде 

превърната в краен продукт с характер на иновация.  В тази връзка трудностите пред 

реализирането на този вид партньорство са от съществено значение по отношение 

постигане целите на ИСИС.  

Проблемите, пред които са изправени представителите на бизнеса и тези на 

научните организации в страната могат да бъдат разделени в няколко направления.  

От гледна точка на научните институции на първо място са поставени 

затрудненията по линия на наличния финансов ресурс, с който разполагат научните 

среди като цяло. Научните представители споделят, че още на етапа, в който открият 

подходящ за техните цели инструмент за финансиране и идентифицират бизнес 

партньор, те изпитват затруднение да покрият изискванията за самоучастие. Това се 

оказва непреодолима бариера, която ограничава многократно възможностите за 

включване в интервенциите в обсега на ИСИС, инициирано от научните среди. 

Предвид финансовите ограниченията и рамки, в контекста на които функционират 

научните структури в страната, партньорството наука-бизнес за тях е възможно в 

случаите, когато бизнесът е готов да покрие целия размер на необходимото 

самофинансиране. Този проблем е привидян и от представителите на бизнеса, според 

които това изискване поставя научните среди в неблагоприятна ситуация. Те рядко се 

решават да поемат инициатива за партньорство, а дори такова да бъде осъществено, 

научните представители не са възприемани като пълноправни негови членове, в 

смисъла на зависими от финансовите възможности  на бизнес партньора си. 

По отношение на бизнеса се разкрива друг тип необходимост, която затруднява 

осъществяването на трайно сътрудничество с научните среди.  Макар инициативата за 

съвместна работа между наука-бизнес да идва по-често от представителите на бизнеса, 

те предпочитат тя да се случва по специфичен начин. Често срещана практика е 

компаниите да проучват предварително научния капацитет и да подбират кадри, с 

които да работят индивидуално. Това улеснява процесите за тях, тъй като спестява 

времето необходимо за преминаване през всички административни изисквания, 

придружаващи отношенията на бизнеса с цялата научна структура.  
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Именно големината на структурите е видяна като една от пречките за 

реализирането на партньорство между бизнеса и обектите от Националната пътна карта 

за научна инфраструктура (НПКНИ) и университетски научни комплекси (ДУНК), 

изградени с финансиране от Фонд „Научни изследвания“. Наличието на различни звена 

в научните институции е предпоставка за лесното размиване на връзката, която дори се  

губи между всички звена, администрации и експерти, без значение дали те са включени 

в изпълнението на даден проект. От друга страна спецификата на бизнес средата 

предполага желание за реализиране на проект и продукт от него в кратък срок. Ако 

разбирането на научните среди е, че науката изисква по-дълъг период, за да достига до 

изследователски труд, който може да бъде трансформиран в краен продукт, то 

представителите на бизнеса са категорични, че не могат да си позволят да инвестират в 

нещо, което ще има добавена стойност в далечен бъдещ момент. Те акцентират върху 

представата, че сами трябва да избират научните области, от които иска да се 

възползват, в зависимост то нуждите на бизнес средата, която по естество е динамична. 

Тук формированията на научните центровете и тези за върхови постижения и 

компетентност губят своята привлекателност, защото предполагат тясна специализация 

е определена конкретна област.   

Въпреки описаните притеснения, и представителите на бизнеса, и тези от 

научните среди са категорични, че такива центрове и структури са необходимост. Те 

отчитат факта, че държавният бюджет не може да покрие всички нужди на двете страни 

едновременно и изчерпателно. Само благодарение на такива механизми би било 

възможни подсигуряването на необходима инфраструктура, която да бъде събирателен 

хъб на иновационния потенциал, но само в конкретни научни области. Тук се появява и 

въпросът от страна на научните кадри и бизнеса, насочен към това кой може да се 

възползва от благоприятната среда, която предоставят подобни структури, а и всички 

други интервенции, реализирани по линия на ИСИС.   

Общите настроения по тази тема се обединяват около схващането, че 

приоритетните области на ИСИС за оценявания програмен период, макар с голям 

обхват, отговарят в голяма степен на нуждите на заинтересованите страни в България. 

Най-големи критики се наблюдават по отношение на тяхното рационализиране. Според 

бенефициенти по вече финансирани и приключили проекти, то е изкуствено създадено, 

а трябва да бъде е съобразено с реалните приоритети на областите. Основата критика е, 

че моделът на програмиране „отгоре-надолу“ не е сработил добре. Единственото 
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предимство на следвания към момента на оценката модел на приоритизиране според 

района, е видяно през получаването на допълнителни точки на етап класиране на 

проекти в приоритетна за конкретен район тематична област. Съответно в същото се 

крие и недостатък, свързан с примери за изкуствено създаване на звена, фирми или 

други формирования, с единствена цел получаване на финансиране. 

По линия на обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура 

(НПКНИ) и университетски научни комплекси (ДУНК), се обръща внимание на 

особеността, че  тези структури функционират на принципа на споделеното ползване. 

Това е една от основните причини за отказ от участие и включване в тях от страна на 

бизнеса, който се притеснява, че трябва да споделя ресурс, идеи и капацитет с други 

конкурентни на техния бизнес субекти. Преобладаващата част от представителите на 

бизнеса споделят, че предпочитат да работят самостоятелно в партньорство с научните 

звена, като по същество избират да инвестира в малки открития, които да са нужни за 

процесите на производство, водещи в момента. Това гарантира конкретен вид печалба 

за тях, която се явява резултат задоволителен за всички страни на партньорството. След 

реализирането и двете страни не предприемат глобални действия като патентоването на 

крайния продукт или неговото лицензиране.   

Тези действия често са предпоставени от два фундаментални въпроса поставяни 

многократно, както от страна на научните представители в страната, така и от бизнес 

средите. На първо четене е поставен феноменът „кражба на интелектуална 

собственост“, който препраща към необходимостта от създаването на регламенти и 

закони на национално ниво, насочени към стимулиране и защита на създаден 

иновационен продукт. Другата област за размисъл остава липсата на 

интернационализация на научните звена в страната в комбинация със спецификите на 

бизнес средата в България. Според експерти и бенефициенти по проекти реализирани в 

рамките на ИСИС 2014-2020г., бизнесът е на базово ниво и не прилага подобни 

подходи, нито пък те са заложени в принципите на функциониране на държавната 

икономика. Бизнесът избира да работи изолирано, далеч от научните звена, което е 

основна пречка пред създаването на трайно партньорство между двете страни.  

В тази връзка партньорството между наука и бизнес остава сфера на интерес и 

обхват не само чрез интервенциите и механизмите заложени в ИСИС. В хода на 

настоящата оценка са поставени множество акценти върху всички включени в 

процесите заинтересовани страни и звена. Въпреки всичко характера на различните 
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инструменти за финансиране и спецификата на обявените по тях процедури, 

предпоставят дефицити и затруднения в определяне на добавената стойност от 

публично-частно партньорство (ПЧП) между академичния сектор и бизнеса, както и 

добавената стойност от изградените научно-изследователски центрове – обекти от 

НПКНИ, ДУНК-ове, Центрове за върховни постижения и Центрове за компетентности. 

От гледна точка на представителите на академичните среди често липсват 

стимули за партньорство с бизнеса, тъй като то не им носи добавена стойност за 

научната кариера и академичното им израстване, а понякога дори се възприема като 

разконцентриращо ги от основната им научна дейност. Ето защо, би било добре да се 

помисли, ако в критериите за академично израстване, сътрудничеството с бизнеса по 

научни или научно-приложни проекти се счита като „кредит“ за академично 

постижение. Със сигурност подобно сътрудничество ще обогати научната дейност на 

представителите на академията и ще има добавена стойност за приложните 

изследвания и трансфера на знание.  

 

Иновационна дейност на предприятията. Сътрудничество с други предприятия и 

научни структури 

Според данните от проведените проучвания сред бенефициентите по оперативна 

цел 1 и оперативна цел 2 на ИСИС, 54,2% от анкетираните компании въвеждат нови 

или значително подобрени продукти (или иновативни продукти) и 25,4% - нови или 

значително подобрени услуги за периода между 2016 и 2019 г. 20,3%  от предприятията 

не са въвеждали иновативни продукти или услуги за същия период. 68% от 

отговорилите представители на бизнеса споделят, че въведените от тях иновативни 

продукти или услуги са били нови за пазара и 31% - нови само за тяхното предприятие. 

Според 71,9% от анкетираните компании техните продуктови иновации са първи в 

България, а според 21,9% - първи в света. За периода 2016-2019 г. продуктови иновации 

най-често са разработвани самостоятелно от фирмите (74,5%), а най-много от 

предприятията са си сътрудничили с други предприятия (19,1%) и университети в 

страната (17%), следвани от кооперацията с университетски научни комплекси(4,3%) 

или БАН (4,3%).  

42% от анкетираните бенефициенти по оперативна цел 1 и оперативна цел 2 на 

ИСИС споделят, че компанията им е създала нови или значително подобрени 
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производствени методи, а 25% - нови или значително подобрени спомагателни 

дейности между 2016 и 2019 г. Най-голям дял от бизнесите създават процесни 

иновации самостоятелно, а най-честите взаимодействия във връзка със създаването им 

са с други предприятия.  

Въпреки че анкетираните предприятия най-често разработват своите иновации 

самостоятелно, те са склонни да си сътрудничат с други организации при този процес. 

Компаниите изразяват най-голяма готовност да си партнират с други предприятия, 

както в страната, така и в чужбина (съответно 72% и 66% от отговорилите). Освен това, 

по-голяма част от фирмите са склонни да си сътрудничат с университети в България 

(70%) и чужбина (52%), БАН (52%) и университетски научни комплекси (52%). 

Готовността за сътрудничество с научно-технологични паркове в страната или в 

чужбина, както и с Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентности 

също е висока (изразена от между 40% и 50% от фирмите за всяка от категориите). 

Повече от половината от  компаниите споделят, че биха участвали в партньорство и 

проект за Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ) (63%). За 

бизнеса най-висока добавена стойност имат партньорствата с предприятия в България и 

чужбина и университети в страната (съответно 46%, 43% и 44% посочват, че 

добавената стойност от подобни партньорства за тяхната компания е висока). По 

приблизително една трета от представителите на компаниите смятат, че добавената 

стойност за тяхната организация е висока или много висока, когато става въпрос за 

публично-частни партньорства между академичния сектор и бизнеса, партньорства под 

формата на клъстери, мрежи и платформи, както и партньорства с БАН и чуждестранни 

университети. Партньорствата, чиято добавена стойност е най-висока за самите фирми, 

са посочени и като такива с най-висока добавена стойност за бизнеса в страната като 

цяло. 

Според самооценката на представителите на бизнеса, факторите, които 

възпрепятстват иновативната дейност на предприятията в най-голяма степен, са 

свързани с финансирането им. Липсата на собствено финансиране за иновации е 

посочена от приблизително половината от отговорилите (56%), според 33% иновациите 

са твърде скъпи, а по близо 20% съобщават за трудности при получаването на 

държавни субсидии или субсидии за иновации или липса на кредитиране и частен 

капитал. Сред другите най-често посочвани трудности при създаването на иновации са 
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ниското търсене на иновации на пазара, на който компаниите развиват дейност, и 

липсата на квалифицирана работна ръка в рамките на предприятието. 

Обобщение 

Макар и да има редица примери за успешно сътрудничество между представителите на 

бизнеса и академията, все още съвместните проекти между тях са с малък обхват и 

малка амбиция, сравнително слабо финансирани или решаващи твърде конкретен за 

бизнеса проблем, без да имат по-съществено въздействие върху цялостното 

производство, сектор или индустрия. Може да се предположи, че след изпълнение на 

проектите, финансирани по ОП НОИР ще се създаде благоприятна среда за 

насърчаване на партньорството между науката и бизнеса, било чрез създадените обекти 

на иновационната инфраструктура, било чрез Регионалните иновационни центрове, в 

случай, че бъдат изградени успешно.  

 

VII. Констатации, изводи и препоръки 

Обхват на приоритетите на ИСИС 

Визията на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 

Република България 2014-2020 г. 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, 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. 

Според обобщената информация за иновационната активност на регионите от 

Годишния доклад за изпълнението на ИСИС за 2018 г. подадените проектни 

предложения към края на 2018 г. са близо 2 000, като най-голяма част от тях са от 

Югозападния район за планиране (42%), а най-малко от Югоизточен (5,9%) и Северен 
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централен район (5,6%). Според доклада към 2018 г. са сключени 400 договора за 

предоставяне на БФП на обща стойност 116 млн.евро, което означава, че всяко пето 

проектно предложение получава БФП, а средната стойност на получената подкрепа е 

290 хил. евро. Най-висока е регистрираната активност по региони в тематичните 

области информатика и ИКТ и мехатроника и чисти технологии (по 33%). По-малко 

проектни предложения са подадени в тематичните области индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии (19%) и креативни и рекреативни индустрии (15%). 

Активността във връзка с подаване на проектни предложения е по-висока по 

отношение на тематичните области от стратегията, които са приоритетни за региона. 

Според Годишния доклад за изпълнението на ИСИС за 2018 г. във всеки от районите за 

планиране на страната активността на компаниите е най-голяма по отношение на 

мехатрониката и чистите технологии, с изключение на Югозападен район, където най-

висока активност е отбелязана в областта „Информатика и ИКТ“ (57% от всички 

проектни предложения в района).  

В рамките на тематичните области най-висока активност показва Югозападен 

район. Районът представя 72% от всички проектни предложения в областта 

Информатика и ИКТ. В тематична област Мехатроника и чисти технологии 40% от 

проектните предложения са от Северозападен район. В областта на здравословния 

живот и биотехнологиите преобладават подадените проекти от Югозападен район, а в 

областта на Креативните и рекреативните индустрии тези от Северозападен район 

(52%). 

Оценката показва, че като цяло изпълнението на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация е финансово обезпечено, макар и все още финансовият 

ресурс да е скромен и да не позволява постигането на бърз скок и значителна промяна в 

иновационната среда в България. В допълнение междинната оценка обхваща период, в 

който голяма част от схемите все още не са стартирали или реалното изпълнение е в 

ход, поради което не са налице обективни резултати, които да повлияят на 

индикаторите, чрез които се отчита Стратегията. 

Ориентация на ресурсите по тематични области 

Фокусирането на финансовият ресурс по тематични области е балансирано, като 

разпределението на средствата е съобразено с ресурсоемкостта на отделните мерки и 

направления. Като цяло разпределението на финансовия ресурс съответства на проектната 
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активност в отделните направления. Отделните заинтересовани страни отправят препоръки за 

увеличаване на средствата за приложни изследвания и за съвместни разработки между бизнеса 

и академията. Тези две направления остават подценени в последните 30 години, а средствата 

отделяни за НИРД са все още твърде недостатъчно. 

Съответствие на процедурите на целите на ИСИС и с нуждите на 

бенефициентите 

Обявените процедури по всяка от Оперативните програми, които финансират 

мерки в изпълнението на ИСИС, съответстват на приоритетите на Стратегията. Няма 

процедура, която да излиза извън обхвата на стратегическия документ. Това гарантира 

добра съгласуваност с целите и приоритетите на Стратегията и гарантира обезпечаване 

на изпълнението й с финансов ресурс като в същото време отговаря в голяма степен на 

нуждите на целевите групи. Към момента обаче, разходеният финансов ресурс е все 

още твърде малък, за да може да се усети значим резултат по отношение на напредъка 

на страната и постигане на чувствителна промяна в иновационната среда в България. 

Това се дължи от части и на факта, че междинната оценка обхваща все още 

първоначалния период на изпълнение на проектите, а реалните резултати ще могат да 

бъдат по-систематично оценени към края на програмния период (2023 г.).  

Степента на удовлетвореност на бенефициентите от съответствието на 

отделните схеми с техните нужди и приоритети е висока. Сред основните трудности са 

административното управление и отчитане на проектите, което произтича до голяма 

степен от липсата на опит и капацитет за финансово и административно управление на 

проектите, особено при проекти със сложни дейности и закупуване на специфично 

оборудване. Допълнителна инвестиция в капацитета за разработване на проекти и 

създаване на екипи за тяхното административно управление и отчитане е необходимо. 

Тези дефицити са особено силни при представителите на академичните среди, където 

липсват кадри, които да се занимават с администрирането и техническото управление 

на проектите и много често учените трябва да поемат тази несвойствена за тях дейност. 

Сред основните трудности и грешки е прилагането на Закона за обществените поръчки, 

планирането на дейностите и разходването на средствата съобразно изискванията на 

националното законодателство, трудности с финансовото управление на проектите при 

липса на авансови средства и др. 
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Подкрепата по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-

2020 във връзка с ИСИС е с фокус върху развитието на иновациите, 

предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия, 

енергийната и ресурсната ефективност на предприятията. Изпълнените дейности по 

процедурите, които са инструменти за постигане на целите на стратегията, съответстват 

във висока степен на заложените оперативни цели и подцели на ИСИС. Част от 

индикаторите за напредъка по процедурите от ОПИК са съгласувани както с четирите 

приоритетни направления на ИСИС по отношение на първата оперативна цел 

„Фокусиране на инвестиции за развитие на инвестиционния 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)“, така и с втората оперативна цел „Подкрепа за 

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

и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост“.  

Действията в изпълнение на целите на ОПИК подпомагат осъществяването на 

приоритетите на ИСИС. Обявените процедури, които са инструменти за изпълнение на 

оперативна цел 1 и оперативна цел 2 на ИСИС, както и реализираните проекти, 

съответстват на нуждите на бенефициентите и регистрираната им удовлетвореност е 

висока. По отношение на степента на постигане на заложените индикатори и цели, 

както и достигането на максимални резултати за единица ресурс, процедурите, 

финансирани от ОПИК, могат да бъдат определени като ефективни и ефикасни. За част 

от процедурите все още не е налична информация за напредъка по предвидените 

показатели или все още не е възможно той да бъде отчетен. 

Дейностите и целите, обявени в рамките на процедурите, финансирани от ОП 

НОИР, съответстват на ИСИС във висока степен и са съобразени с приоритетните 

области на стратегията и регионалната интелигентна специализация. Проектите, 

подпомогнати от програмата, имат значителен принос по отношение на подцелите 

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

Предоставената подкрепа от ОП НОИР съответства на нуждите на бенефициентите и на 

организациите, които представляват. Към момента на извършване на междинната 

оценка дейностите, предвидени в част от процедурите, все още са в процес на 

изпълнение и не е възможно да бъде направен анализ на постигнатите резултати, а за 

други не е налична информация. При успешното изпълнение на проектите заложените 
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цели на процедурите ще бъдат постигнати. Част от процедурите могат да бъдат 

определени като ефективни и ефикасни в достигането на предвидените показатели и 

цели, а в други от тях това е валидно до определена степен. 

Целите на оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ са 

съгласувани с приоритетите на ИСИС, а към момента напредъкът по по-голяма част от 

показателите за изпълнение е значителен. Подкрепата в рамките на програмата може да 

бъде определена като ефективна и ефикасна. 

Оперативна програма „Добро управление“ допринася  за изпълнението на 

подцел „Адекватна среда и инфраструктура за иновации, включително цифров растеж и 

електронно управление“, като обявените процедури съответстват на приоритетите на 

ИСИС във връзка с е-инфраструктурата и електронното управление. Освен това е 

налице съответствие с нуждите на бенефициентите. Изпълнението на проектите, 

финансирани от програмата, и завършените дейности към момента могат да бъдат 

определени като ефективни и постигащи максимални резултати за единица използван 

ресурс. 

Развитието на качествен човешки ресурс е една от подцелите в рамките на 

Оперативна цел 1 на ИСИС, която е подпомогната и от ОП РЧР. Процедурите, 

заложени като инструменти за изпълнение на стратегията, са съгласувани с тази 

подцел. Проектите, финансирани от програмата, отговарят на нуждите на 

бенефициентите.  Изпълняваните дейности до момента могат да бъдат определени като 

ефективни и ефикасни, но за пълнота и точност на оценката е необходимо резултатите 

да бъдат оценени от дистанцията на времето.  

Процедурите, финансирани от ОПОС и ПРСР, които са инструменти за 

постигане на целите на ИСИС, съответстват на приоритетите на стратегията. 

Подкрепата, осигурена от ОПОС, съответства на подцел „Иновации за ресурсна 

ефективност“ в най-голяма степен, а помощта по ПРСР допринася за постигането на 

подцелите „Ефективни сътрудничества наука-бизнес“, “Качествен човешки ресурс“, 

„Адекватна среда и инфраструктура за иновации, вкл. цифров растеж и електронно 

управление“. Към момента на извършване на междинната оценка ефективността и 

ефикасността по тези процедури не могат да бъдат оценени, тъй като дейностите са в 

началото на процеса по изпълнение. 
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Подкрепата, осигурена от Национален иновационен фонд, съответства с 

тематичните области на ИСИС и допринася за осъществяването на ефективни 

сътрудничества между науката и бизнеса. Подкрепата по фонда е ефективна и 

съответства на нуждите на бенефициентите. Дейностите по проектите могат да бъдат 

определени като ефикасни. 

Фонд „Научни изследвания“ подкрепя развитието на фундаментални 

изследвания, като ресурсите на Фонда са съобразени с приоритетните направления на 

ИСИС до голяма степен и са използвани ефективно и ефикасно. Дейността на фонда 

има принос към ефективните сътрудничества между науката и бизнеса. 

Националната програма за младежта може да бъде съотнесена към подцелта на 

ИСИС, свързана с качествения човешки ресурс. Определянето на степента на отнасяне 

на осъществените дейности по Програмата към целите на ИСИС остава труден за 

проследяване процес, с оглед на дефицита на данни и справки за вече реализирани 

дейности, и наличието на други такива, които са в процес на реализиране към момента 

на настоящата оценка.  

Ефективност и ефикасност на изпълнението 

Изпълнението на обявените процедури (в рамките на оперативните програми, 

както и финансираните от националния бюджет), които са инструменти за постигане на 

целите и приоритетите на ИСИС, към момента може да бъде определено като 

ефективно и успяващо да постигне максимални резултати за единица разходван ресурс. 

Действията в рамките на разгледаните процедури са съгласувани с приоритетите на 

стратегията и допринасят за реализирането им. Освен съответствието с целите на 

ИСИС се наблюдава и високо ниво на допълняемост между различните инструменти. 

По отношение на някои от процедурите, свързани с целите на ИСИС, изпълнението е в 

начален етап и все още не може да бъде направена оценка на ефективността и 

ефикасността.  

Анализът показва, че в преобладаващата част от схемите, изпълнението на 

програмите е постигнало преизпълнение на целевите индикатори. За останалите 

индикатори все още проектите са в процес на изпълнение или схемите все още не са 

обявени, поради което изпълнението на индикаторите е нулево или частично. Може да 

се предположи, че тези индикатори също ще бъдат изпълнени при приключване на 

проектите в края на програмния период. Няма индикатори, чието изпълнение към този 
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момент да е рисково. Въпреки това, все пак качественото изпълнение на проектите в 

следващите три години ще е ключово за постигане на ефектите от финансовите 

инструменти, които допринасят за изпълнението на ИСИС.  

 

Партньорство между бизнеса и науката 

Трудностите при осъществяване на сътрудничества между научни структури и 

бизнеса са свързани с липсата на достатъчно финансови стимули, възможности за 

собствено финансиране от страна на академичния сектор, недоверие в капацитета и 

възможностите на двете страни, липсата на ефективна координация между различните 

звена на една и съща научна структура. Освен това, регистрираният интерес на бизнеса 

към такова сътрудничество е по-слаб и съществува липса на проактивно поведение от 

страна на академичния сектор. Най-често търсенето от страна на предприятията не е 

свързано с използването на пълния наличен научен капацитет. Понякога за 

осъществените научните разработки няма търсене в България и е използвана 

възможността за съхранение на научния потенциал чрез интернационализацията. В 

допълнение, част от представителите на бизнеса имат притеснения във връзка със 

споделянето на идеи и капацитет с други компании, които са потенциални техни 

конкуренти. Това е една от основните причини за отказ от участие и включване в 

обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) и 

университетски научни комплекси (ДУНК) от страна на бизнеса. За насърчаването на 

партньорствата между научните структури и бизнеса е необходимо да бъдат положени 

усилия за подобряване на комуникацията и доверието между двете страни, както и 

развитието и подобряването на средата за взаимодействие между тях. 
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Годишна оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2014г. 

Годишна оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2015г. 

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 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.“ 

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 
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"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 

Информация за сключени договори за финансиране по 7 сесия на НИФ, 2014г. 

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

индикаторите 

ИСУН 2020 (2019) Справка за индикаторите, ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 

ИСУН 2020 (2019) Финансово изпълнение по приоритетни оси 

http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/PriorityLines  

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 

НСИ (2018) Дял на иновативните предприятия от общия брой предприятия, 

https://bit.ly/2QCMcfo  

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 

http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/PriorityLines
https://bit.ly/2QCMcfo
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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  

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 

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

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

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. 

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/ 

https://opic.bg/opik/operativna-programa
https://opic.bg/opik/operativna-programa
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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 

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 

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 

I. Подробно представяне на съответствието на обявените 

процедури, които са инструменти за изпълнение на ИСИС, с 

приоритетите на стратегията, както и с нуждите на 

бенефициентите. 
 

Съответствие на обявените процедури по ОПИК 2014-2020 г. с приоритетите на 

ИСИС 

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 и са 

съгласувани с приоритетите на ИСИС. 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 

съответства на заложените оперативни цели и подцели на ИСИС. 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. Обявените процедури по 

ОПИК, които са инструменти за изпълнение на ИСИС, са съвместими с целите на 

стратегията и допринасят за постигането им. 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. 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) 1300/2013 г. – „засилване на научно-изследователската дейност, 
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технологичното развитие и иновациите“. Стратегията е тематично предварително 

условие от същия регламент и от изпълнението на това условие зависи отпускането на 

средства по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 
18

 Това гарантира високата степен на 

съгласуваност между стратегията и двете оперативни програми. 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 оказва 

влияние върху броя подпомогнати предприятия, въвели нови за предприятието или 

нови за пазара продукти и броя подпомогнати предприятия при сътрудничество с 

научно-изследователски организации или чрез София Тех Парк. Показателите са част 

от индикаторите за проследяване на напредъка по изпълнението на ОПИК и са сред 

индикаторите за продукт на ИСИС. Тези индикатори за напредъка по ОПИК са 

съгласувани както с четирите приоритетни направления на ИСИС по отношение на 

първата оперативна цел „Фокусиране на инвестиции за развитие на инвестиционния 

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)“, така и с втората оперативна цел 

„Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната 

ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост“. Общите 

индикатори, както и специфичните за програмата, измерват цялостното й влияние 

върху развитието на българската икономика. Постигнатата промяна в тези направления 

съответства на целите, заложени в ИСИС. Действията по отношение на целите на 

ОПИК подпомагат изпълнението на приоритетите на ИСИС.  

 

Оперативна цел  1: Фокусиране на инвестиции за развитие на инвестиционния 

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) 

Подцел „Ефективни сътрудничества наука-бизнес” 

Към 2018 година сред инструментите за подобряване на сътрудничествата 

между науката и бизнеса са 3 процедури в рамките на приоритетна ос „Технологично 

развитие и иновации“ на ОПИК (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 

                                                           
18

 Министерство на икономиката (2018) Иновационна стратегия за интелигентна специализация на 
Република България 2014-2020 г. 
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продуктови и производствени иновации“) и процедурата BG16RFOP002-2.009 

„Развитие на клъстери в България“, част от приоритетна ос „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. Проектите, подкрепени в рамките на тези 

процедури, съответстват с приоритетите на ИСИС, и допринасят за постигане на целите 

на стратегията. 

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 

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. Обявената процедура е сред инструментите за 

изпълнение на ИСИС и съответства на приоритетите на стратегията във висока степен.  

Повишаването на иновационната дейност на стартиращи предприятия се 

осъществява чрез подкрепа по процедурата BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за 

разработване на иновации от стартиращи предприятия“, като предоставената помощ 

съответства на приоритетните области за интелигентна специализация на ИСИС. 

Стартиращите компании са подкрепени в реализацията на продукти или процеси на 

пазара в тематичните области на ИСИС. Сред очакваните резултати е нарастването на 

дела на стартиращите предприятия, разработващи иновации в тематичните области на 

ИСИС, като 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. Условията за кандидатстване и очакваните 

резултати по процедурата са съгласувани с приоритетите на ИСИС. Нарастването на 
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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. 

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 в тези 

направления съответства на заложените цели в рамките на ИСИС.  

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 

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 
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подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства).
 19

 Тя съответства на заложените в 

ИСИС приоритети. 

Процедурите в рамките на ОПИК, които стартират или са в процес на оценка 

през 2019 г., също са съгласувани с ИСИС и биха могли да допринесат 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 цели предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи 

предприятия за внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на 

комерсиализация на нови продукти и услуги, което съответства с целите на ИСИС. 
20

 

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“ 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 

допустими дейности разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и 

приложения за управление на бизнеса, която също е съгласувана с целите на ИСИС. 
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Подцел „Адекватна среда и инфраструктура за иновации, включително цифров 

растеж и електронно управление” 

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

конкурентоспособност“ подпомага 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 индустриална собственост 

чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България”. Тези 

процедури са в съответствие с приоритетите на ИСИС. 

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 
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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. Тези направления съответстват на 

приоритетите на ИСИС и промените в тях биха подпомогнали осъществяването на 

целите на стратегията.  
21

 

Основна цел на процедурата BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна 

система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно 

ведомство на Република България“, обявена през 2017 г., е да се повиши качеството, 

ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство услуги за 

бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост. 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. Очакваните резултати и индикаторите по процедурата 

съответстват на приоритетите на ИСИС и една от подцелите на стратегията, а именно 

развитие на адекватна и сигурна среда за създаване и разпространение на иновации. 

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“ с допустими дейности за интегрирана инвестиционна и 

консултантска подкрепа за развитието, институционално доизграждане и 
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функциониране на вече изградения научно-технологичен парк, която също съответства 

на приоритетите на ИСИС.  

Съответствие на обявените процедури във връзка с оперативна цел 1 на ИСИС с 

нуждите на бенефициентите 

 Регистрираната удовлетвореност на бенефициентите по ОПИК по отношение на 

съответствието на процедурите с техните цели е висока. 70% от компаниите, 

финансирани от ОПИК по оперативна цел 1 на ИСИС, смятат, че обявените за 

кандидатстване процедури съответстват с нуждите на бенефициентите. Сред 

респондентите в проведеното онлайн анкетно проучване 89% заявяват, че целите и 

приоритетите на стратегията съответстват на нуждите на организацията, в която 

работят, а 79% смятат, че приоритетите на ИСИС съответстват на нуждите на бизнеса в 

страната. Този дял от отговорилите се равнява на 70% по отношение на съответствието 

с нуждите на академичния сектор в страната. 

 Цялостната удовлетвореност на бенефициентите от изпълнението на проектите е 

много висока, като най-високи стойности са отбелязани във връзка с допустимите 

дейности по проектите, сроковете за изпълнение,  наличието на пълна, точна и ясна 

информация за кандидатстването и изпълнението на проектите, размера на финансовата 

подкрепа, постигнатите цели и резултатите (по повече от 80% от отговорилите са много 

удовлетворени или напълно удовлетворени). Удовлетвореността по отношение на 

съответствието на проекта с нуждите на бенефициентите също е много висока (81%). 

Респондентите дават по-ниски оценки на сроковете за одобрение на проектните 

предложения. Половината от анкетираните представители на фирми не са имали 

трудности при получаването на информация за кандидатстване по ОПИК. По 

приблизително 40% от отговорилите споделят, че не са имали затруднения при 

комуникацията си с УО на ОПИК или при взаимодействието си с партньори по проекта 

и връзката със заинтересованите страни. Изпитваните затруднения по отношение на 

изпълнението на проектите най-често са били в малка степен, най-вече при 

възстановяването на средства, самото изпълнение на проекта или сроковете за 

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

подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от 

цялата промишленост 

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 

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. Процедурата е в съответствие с подцел „Иновации за 

ресурсна ефективност“ на ИСИС. 

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 
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инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни 

средства), а с това те подпомагат и изпълнението на целите, заложени в ИСИС. 

В ИГРП на ОПИК за 2020 г. е заложена процедура, която съответства на 

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 допустими дейности разработване и въвеждане на 

базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса. 

София Тех Парк  

 

Научно-технологичния парк е знаков проект, чиято цел е да създаде благоприятна среда 

за развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на 

Република България. Финансира се чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“. 

Според Elisa et al. (2013), основната цел на научния парк е да привлича фирми, да 

създава нови предприятия, да подпомага дейностите по развитието и трансфера на 

технологии и да играе ролята на център за създаване на вътрешна мрежа, която има 

фундаментално значение за постигане на научни резултати. Jongwanich et al. (2013) 

твърдят, че научните паркове играят ключова роля в координацията на усилията на 

заинтересованите участници в научноизследователската и развойна дейност, които 

пряко допринасят за технологичното развитие на региона и за страната, като 

концентрират на едно място широк кръг иновативни компании и изследователски 

организации и насърчават тясно сътрудничество. 

Научните и технологичните паркове са общи инструменти, използвани от регионалните 

и националните власти за регионално развитие, тъй като позволяват науката да се 

комбинира с иновациите и индустрията. Фокусът е предимно върху 

предприемачеството, тъй като той е основният му аспект, а не фундаменталните 

изследвания, но може да предостави и допълнителни аспекти като образование, 

интелектуална собственост, бизнес разузнаване и други. 

В този смисъл създаването на технологични паркове е стратегия за развитието на 

високотехнологични производства, тъй като компаниите, функциониращи в тези среди 

са по-продуктивни в научноизследователската и развойна дейност, отколкото други 

извън нея (Yang et. al. 2009). 
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София Тех Парк (СТП) е създаден през 2012 г. като 100% държавно предприятие, 

вписан е в регистъра на Държавна консолидационна компания и има две фази на 

развитие. Разположен е в столицата и е с много благоприятна среда за стартиране на 

технологични и иновативни дейности. Привлича опитните изследователи на страната. 

Съгласно анализа, извършен от експертна работна група на JRC-EK - 2018 (Reshaping 

the functional and operational capacity of Sofia Tech Park, 2018), трябва да бъдат отчетени 

основните постановки на модела на тройна спирала (научноизследователска дейност -

правителство - бизнес), които не са съобразени за сега. Поради липсата на такава 

обвързаност научните лабораториите не работят или работят епизодично и рискуват да 

остареят с времето. Инкубаторът е доминиран от IT фирми; няма перспектива по-

голямата част от съществуващите наематели да използват лабораториите, което е 

бариера пред постигане на синергичен ефект. 

В рамките на проекта са изградени: Лабораторен комплекс с 11 високотехнологични 

лаборатории; Инкубатор за стартиращи компании; Иновационен форум; 

Музей/експериментариум и допълнителни логистични елементи. 

1. Инкубаторът за стартиращи фирми е бил домакин на 30 фирми, като през 

последните 3 години заетите площи са средно над 90 % от общата площ на 

инкубатора. Освен тях се предоставят свободните помещения за изграждане на 

co-working пространство. Подпомагане развитието на компаниите след периода 

на инкубиране дава възможност на предприемачи и технически специалисти да 

работят заедно като се покрият всички етапи при разработката на продукти. В 

рамките на управлението на инкубатора влиза задължението за подбор на 

стартиращите фирми, които да бъдат инкубирани, като се вземат предвид 

областите за създаване на иновации, разработени от Lab Consortium. 

Разположените стартиращи и бързо разрастващи се фирми не са експлицитно 

ранкирани, съгласно приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация (ИСИС). Съгласно анализа на СТП, (направен от JRC – EC и 

посочен по-горе), обаче, се обръща внимание, че основната част от 

инкубираните фирми са от IT сектора. Няма компании от други сектори и не се 

ползват изградените научни лаборатории от тези фирми. 

СТП има изградени и оборудвани 12 високотехнологични лаборатории. Лабораториите 

разполагат със специализирано оборудване, апаратура и ресурси, които са от 

съществено значение за постигане на върхови постижения в научните изследвания. 
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Основна дейност на лабораториите е предлагането на достъп до научна инфраструктура 

и научно обслужване; извършване на научни изследвания и разпространяване на 

научни резултатите. Наличното оборудване и предоставяните услуги са обявени на 

интернет сайта на научната инфраструктура. 

Следните 12 лаборатории са изградени: 

Таблица 1: Лаборатории, изградени в СТП 

№ Лаборатория 
Приоритет на 

ИСИС 

1. Биофармацевтичен лабораторен комплекс (BioPharma), 

включващ:  
3 

2. Лаборатория in vitro за оценка на биологичната активност и 

токсичността 
3 

3. Разработване и охарактеризиране на формулирането с дизайн 

In Silico 
1 

4. Лаборатория за добив на натурални продукти и синтез на 

биоактивни съединения 
3 

5. Лаборатория за високопроизводителни изчисления (HPC) 2 

6. Micro Nano Lab  1 

7. Биоинформатика (BioInfo Tech) 1 

8. Виртуална и разширена лаборатория за реалност 2 

9. 3D лаборатория за бързо прототипиране 1, 2 

10. Изкуствен интелект и Лаборатория CAD системи 2 

11. Лаборатория за интелигентни комуникационни структури 2 

12. Лаборатория за киберсигурност 2 

 

Графика 1: Разпределението на лабораториите в съответствие с приоритетите на ИСИС 
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Разпределението на тези лаборатории в съответствие с приоритетите на ИСИС 

(Мехатроника  и чисти технологии; Информатика и информационни и комуникационни 

технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии и Нови технологии в 

творческата и развлекателната индустрия ) е посочено на Графика 1. 

СТП има най-много дейности, релевантни на втория приоритет ИСИС, но е свързан 

също с приоритети 1 и 3 (мехатроника и здравословен живот) на стратегията чрез 

колаборация с академични институции. До момента обаче няма осезаеми резултати от 

научните изследвания и разпространението на знания. Не се извършва трансфер на 

технологии, комерсиализация на даден продукт или подкрепа за конкурентоспособност 

на компании от тези сектори. 

 

В обсега на дейностите на тези лаборатории се включват още: 

 Технологични консултации и предпроектни проучвания относно приложимостта на 

иновативни идеи. Предлагане на консултации по изготвяне и развитие на 

иновационни проекти. 

 Предоставяне на пакет от консултации по бизнес теми, които да повишат 

организационния и управленски капацитет на стартиращите предприятия. 

1. Мехатроника  
и чисти 

технологии 
31% 

2. Информатика и 
ИКТ 
46% 

3. Индустрия за 
здравословен 

живот и 
биотехнологии  

23% 
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 Предоставяне на правни консултации във връзка с издаването на патенти и 

регистрацията на полезни модели и подпомагане процеса на защита на правата 

върху интелектуалната собственост. 

 Подпомагане комерсиализацията на научни продукти чрез разработването на бизнес 

стратегии и даването на информация на потенциални потребители/клиенти. 

 Идентифициране на източници на външен капитал за създаването на нови 

иновационни фирми; и подпомагане кандидатстването за получаване на 

финансиране по европейски програми и проекти и други. 

 Формализиране на програма за новатори, които помагат ускоряване на 

стартиращите компании и респективно тяхното проучване чрез:  

o Изграждане/използване на онлайн система за обучение, която да дава 

възможност и за виртуално и неприсъствено участие в програмите за 

новатори. 

o Организиране на събития и обучения, неразривно свързани с 

подготвителната и обучителна програма за новатори. 

o Организиране на обучение и обучения, семинари и събития. 

o Иницииране на подпомагаща менторска програма, която да привлече 

специалисти от индустрията да се ангажират с развитието и 

комерсиализацията на инкубираните/акселерираните проекти. 

Програма ще подпомогне сътрудничеството между новостартиращи и зрели компании. 

При анализиране на средата, в която се развива СТП могат да бъдат изведени следните 

специфични особености: 

СТП до момента не показва очакваната ефективност, поради следните особености на 

еко средата: 

1. Фрагментацията на цялостната еко иновационна система, която се отразява и 

върху работата на СТП. Фрагментацията е резултат основно от методите на 

публично финансиране, при което институциите се конкурират за 

институционални бюджети, а не за проектно финансиране в рамките на 

тематични направления, при които се правят висококачествени научни 

изследвания. 
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2. Според Глобалния мониторинг на предприемачеството България има по-малък 

дял от стартиращи предприятия в ранен етап, принадлежащи към секторите с 

интензивна индустрия, от другите държави-членки на ЕС (и е доста нисък в 

индекса на иновациите в ЕС8), особено в начинанията на ранния етап (52-то 

място от 65 световни икономики). 

 

3. Според Европейския индекс за иновации за 2018 страната е скромен иноватор. 

 

4. Университетите нямат водеща роля за улесняване на трансфера на знания и за 

стимулиране на иновациите в предприятията, поради което нивото на 

усъвършенстване на българските компании е ниско. Този дефицит, допълнен с 

несъвременни управленски практики, предопределя мястото на по-голямата част 

от българските компании далеч от международните пазари и ги фокусира 

основно върху малкия местен пазар. 

 

5. Няма адекватен набор от иновативни стартиращи фирми в други сектори освен 

ИКТ (например: Инкубатори: Start It Smart, STP Incubator; Акселератори, 

пространства за съвместна работа; CEO Angels Club, Български Ангели). Поради 

това се наблюдават белези на двустепенна икономика - една малка, амбициозна, 

международна и конкурентна предимно в областта на ИКТ, и по-голяма такава, 

с традиционни, по-малко конкурентни фирми. Това корелира само с втория 

приоритет на ИСИС. 

Тази специфична екосистема, създадена на базата на ИКТ умения и талант (както е 

видно в България с най-високо съотношение на IT професионалисти и население в 

Европа), ниските корпоративни и данъчни ставки, ниските разходи за живот, високия 

процент англоезични професионалисти, добрия дух на сътрудничество сред софийската 

предприемаческа общност, води не само до успешен бизнес в ИКТ сектора, но и 

свързаните с нея меки индустрии. Системата показва ръст 30% на оборотите на 

бизнеса, ръст на многонационални ИКТ компании, създадени в България. 

Следователно ИКТ секторът се ръководи от пазарни сили, които го правят независим от 

необходимостта от допълнителна държавна подкрепа или намеса (с изключение на 

общото хоризонтално предприемаческо искане за минимизиране на регулациите и 

бюрокрацията). 
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СТП е стратегическа инвестиция в научноизследователска инфраструктура, която 

трябва да получи приоритетна подкрепа (вижте актуализирана национална пътна карта 

за научноизследователска инфраструктура 2017/2023, одобрена от Министерския съвет 

на 27/06/2017). Съвременната научноизследователска инфраструктура, която той 

притежава би трябвало да създаде условия за привличането на водещи учени, 

обучението на ново поколение изследователи и изграждането на по-конкурентен и 

пазарно ориентиран модел на обществената наука. 

Като бъдещи дейности СТП предвижда: 

1. Откриване на фонд за инвестиции в стартиращи компании, където СТП ще 

инвестира в компаниите, които инкубира и придобива дял от тях или техни 

проекти. Инвестирането в стартиращи компании, които да реализират проектите 

си, ще затвори цикъла на създаване на успешни бизнес начинания, подкрепящи 

икономика, базирана на знанието и иновациите. Така ще се гарантира системна 

подкрепа на дейностите на стартиращи компании. Фондът ще подкрепя 

единствено проекти за развойна дейност, които са част от 

инкубационната/новаторска програма на СТП, съобразявайки се с приоритетите 

му. 

 

2. СТП има амбицията да бъде международен център за иновации, 

предприемачество и интернационализация на полезни модели, изобретения и 

патентовани продукти. Това ще бъде среда за поколенческа приемственост 

между новосъздадените бизнеси и предприемачи. В резултат на подобрена 

инкубационна среда ще се доразвие инкубирането на фирми и ще се предоставят 

нов тип услуги (вероятно за това ще допринесе и пре-нотификацията на схемата, 

която вече е факт). Компаниите ще имат възможност да разработват своите 

продукти, услуги и/или прототипи съвместно с експертизата на екипите от 

Лабораторния комплекс. Това ще даде възможност за различни обучителни 

дейности, онлайн или такива, съпроводени с ментори и ще се подобри профила 

на предприемаческата екосистема. 

 

3. Изграждане на офис за технологичен трансфер, който ще затвори пълния цикъл 

на тази дейност: 
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o Идентифициране на услуга, продукт/технология - анализ на патентна 

информация и проучвания за патентоспособност. 

o Патентоване - подготовка и поддържане на патент. 

o Комерсиализация. 

 

4. Създаване на база данни за научната инфраструктура в София и създаване на 

софтуерна платформа за споделено ползване на оборудването. СТП е от 

съществено значение като потребител в българската предприемаческа и 

иновационна екосистема, който може да усили предприемаческата дейност в 

ранен етап със сътрудничеството между научните изследвания и индустрията, 

комерсиализацията на научни продукти, както и развитие на конкурентни 

иновативни продукти и процеси, защото националната иновационна система 

страда от непрекъсната липса на споделени изследователски инфраструктури, 

които са все по-важни за развитието на знанията и технологиите. Тя ще 

предоставя информация за вида, функционалните възможности, 

местонахождение и други за отделните апарати. Структурираната информация 

ще бъде интегрирана в специално създадената за целта софтуерна платформа за 

споделено ползване на оборудването, представляващ уеб базиран портал за 

достъп до информацията. 

 

5. Създаване на дигитален иновационен хъб, който има за цел да обедини всички 

заинтересовани страни с цел развитие на сътрудничество и създаването на 

съвместни иновативни разработки и тяхното внедряване в реална среда. 

6. Извършване на технически проучвания (скалиране) - СТП може да извършва 

проучвания на технологии и резултати от научни изследвания и да допринесе 

значително за валоризацията на даден научен или иновативен резултат, ще 

разкрие области за потенциални научни проекти за съвместна работа с 

индустрията и ще предостави „база“ за потенциални клиенти на инкубатора. 

 

7. Разработване на стратегически и технологични прогнози, като следят трендове 

на потребителското търсене, демографските промени, състоянието на пазара, 

технологичното развитие и политическия и бизнес климат. 
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В заключение би могло да се каже, че като една от най- обещаващите 

поливалентна научна  инфраструктура, СТП би следвало чрез държавната 

политика, да се насочва към адресиране на целите на ИСИС. Това и до момента 

е относително съобразено, но с оглед екстензивното му развитие  и добавянето 

на нови дейности към основните,  предполага видима релевантност към целите 

на ИСИС.  

Източници: 

 

1. Доклад за страната на RIO България 2015 

 

2. Глобален доклад за конкурентоспособността 2016-2017, 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf 

 

3. Глобален доклад за конкурентоспособността 2015-2016 г., 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-

2016.pdf 

 

Съответствие на обявените процедури във връзка с оперативна цел 2 на ИСИС с 

нуждите на бенефициентите 

Компаниите, които са реализирали проекти в изпълнение на оперативна цел 2 на 

стратегията, са удовлетворени от съответствието на приоритетите на ИСИС, обявените 

за кандидатстване процедури, както и проектите, с нуждите на бенефициентите. 83% от 

считат, че проектът, финансиран от ОПИК, в който са участвали, съответства с нуждите 

им, а 70% заявяват, че това е валидно за обявените за кандидатстване процедури. По 

отношение на ИСИС, 81% от участниците в анкетното проучване отбелязват, че целите 

и приоритетите на стратегията съответстват на нуждите на организацията, в която 

работят, а 77% - че такова съответствие се наблюдава и за нуждите на бизнеса в 

страната. 

Във връзка с изпълнението на проектите, финансирани от ОПИК, 

удовлетвореността от постигнатите цели и резултати в рамките на финансирания 

проект е най-висока, следвана от тази по отношение на отчитането на проектите, 

сроковете и изискванията към изпълнението и взаимодействието с УО на ОПИК. 

Повече от половината представители на бизнеса, участвали в онлайн 

проучването, споделят, че не са имали трудности при комуникацията си с 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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управляващия орган, взаимодействието с партньори по проекта или връзката със 

заинтересовани страни, мониторинга и възстановяването на средства. Най-много от 

фирмите са изпитвали трудности в малка степен във връзка с административната 

работа и отчитането, както и при самото изпълнение на проектите. 

 

Съответствие на обявените процедури по ОП НОИР 2014-2020 г. с приоритетите 

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. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–

2020 е насочена към изпълнението на две основни задачи: 

1. Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от 

Република България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж (Стратегия „Европа 2020”)  

2. Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, 

съгласно дневния ред на национално и общностно равнище. 

Мерките, заложени в ОП НОИР целят повишаването на инвестициите за наука и 

научни изследвания, намаляване на процента на преждевременно напусналите училище 

и увеличаване на процента на хората между 30 и 34 годишна възраст завършили висше 

образование.  

Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. 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) 1300/2013 г. – „засилване на научно-изследователската дейност, 

технологичното развитие и иновациите“. Стратегията е тематично предварително 

условие от същия регламент и от изпълнението на това условие зависи отпускането на 

средства по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 
22

  

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.  
                                                           
22

 Министерство на икономиката (2018) Иновационна стратегия за интелигентна специализация на 
Република България 2014-2020 г. 
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Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ има 

бюджет от близо 560 млн. лв. и е съфинансирана от ЕФРР. Основни приоритети в 

рамките на ПО1, са повишаването на качеството на научните изследвания и развитието 

на иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на България, а той 

изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за страната научни направления, 

квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда. 

Специфична цел 1. Развитие на върхови и пазарно-ориентирани научни 

изследвания 

Дейностите в рамките на тази специфична цел имат за цел повишаване на нивото 

и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите научни 

организации в България.  

Чрез тези дейности ОП НОИР ще осигури подкрепа за развитие и/или 

модернизирането на два типа научноизследователски центрове – Центрове за върхови 

постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК). Чрез изграждането на тези 

центрове се цели създаване на по-добри условия за привличане на 

висококвалифицирани изследователи за провеждане на научноизследователска дейност 

на високо ниво в европейски мащаб в приоритетните области на ИСИС и подобряване 

потенциала за приложни научни изследвания, експериментална развойна дейности и 

иновации. 

Специфична цел 2. Увеличаване на участието на български изследователи 

и научни организации в международно сътрудничество 

Основната цел на тази СЦ2 е да бъде подкрепено развитието на капацитета за 

извършване на научни изследвания и иновации в България. Това ще се осъществи чрез 

осигуряване на достъп на българските изследователи и научни организации до най-

новите научни открития и най-модерните технологии в процес на разработване в ЕС, 

чрез подкрепа за участието им в Рамковите програми за научни изследвания и 

иновации на ЕС („Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“), включването им в пан-

европейски научни комплекси и консорциуми за изпълнението на европейската пътна 

карта за научна инфраструктура. Изпълнението на СЦ 2 трябва да повиши  капацитета 

на научноизследователските институции и изследователите да станат напълно 

интегрирани в европейското научноизследователско пространство, както и в 

националните и европейските технологични платформи и пътни карти 

В рамките на Приоритетна ос 1 са реализирани две процедури:  
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BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови 

постижения“ 

В рамките на тази процедура са сключени четири договора. Сключените 

договори са съгласувани с основните цели на ИСИС и отговарят на тематичните 

области. Два от договорите са в тематична област „ИКТ и информатика“, един е в 

тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ и един е в тематична област 

„Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“.  

Основната цел на процедурата е да се повиши нивото и пазарната ориентация на 

научноизследователските дейности на водещите научни организации в България и да 

подобри капацитета за реализиране на върхови постижения в областта на научните 

изследвания. За да бъде подобрен капацитета за реализиране на върхови постижения в 

областта на научните изследвания ще бъде осигурена подкрепа за изграждане, развитие 

и/или модернизиране на центрове за върхови постижения, което ще допринесе за 

преодоляване на недостига на конкурентни и международно признати научно-

изследователски комплекси, отговарящи на изискванията за модерна инфраструктура и 

високо ниво на научните изследвания в областите на интерес за българската икономика 

– приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

(ИСИС). 

Създаването на центровете ще допринесе за създаването на по-добри условия, 

които да привлекат висококвалифицирани изследователи, провеждащи научно 

изследователска дейност в приоритетните области на ИСИС.  

Допустимите за финансиране дейности в рамките на процедурата са 

съсредоточени около изграждане и  оборудване на центрове за върхови постижения, 

провеждане на НИРД и дейности за разпространение на резултатите от научните 

изследвания.  

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за 

компетентност“ 

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

Финансираните проекти са в съответствие на основните цели на ИСИС и са разделени 

по тематичните области на ИСИС по следния начин: два от тях са в тематична област 

„ИКТ и информатика“, два са в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ и 

четири са  в тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“.  

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 процедурата е да подпомогне повишаването на нивото и 

пазарната ориентация на научноизследователските дейности на научните организации в 

България, както и да подкрепи развитието на капацитета за научни изследвания и 

иновации, което от своя страна да открие възможности за нови партньорства с бизнеса 

и за създаването на нови предприятия. За целта се предвижда осигуряване на подкрепа 

за изграждането, модернизирането и дейността на научни комплекси на най-високо 

ниво, в които научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са напълно 

интегрирани, в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики. 

Тези центрове ще бъдат фокусирани върху интеграция на планираните научни 

изследвания с развитието на новите и нововъзникващите технологии, и ще създадат 

възможност за внедряване на резултатите от научните изследвания и за развитие на 

иновационни дейности (защита на интелектуалната собственост, създаване на 

новостартиращи компании и т.н.). 

Допустимите за финансиране дейности в рамките на процедурата са 

съсредоточени около изграждане и  оборудване на центрове за компетентност, 

провеждане на НИРД, дейности за разпространение на резултатите от научните 

изследвания и дейности по трансфер на знания 

Така описаните дейности и цели на процедурите съответства на специфична цел 

1 на ИСИС, а именно „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)“. По-конкретните двете описаните по-

горе процедури могат да бъдат отнесени към Под-цел „Ефективни сътрудничества 

наука-бизнес“. 

Създаването на Центровете за върхови постижения и Центровете за 

компетентност ще подпомогне изграждането на научна среда, която отговаря на 

нуждите на изследователите, като по този начин ще привлече висококвалифициран 

персонал, които да провежда НИРД. Мерките ще отговорят на основни национални и 

регионални потребности в областта на развитие на капацитет за научноизследователска 

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

равнище изграждането на центровете ще допринесе са развитието на върхови и 

пазарно-ориентирани научни изследвания, както и обновяване на  

научноизследователски инфраструктури и оборудване. Тези центрове ще привлекат 

висококвалифицирани изследователи, които извършват научноизследователски 
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проекти и подобряване на  потенциала за приложни научни изследвания, 

експериментална развойна дейности и иновации. За да бъде гарантиран приносът към 

ИСИС, в ОП НОИР е заложено, че извършваните от изследователи проекти ще бъдат в 

четирите приоритетни области на ИСИС. В рамките на ОП НОИР На регионално 

равнище основната цел е да бъде подобрено териториалното и тематично 

разпределение на научноизследователската инфраструктура, в съответствие с 

регионалната интелигентна специализация. Мерките и дейностите в рамките на тези 

две процедури ще допринесат и за подобряването на сътрудничеството между науката 

и бизнеса .  

Съответствието на процедурите и финансираните проекти с целите и 

приоритетите на ИСИС се гарантира чрез заложените в ОП НОИР ръководни принципи 

за подбор на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност. Тези 

принципи предполагат предварителна оценка на проекти по отношение на научния 

капацитет, програмите за развитие, и съответствието с целите и приоритетите на 

ИСИС.  

Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“  

Приоритетна ос № 2 „Образование и учене през целия живот“, е с бюджет от 

близо 504,6 млн. лв. и се финансира със средства от ЕСФ. Тя е свързана с другата 

водеща цел на ОП НОИР - да се подобри достъпът до висше образование и да се 

увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36%. В 

рамките на ПО2 са предвидени стимули за мотивиране на младите хора да завършат 

висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като е отделено особено 

внимание на студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите 

дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. 

Процедура BG05M2OP001-2.009 Подкрепа за развитието на докторанти, 

постдокторанти, специализанти и млади учени – ФАЗА 1 

Основната цел на процедурата е да привлече водещи изследователи и 

изобретатели, млади учени, докторанти, постдокторанти и специализанти чрез 

осигуряване на конкурентно възнаграждение, възможности за професионално развитие 

и мобилност и подходяща работна среда. В рамките на процедурата се предвижда да 

бъде осъществени дейности като мобилност, продължаващо обучение и кариерно 

развитие, развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти, развиване на 

партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, 

докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и учители за провеждане на 
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научни изследвания, разпространение на научните резултати, 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, подкрепа за участие в различни форми 

на изследователска дейност извън научната организация, провеждане на обучения 

свързани с трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост. 

Процедурата и нейните цели са в съответствие с целите на ИСИС. Изпълнението 

на дейностите по процедурата ще допринесат за развитието на капацитета на 

изследователите, което е една от основните цели на ИСИС.  

Процедура BG05M2OP001-2.006 Ученически практики – ФАЗА 1 

Процедурата е насочена към подобряване на сътрудничество между системите 

на професионалното образование и обучение и бизнеса в България. За целта се 

предвижда създаването на повече стажантски програми, повече случаи на публично-

частно партньорство и образователна инфраструктура в професионалните училища, 

която отговаря на изискванията на съвременното производство. 

Процедурата и нейните цели са в съответствие с целите на ИСИС. Изпълнението 

на дейностите в рамките за процедурата предоставя възможност на учениците да 

получат ценен първоначален опит в работна среда и по този начин развиват техните 

умения и знания, което води до повишаване на капацитета на човешкия ресурс, което е 

една от основни цели на ИСИС.  

Процедура BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – ФАЗА 1 

Основната цел на процедурата е чрез система от стипендии да бъде стимулирано 

обучението в области на висшето образование, определени като приоритетни за 

страната. Основните допустими дейности в рамките на процедурата са предоставяне на 

студентски стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката 

области, както и приоритетни сфери и политики на Европейския социален и 

предоставяне на стипендии за специални постижения в науката, инженерно-

техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, 

изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип).  

Така описаните цели и дейности на процедурата са в съответствие в целите на 

ИСИС. Предоставянето на тези стипендии ще стимулира обучението в определени 

направления като например техническите и инженерни специалности, които са един от 

приоритетните направления на ИСИС. Процедурата ще допринесе за повишаване на 

човешкия ресурс, което е една от под-целите на ИСИС. 
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Процедура BG05M2OP001-2.002 Студентски практики – ФАЗА 1 

Основната цел на процедурата 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.   

Допустимите дейности в рамките на процедурата включват поддържане и 

обновяване на регистрираните работодатели, преподаватели, студенти и експерти от 

висшите училища за реализация на студентски практики; развиване и поддържане на 

създадения механизъм и методика за провеждане на практическо обучение в реална 

работна среда на студенти, включително и чрез осигуряване на възможност за 

провеждане на практическо обучение на студенти повече от веднъж в една 

образователно-квалификационна степен; организация и провеждане на практическото 

обучение в реална работна среда.  

Така описаните цели и дейности на процедурата са в съответствие с целите на 

ИСИС.  Изпълнението на процедурата ще допринесе за укрепване на връзката между 

висшето образование и изискванията на пазара на труда. От друга страна, 

придобиването на професионален опит в рамките на практическото обучение на 

студентите ще допринесе за повишаване на тяхната квалификация и съответно до 

подобряване на човешкия ресурс, което е една от подцелите на ИСИС.  

Съответствие на процедурите с нуждите на бенефициентите   

Преобладаващата част от бенефициентите на ОП НОИР посочват, че целите и 

приоритетите на ИСИС съответстват на техните нужди и на нуждите на организацията, 

в която работят. 55,6% посочват, че приоритети на ИСИС съответстват в много голяма 

степен, а 22,2% в голяма степен на техните нужди. Когато става въпрос за нуждите на 

бизнеса в страната, бенефициентите смятат, че приоритетите на ИСИС съответстват в 

по-малка степен на тези нужди. Според 55,6% от тях те съответстват в голяма степен, а 

според 22,2% на реалните потребности на бизнеса. Все пак остава една група от 

бенефициентите, според които така разписани целите и приоритетите на ИСИС не 

отговарят на нуждите на бизнеса (11,1% смятат, че отговарят в малка степен, а 11,1% в 

много малка степен). Оценката на съответствието на приоритетите на ИСИС с нуждите 

на академичния сектор е сходна, като все пак има те са изтеглени в положителния край 
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на скалата. Според 33,3% от бенефициентите целите на ИСИС в голяма степен 

отговарят на нуждите на представителите на академичния сектор, а според 44,4% 

отговарят в голяма степен. 22,2% от бенефициентите остават по-скептични, като според 

11,1% от тях целите на ИСИС в много малка степен отговарят на потребностите на 

академичната среда, а според 11,1% отговарят в малка степен.  

Когато става въпрос за отделни показатели, свързани с процеса на 

кандидатстване и изпълнение на проектите, бенефициентите поставят най-високи 

средни оценки
23

 на допустими дейности по проекта и постигнати цели и резултати в 

рамките на финансирания проект, съответно 4,30 и 4,25 . 70% от бенефициентите са 

удовлетворени, а 30% са напълно удовлетворени от допустимите дейности по проекта.  

50% от бенефициентите посочват, че са удовлетворени, а 37,5% са напълно 

удовлетворени от постигнати цели и резултати в рамките на финансирания проект. 

Тези резултати показват от една страна, че бенефициентите могли да изберат дейности, 

които отговарят на техните нужди и потребности, а от друга, че са успели да изпълнят 

проектите си ефективно и да постигнат желаните от тях резултати.  

Следващи по средна оценка на бенефициентите са размер на финансовата 

подкрепа (3,90), срокове за изпълнение на проекта (3,90), съответствие на проекта с 

нуждите на бенефициентите (3,90) и критерии за допустимост на кандидатите (3,89). 

Бенефициентите поставят средна оценка на 3,44 на критерии за оценяване на 

проектните предложения и средна оценка 3,33 на наличието на пълна, точна и ясна 

информация за кандидатстването и изпълнението на проектите. Тези резултати 

показват, че бенефициентите са сравнително удовлетворени от критериите, по които са 

оценявани проектите, както и наличието на информация, която да им помогне в 

процеса по кандидатстване и изпълнението на проектите. Следващи по средна оценка 

на бенефициентите са съответствие на обявените за кандидатстване процедури с 

нуждите на бенефициентите, взаимодействие с УО на оперативните програми/ 

финансиращата институция и изисквания към изпълнението на проекта, като и трите 

показателя получават средна оценка 3,22. Най-ниско оценени от страна на 

бенефициентите са показателите срокове за одобрение на проектните предложения 

(3,11), управление и мониторинг на оперативните програми/ инструментите за 

финансиране (3,11) и отчитане на проекта (3,10).  

                                                           
23

 Използвана е скала от 1 до 5, където 1 е Напълно неудовлетворен, а 5 е Напълно удовлетворен. 
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Когато става въпрос за затрудненията, които бенефициентите са срещнали при 

изпълнението на проектите, те посочват, че са изпитвали най-много трудности с 

мониторинга и наблюдението на проекта. Бенефициентите споделят, че в средна степен 

са изпитвали трудности с административна работа и отчитане и възстановяване на 

средства. В по-малка степен бенефициентите са изпитвали затруднения, свързани с 

комуникацията с УО на оперативната програма/ инструмента за финансиране, 

сроковете за изпълнение на проекта и изпълнението на проекта. В много малка степен, 

бенефициентите са изпитвали затруднения при взаимодействие с партньори по проекта 

и осъществяване на връзка със заинтересовани страни. Получаването на информация за 

кандидатстване се оказва най-безпроблемната част от изпълнението на проекта, като 

почти половината от бенефициентите споделят, че не са изпитвали никакви 

затруднения в това отношение.  

 Според почти всички представители на бенефициентите по ОП НОИР, 

подкрепата на научноизследователската работа в университетите, подкрепата за 

развитието на приложни научни изследвания и насърчаване на трансфера на научни 

резултати и иновации биха допринесли  за развитието на иновационния капацитет на 

страната. Други дейности, които биха могли да допринесат за развитието на 

иновационния капацитет на страната според бенефициентите са изграждане и развитие 

на научноизследователската инфраструктура, стимулиране сътрудничеството между 

науката и бизнеса и стимулиране на съответствието между научноизследователските 

резултати и нуждите на бизнеса. Всички изброени дейности са посочени като 

приоритетни от ИСИС и процедурите, които са инструмент за изпълнение на ИСИ, 

което отново показва съответствие от една страна между изпълняваните процедури и 

целите на ИСИС, а от друга страна между ИСИС и нуждите на бенефициентите и 

средата.  

Бенефициентите поставят ниски средни оценки по отношение на настоящото 

ниво на наличния капацитет на бизнеса в България за разработването на иновации, 

сътрудничеството между науката и бизнеса в страната, разработването и внедряването 

на иновации за ресурсна ефективност в предприятията и наличието на подходяща среда 

за създаване и разпространение на иновации. По-високи средни оценки 

бенефициентите поставят на нивото на наличния научен потенциал в България за 

разработването на иновации и разработването и внедряването на ИКТ иновации и 

приложения в производството. Най-високо оценено от страна на бенефициентите е 

нивото на съответствие на образованието с нуждите на пазара на труда, възможностите 
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за участие в международни проекти за иновации и възможностите за професионално 

обучение и учене през целия живот. Тук отново основните дефицити, идентифицирани 

от страна на бенефициентите, а именно сътрудничество наука-бизнес, капацитет за 

разработване на иновации, наличието на подходяща среда за създаване на иновации 

съответстват на приоритетните области на ИСИС и на дейностите, които се изпълняват 

в рамките на процедурите, които са инструмент за изпълнение на ИСИС. 

Съответствие на обявените процедури по ОП ИМСП 2014-2020, ОП ДУ 2014-

2020 г., ОП РЧР 2014-2020 г., ОПОС 2014-2020 г. и ПРСР 2014-2020 г. с 

приоритетите на ИСИС 

Съответствие на обявените процедури по оперативна програма „Инициатива за 

малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. с приоритетите на ИСИС 
24 25 

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. В рамките на програмата се предвижда 

изпълнението на една операция: финансов инструмент за неограничени гаранции за 

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

Подкрепата за производителността на МСП съответства с приоритетите, заложени в ИСИС, 

и оказва благоприятно влияние върху развитието на икономиката в страната. 

Съответствие на обявените процедури по ОП ДУ 2014-2020 г. с приоритетите на 

ИСИС 

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 

бизнеса“; „Прозрачна и ефективна съдебна система“; „Техническа помощ за 

управлението на ЕСИФ“ и „Техническа помощ“. Съгласно предварително планираните 

източници за финансиране, разписани в Иновационната стратегия за интелигентна 

                                                           
24

 Министерство на икономиката (2016) Годишен доклад за изпълнението на оперативна програма 
„Инициатива за малки и средни предприятия‖2014 – 2020“ 
25

 Министерство на икономиката (2017) Годишен доклад за изпълнението на оперативна програма 
„Инициатива за малки и средни предприятия‖2014 – 2020“ 
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специализация 2014-2020 (ИСИС 2014-2020), ОП ДУ 2014-2020 г. следва да допринесе 

за изпълнението на стратегическата и на оперативните цели на Стратегията, и по-

конкретно – на оперативна цел 1: „Фокус върху 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“, с акцент върху под-цел „Адекватна среда и 

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

В рамките на приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“ на 

програмата са стартирали две процедури, имащи отношение към иновациите и 

интелигентната специализация. През 2015 г. е обявена процедурата „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“, по която в последствие е избран и 

одобрен за изпълнение проектът „Инвентаризация на информационно-

комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, а през 

2016 г. е стартирала процедура за набиране на проекти предложения с наименование 

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

развитие на електронното управление в Република България в периода 2016-2020 г.“. 

По втората процедура са избрани и одобрени за изпълнение четири проектни 

предложения.  

От изложеното дотук може да се твърди, че развитието на електронното управление 

и изграждането на електронна инфраструктура чрез внедряване на нови технологии се 

разпознава от ОП ДУ 2014-2020 като предпоставка за подобряване на управлението. В 

този смисъл може да се каже, че се наблюдава съответствие между приоритетите на ОП 

ДУ и приоритетите на ИСИС. Важно е да се отбележи обаче, че общата сума, 

предвидена за двете процедури, е 4,1 млн. евро, което е под 4% от общия размер на 

финансиране за електронно управление (109 млн. евро). 

Съответствие на обявените процедури по ОП РЧР 2014-2020 г. с приоритетите на 

ИСИС 

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. Заложените по програмата приоритетни оси на развитие са в 

съзвучие с под-целта: „Качествен човешки ресурс", елемент от Оперативна цел 1 от  
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ИСИС - ”Фокус върху иновационния потенциал в идентифицираните тематични 

области“. Финансираните по ОП РЧР (2014 – 2020) проекти работят в посока на 

преодоляване на някои от идентифицираните от ИСИС социално-икономически 

предизвикателства.  

Според ИСИС е необходимо да се стимулира цялостно подобряването 

качеството на работната сила. Някои от мерките, чрез които може да бъде постигнато 

това, са подготовка на кадри, необходими за индустрията, увеличаване броя на 

изучаващите инженерни науки, софтуерни науки и задържане и привличане на таланти. 

Акцент върху осигуряването на заетост и професионална квалификация, както на 

младите, така и на всички останали възрастови групи, в рамките на ОП РЧР (2014 – 

2020) е заложен основно в ПО 1 от оперативната програма -  „Подобряване достъпа до 

заетост и качеството на работните места”. По тази приоритетна ос е определен 

инвестиционен приоритет №4, който предвижда „подобряване на равния достъп до 

възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, 

неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и 

компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, 

включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите 

компетенции“.   

Най-голяма степен на съответствие с целите на ИСИС имат процедурите 

„Специфични обучения“ и „Умения“, изпълнявани в рамките на ОП РЧР (2014-2020) по 

ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”. Постигнатите 

по тях резултати оказват пряко въздействие върху качеството на човешкия ресурс по 

смисъла на ИСИС.  

Процедурата „Специфични обучения“ осигурява предпоставки за кариерно 

развитие на неактивни и безработни лица да започнат професионално развитие чрез 

съвременно обучение, съобразено с потребностите на работодателите, както и 

възможност за компаниите, съгласно конкретните си нужди да осигурят продължаващо 

обучение за заетите лица. Операцията е силно фокусирана върху сектори, основаващи 

се на знанията, високите технологии и ИКТ, преработвателната промишленост с по-

висока добавена стойност на труда, което допринася за постигането на целите на 

ИСИС. 

В рамките на процедура „Умения“, по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, биват осигурявани обучения за повишаване на професионалната 
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квалификация, ключовите компетентности и специфични обучения за работното място. 

Дейностите, заложени по процедурата, насърчават професионалното и кариерно 

развитие, както и стимулират участието в различни форми на заетост и ученето през 

целия живот. 

Косвен принос за постигането на целите, определени от ИСИС, има и цялостно 

изпълнението на приоритетните оси 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места” и 4 „Транснационално сътрудничество“. В ПО 1 „Подобряване 

достъпа до заетост и качеството на работните места”, част от ОП РЧР (2014-2020), е 

заложена специфична цел, която предполага стимулиране и увеличаване на броя на 

заетите лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и 

ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните 

услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, 

творческия и културния сектори, чрез подобряване на знанията и уменията. 

Всеки проект, който получава финансиране по ПО 4 „Транснационално 

сътрудничество“, следва да допринася за социалните иновации. Тази приоритетна ос 

цели постигането на подобрение на междурегионалното и транснационалното 

сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС и стимулиране на 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. 

Насочването на усилия в посока на развитие на качествен човешки ресурс чрез 

инвестиции в обучения в секторите, основаващи се на знанията и високите технологии, 

работи в полза на удовлетворяване на нуждите на бизнеса и преодоляване на един от 

най-наболелите му проблеми – липсата на добре подготвени кадри. Следва да бъде 

продължена тази линия на финансиране, за да бъдат запазени и надградени 

постигнатите резултати.  

Съответствие на обявените процедури по ОПОС 2014-2020 г. с приоритетите на 

ИСИС 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (ОП ОС 2014-2020) се изпълнява 

по четири приоритетни оси, а именно – приоритетна ос 1: „Води“; приоритетна ос 2: 
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„Отпадъци“; приоритетна ос 3: „Натура 2000 и биоразнообразие“ и приоритетна ос 4: 

„Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. В съответствие с 

предварително заложените цели в Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация 2014-2020, проектите и дейностите по ОП ОС 2014-2020 следва да 

допринесат за изпълнението на оперативна цел 2 от Стратегията – „Подкрепа за 

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

и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост“, като се акцентира 

върху под-цел „Иновации за ресурсна ефективност“.  

В съответствие с описаните по-горе приоритети в рамките на ОП ОС 2014-2020 по 

приоритетна ос 2: „Отпадъци“ е предвидено стартирането на процедура с наименование 

„Изпълнение на демонстративни/пилотни проекти в областта на управлението на 

отпадъци“. Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на Специфична цел 

1 по настоящата приоритетна ос – намаляване количеството на депонирани отпадъци и 

увеличаване дела на отпадъците за рециклиране. Чрез финансиране предимно на 

дейности, заемащи най-високо място в йерархията на управлението на отпадъци, 

процедурата се стреми да подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 49, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците(ЗУО), отнасящи се до битовите отпадъци.  

Съгласно ЗУО следва да се случат следните две неща: 1/ най-късно до 1 януари 2020 

г. всеки от регионите или регионалните сдружения за управление на отпадъци (описани 

в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020) следва да се подготвят за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други 

източници, с не по-малко от 50% от общото тегло на тези отпадъци; 2/ най-късно до 31 

декември 2020 г. делът на депонираните биоразградими битови отпадъци следва да 

бъде ограничен до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани в 

Република България през 1995 г.  

 Под „демонстрационен/пилотен проект“ в описваната процедура се разбира 

всеки проект, който:  

 използва добра практика от успешно изпълнени проекти на друго място, 

включително и извън страната;  

 предвижда осъществяването на практика, изпитването, оценяването или 

разпространението на дейности и подходи, които са използвани в други, вече 

реализирани с успех проекти, но които са нови и непознати за конкретната 

сфера;  
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 прилага практики за намаляване на въздействието върху околната среда чрез 

предотвратяване образуването на битови отпадъци, чрез повторната 

употреба на вече образуваните такива, чрез разделното им събиране с 

приоритет при източника на отпадъците, както и чрез рециклиране на 

разделно събраните отпадъчни продукти.  

Въз основа на всичко описано дотук по отношение на процедурата ОП ОС 2014-

2020  може да се каже, че тя съответства на приоритетите на ИСИС 2014-2020, 

изложени преимуществено в оперативните цели, и по-специално – в оперативна цел 2 и 

под-цел „Иновации за ресурсна ефективност“. Пресечните точки между оперативната 

програма и Иновационната стратегия се наблюдават най-вече в готовността и на двата 

инструмента за развитие да акцентират върху ресурсната ефективност и по-

пълноценното използване на ресурсите. Намаляването на въздействието върху околната 

среда чрез разделно събиране и рециклиране на битови отпадъци, което е основен 

приоритет на ОПОС, и подобряване на ресурсната ефективност (като приоритет на 

ИСИС) са две направления на развитие, които се срещат в областта на управлението на 

отпадъците.  Изискването на обявената процедура за внедряване на нови методи, 

подходи и практики в управлението на отпадъци е признак за наличие на съответствие 

между оперативната програма и Стратегията. Бъдещите проектни предложения биха 

могли да имат сериозен иновационен потенциал, който да допринесе за намаляване 

въздействието на отпадъците върху околната среда, подобряване на тяхното 

управление и от там да се стигне и до подобрена ресурсна ефективност и качествено 

използване.  

Съответствие на обявените процедури по ПРСР 2014-2020 г. с приоритетите на ИСИС 

Няколко мерки от Програмата за развитие на селските райони отговарят на 

заложените по Стратегията цели и са съгласувани с нея в най-висока степен. Тези 

мерки могат да бъдат отнесени към всяка от под-целите към Оперативна цел 1: „Фокус 

върху иновационния потенциал в идентифицираните тематични области“ на 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация.  

Под-мярка 7.3 от ПРСР предвижда изграждане на широколентова 

инфраструктура,  включително нейното създаване, подобрение и разширяване. 

Дейността е насочена към места, в които няма интервенции – няма изградена 

инфраструктура към момента, нито планирана за изграждане в близките 3 години. 

Целта на под-мярката е да се осигури възможност за достъп до тези крайните населени 

места. Тя ще подпомогне и прилагането на модела на електронно управление с 
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насърчаването на изграждането на необходимата мрежа. Така под-мярка 7.3 от 

Програмата за развитие на селските райони кореспондира с и допринася за постигането 

на под-мярката „Адекватна среда и инфраструктура за иновации, вкл. цифров растеж и 

електронно управление“, заложена в рамките на Цел 1 от „Фокус върху иновационния 

потенциал в идентифицираните тематични области“ в Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация.  

Една от целите на Mярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР е засилването и 

разширяването на връзките между земеделските стопани, образователните, научните 

звена и бизнеса и като резултат от това сътрудничество - създаването на механизми за 

практическо реализиране на иновативни решения в практиката. С тясното 

сътрудничество между различните заинтересовани страни се цели ускоряване на 

трансфера на знания и иновации в практиката и повишаване на 

конкурентоспособността и устойчивото развитие на селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост. По този начин мярка 16 подкрепя постигането на под-мярка 

„Ефективни сътрудничества наука-бизнес“, заложена в ИСИС.  

Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програмата за 

развитие на селските райони също е ориентирана към подпомагане на процеса на 

трансфер на знания и иновации в селското стопанство. Под-мярка 1.1 „Професионално 

обучение и придобиване на умения“, част от мярка 1, цели 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 

повишаването на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските 

стопани и на заетите лица в техните стопанства се цели повишаване на 

конкурентоспособността и ресурсната им ефективност, подобряване на екологичните 

показатели на стопанствата, както и развитие на устойчива икономика в селските 

райони. Действията по тази мярка ще допринесат за развиването на “Качествен 

човешки ресурс“, също под-цел на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация.  
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Съответствие на обявените процедури по НИФ, ФНИ и Национална програма за 

младежта 2016-2020 г. с приоритетите на ИСИС 

Национален иновационен фонд 

Националният иновационен фонд като основен инструмент за реализиране на 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация допринася за подобряването 

на иновативния потенциал и технологичното ниво на предприятията и насърчаването 

на динамиката на иновативните процеси чрез реализирането на 4 конкурсни сесии в 

периода след приемането на ИСИС.  

По естество всички изготвените научноизследователски и развойни проекти, 

финансирани от Фонда през осъществените сесии, попадат в приоритетните на 

Стратегията тематични области. Промените по отношение на условията за участие и 

подбор на проектни предложения, които да получат безвъзмездна финансова подкрепа, 

са свидетелство за по-строги правила на допускане до конкурсите. По този начин още 

на ниво кандидатстване бива проверявана степента на съответствие на обявените 

процедури с нуждите, от една страна на бенефициентите, а от друга с приоритетните на 

ИСИС направления.  

В контекста на Стратегията, НИФ и реализираните под шапката на структурата 

проекти, съответстват и допринасят за подобряване на сътрудничеството между наука и 

бизнес, и отговарят в голяма степен на оперативна цел 1 и 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. Приносът на реализираните проекти и 

дейности е налице, но е трудно проследим. Според налични оценки на проекти от 

различни сесии и оценки на изпълнението на сключени договори, става ясно, че на база 

на реализираните интервенции се постигат реални резултати от съществено значение за 

представителите на бизнес средите. Те са концентрирани във фундаментални за 

функционирането и развитието на бизнес обектите области, отнасяни най-вече към 

повишаване нивото на производителността; създаване на нови продукти и въвеждане и 

разработване на нови производствени технологии. 

Приоритетите на ИСИС се следват и с финансовите инструменти Еврика и 

Евростарс, като средствата по тях са за сметка на бюджета на Националния 

иновационен фонд. И двете процедури  са насочени към създаването на 

Трансевропейска мрежа за пазарно-ориентирана изследователска и развойна дейност в 

областта на промишлеността. В тази връзка съответствието с целите на ИСИС се 
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случва чрез насърчаването на  конкурентоспособността на българската бизнес среда, 

която има за задача да допринесе за развитие на международно сътрудничество, което 

води до създаването на контакти и изграждането на мрежи за иновации. 

По отношение на нуждите на бенефициентите и степента, в която биват 

обезпечени от процедурите обявени от НИФ, могат да бъдат отличени няколко 

препоръки. Както бенефициенти по проекти на Фонда, така и експерти включени в 

управлението му, са категорични, че трябва да бъдат открити нови механизми за 

акцентиране върху иновациите в направления, приоритетни за страната и за всеки 

район, по отделно. Специален акцент е поставен върху въпроса с „изкуствената 

подкрепа“ за енергийна ефективност, производствен капацитет и др., за сметка на 

наличната и търсена чрез проекта иновация.  

 Друг недостатък, който отбелязват предимно представители на вече 

реализирани проекти финансирани от НИФ, е свързан с необходимостта от 

актуализиране на целите, които си поставя Фонда, в комбинация с оптимизиране и 

опростяване на изискванията и критериите за кандисване. Това от своя страна пряко 

кореспондира с разбирането на бенефициентите, че е необходим компромис, там 

където на лице е качествена идея и добър механизъм за нейното осъществяване, но има 

неточности или пропуски в чисто административно отношение на етап оформяне на 

проектното предложение. В комбинация двете препоръки се срещат в представата за 

намаляване на административните изисквания към кандидатите и облекчаване на 

процесите, както за самите кандидати, така и за оценителите и управляващия орган, 

който бива натоварен с допълнително консултантски функции по време на конкурсните 

сесии. 

В обобщение НИФ акцентира върху експерименталната и развойна дейност,  но не 

финансира реализацията на краен продукт и резултат от изпълнението на проектите не 

може да бъде готов продукт. Това допълнително затруднява процесите по определяне 

на степента на съответствие и преносът на реализираните проекти към целите на 

ИСИС. Фондът подкрепя само разработването и развитието на продуктите и свързаната 

с това научна и развойна дейност. За сметка на това, може да бъде проследена 

допълняемост между помощта, оказвана от НИФ, и тази от ОПИК, където фокусът е 

върху готови продукти, услуги или процеси. 

Една година преди края на програмния период България е все още част от 

групата на скромните иноватори с 50% изпълнение на националната цел от 1,5% дял на 

разходите за НИРД от БВП. През 2018 г. европейската икономика регистрира 
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нарастващ иновационен потенциал, особено по отношение на средата, 

благоприятстваща иновациите (9% ръст спрямо 2017 г. и 58% спрямо 2011 г.), като 

страната ни не е между държавите, които отбелязват изпреварващ напредък. 

България заема предпоследно място в рамките на ЕС-28 (27) с иновационен индекс 

0,235. У нас се наблюдава снижение на параметрите за области, които са пряко 

свързани с иновационната дейност на бизнеса. Част от тях са: 

- спад от 15% на МСП със собствена иновационна дейност до равнище от 13,8% 

от МСП - повече от два пъти под средното за ЕС-28 и по-високо само от 

резултата за Румъния; 

- спад от 16% на МСП с технологични (продуктови и/или процесни) иновации; 

- спад от 5,6% на МСП с нетехнологични (маркетингови и организационни) 

иновации; 

- спад от 81% на продажбата на нови за пазара и нови за фирмата продукти като 

дял от оборота, което е демонстрация за изключително ниската 

конкурентоспособност на българските предприятия. 

Тези резултати са следствие от усложнен достъп до източници на финансиране и слаба 

инвестиционна активност – малко над 16% от българските МСП имат достъп до 

публична финансова помощ, включително гаранции. 

Поради повишения интерес на бизнеса и публичните институции към различни 

финансови инструменти, грантовите схеми вече не са единствен инструмент за 

финансова подкрепа. Повяват се гъвкави финансови инструменти (финансов 

инженеринг) и публично-частните партньорства (spin-off, spin-out, spin-in), договори за 

наем, договори за ползване, концесии, договори за съвместна дейност и други. 

Наред с гореизброените възможности, НИФ остава все още търсен традиционен 

инструмент от МСП. Съгласно Иновационната стратегия за интелигента специализация 

(ИСИС) на Република България 2014 –2020, той е един от инструментите за 

реализирането й. 

 Иновационният продукт, създаден чрез националният иновационен фонд (НИФ) 

обхваща резултата от осъществена иновационна дейност под формата на нови и 

значително подобрени процеси, продукти и услуги въз основа на създадено ново и/или 

адаптирано съществуващо знание и ноу-хау. Той е резултат от иновационната 
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активност на предприятията в страната и е най-важният показател за оценка на 

функционирането на националната иновационна система. 

Националният иновационен фонд е създаден с решение на Министерски съвет през 

септември 2004 г. 

Основната цел на Фонда е насърчаване на научноизследователската и развойната 

дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията. 

Преките цели на Фонда са: 

 Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, 

инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или 

усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на 

икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и 

технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните 

инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. 

 Да се увеличи обемът на производството; 

 Да се подобри качеството на произвежданите стоки, услуги или процеси 

 Да се редуцира количеството на използваните ресурси; 

 Да се увеличат инвестициите в ефективни предприятия 

Съществено е да се отбележи, че НИФ насърчава разработването на иновации в 

рамките на развойни проекти, като финансира само иновации, които не са достигнали 

до пазара. 

Финансират се: 

Научноизследователски развойни проекти, за технологичното развитие на нови 

продукти, технологии и услуги или за съществено усъвършенстване на съществуващи 

продукти, технологии или услуги. 

Проектите могат да бъдат както за индустриални научни изследвания така и за 

експериментално развитие. 

Срок за изпълнение на проекта - до 18месеца. 

НИФ поставя определени ограничения по отношение на финансиране. Не се допуска 

финансиране на: 
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 Проекти за цялостно развитие, водещи до готов пазарен продукт или услуга. 

Финансира се само научноизследователската дейност и дейностите по 

техническа осъществимост на даден продукт/процес/услуга. 

 Проекти, съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за защита на 

класифицираната информация; 

 Проекти, за които помощта няма стимулиращ ефект; 

 Помощи на предприятия в затруднено положение; 

 Предприятие, срещу което съществува неизпълнено разпореждане за 

възстановяване в следствие на предходно решение на Комисията (когато дадена 

помощ е обявена за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар, с 

изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, причинени при 

форсмажорни обстоятелства). 

 Дейности, свързани с износа за трети страни или други държави членки,т.е. за 

такива, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и 

функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във 

връзка с износа.  

 Проекти в частта на разходите, която вече е финансирана с публични средства 

или ресурси на ЕС или държава членка. 

 Проекти, с които се заявяват за предоставяне помощи в сектора на рибарството 

и аквакултурите; сектора на първично производство на селскостопански 

продукти; за преработка и продажба на селскостопански продукти за преработка 

и продажба на селскостопански продукти, когато помощта е обвързана със 

задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните 

производители; за улесняване на закриването на неконкурентоспособни 

въглищни мини в съответствие с Решение2010/787/ЕС на Съвета. 

Средствата по фонда се предоставят от Изпълнителна агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия. 

Допустими кандидати за финансиран по НИФ са регистрирани търговци по смисъла на 

закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на 

ЕС, както и научни организации, от държава членка на Европейския съюз. 

Организацията за научни изследвания следва да има статут на юридическо лице. 
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Бюджетът на фонда е различен за всяка една конкурсна сесия. Неговият размер през 

последните години с малки изключения остава относително постоянен - около 5 000 

000 лева. На фиг. 1. е показан тренда на разполагаемия бюджет на НИФ. 

Фигура 1: Бюджет на сесиите на НИФ 

 

Източник: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(България), 2020 

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за 2018 г. е в 

размер до 500 000 лева. 

Предоставеният грант за финансиране от НИФ относно различните типове изследвания  

е релевантно на европейските практики и е както следва: 

- 50% - за индустриални научни изследвания; 

- 25% - за експериментално развитие. 

Възможно е увеличение до 80 % с: 

- 10% за средни предприятия; 

- 20% за малки предприятия; 

- до 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни 

изследвания. 

Допустими разходи на средствата предоставени от НИФ включват: разходи за 

възнаграждения; разходи за амортизация на инструменти/оборудване; разходи за 
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външни услуги; разходи за материали и консумативи; разходи за командировки в 

чужбина. 

При разходи за възнаграждения допустимият дял за разходи за персонал може да бъде 

до 70% от общата стойност на разходите в бюджета на всеки участник; докато 

разходите за спомагателен персонал е обща сума, с максимална стойност до 25%, 

спрямо основните разходи за персонал. 

Тематични области на допустимост на проектите са идентични с приоритетите на 

ИСИС. 

Както е видно на фигура 1. обема на бюджета на НИФ, запазва опасно ниски нива. 

Независимо от системното повишаване на БВП на страната в същия период, бюджетът 

на НИФ не нараства в рамките на 10 годишен период. 

Това е провокирало и констатациите на европейските експерти от PRFS - механизма 

(Performance-based Research Funding System ) 2018, които заключават че: 

В продължение на много години публичното финансиране за научни изследвания в 

България е представлявало не повече от 0,25% от БВП и е сред най-ниските в ЕС-28. 

Системата за изследвания и иновации в България е изправена пред сериозни 

предизвикателства, които спешно изискват политическа намеса. Системата е слаба и 

фрагментирана, главно поради съществено публично недофинансиране и намаляването 

на изследователския капацитет. Тези фактори влияят върху качеството и 

приложимостта на предприетите изследвания и националния капацитет за конкуриране 

в науката на европейско и глобално ниво. 

Връзките между изследванията и индустрията се възпрепятстват от липсата на 

критична маса в индустриалните участници, извършващи изследователска дейност, и 

ниския капацитет за усвояване на технологии у националния частен сектор. При 

бюджет 5 млн. лв. годишно, предоставяни за индустриални изследвания чрез НИФ, е 

невъзможно да се гради иновационен и конкурентоспособен капацитет. Още повече, че 

средното ниво на подкрепа е осезателно по-ниско от нивата на подобни грантове в ЕС. 

Ако анализираме подкрепените проекти, разпределени по приоритетни оси на ИСИС се 

установява ,че, системно добре са застъпени приоритети мехатроника и чисти 

технологии; и информатика. Не съвсем устойчиво са подкрепени проекти в, попадащи в 



 

128 

 

приоритет – индустрия за здравословен живот и биотехнологии. Най-слабо е 

интервениран приоритет креативни и рекреативни индустрии. 

Фигура 2: Подкрепените проекти, разпределени по приоритетни оси на ИСИС 

 

Източник: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(България), 2020 

Би било препоръчително да се потърси баланс при подкрепа на проекти при различните 

приоритетни оси на ИСИС. Не е възможно да има остър дефицит на иновативен 

капацитет в областта на креативни и рекреативни индустрии, нито пък 

инициативността на работещите там да е толкова ниска. В противен случай би следвало 

да се анализира начинът на дефиниране на тези приоритети и тяхната устойчивост през 

следващия период. 

Силно препоръчително също е да се увеличи съществено бюджетът на НИФ. Няма как 

да се адаптира икономиката към Индустрия 4, при инвестиране в иновации чрез 

национален инструмент с почти отрицателни стойности. Освен това би следвало да се 

съблюдават европейските тенденции при финансиране на фундаментални и приложни 

изследвания. И няма случай, в който първите да бъдат с три пъти по-високи стойности 

от вторите. Ако процесът на финансиране се разглежда комплексно и към този тип 

публична подкрепа се добавят средствата от оперативните програми, тогава има 

някаква възможност ресурсите да бъдат съпоставими, но такъв тип сравнения не са 

съвсем удачни. 
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Портфолиото на НИФ трябва да се разшири и обогати с нов тип подкрепящи схеми - 

например стимулиране на успешно оценени, но не финансирани проектни предложения 

в различни европейски програми за иновации и предприемачество. 

Тази промяна може да се съчетае със стартиралите анализи върху инвестиционната 

политика, извършвани от ОИСР, за да се установи дали страната ни спазва принципите, 

споделяни от държавите-членки на Организацията. Този преглед адресира редица 

политики - насърчаване на инвестициите, конкуренция, търговия, данъчно облагане, 

корпоративно управление, финанси, инфраструктура, развитие на човешките ресурси, 

инвестиции в подкрепа на зеления растеж, както и по-общи въпроси на публичното 

управление. 

В заключение – При наличието на дефиниран национален инструмент за ИСИС е 

абсолютно необходимо той да бъде ресурсно добре осигурен, което в момента не е 

видно. Изпълнението на ИСИС, како и на всяка друга стратегия е невъзможно без 

финансова осигуреност, на прилежащите й инструменти. 

До момента няма нито една ex post оценка на ползваните или тангираши инструменти, 

към ИСИ за да се види в същност реалното интервениране, и респективно неговото 

ниво на въздействие. Това е също много препоръчителна процедура. Поради фактът, че  

само договорирани дейности ,не показват нищо друго освен разход на ресурси без да 

има видим резултат. 

 

Фонд „Научни изследвания“ 

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) като юридическо лице със седалище София 

е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити  към Министъра на образованието и 

науката. Фондът има за цел да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване 

и развитие на научните изследвания в Република България. Съгласно Закона за 

насърчаване на научните изследвания (ЗННИ), Фондът финансира фундаментални 

научни изследвания. Дейността му се осъществява в съответствие с: 

 Европейската рамка за държавна помощ за научни изследвания, 

развойна дейност и иновации; 

 Националната стратегия за научни изследвания; 

 Националната програма за реформи; 
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 Рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, 

както и други европейски и международни инициативи; 

 Европейската и националната пътна карта за 

научноизследователска инфраструктура. 

С финансирането на фундаментални изследвания ФНИ не е напълно релевантен 

на приоритетите на ИСИС. По-скоро има амбицията да постигне напредък и принос по 

отношение на устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по 

количество и качество на международно видимата научна продукция и по този начин 

да създаде условия за дълготраен научен капацитет; повишаване на количеството и 

качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от 

регионално и национално значение и разширяване на участието на българската научна 

общност в европейското изследователско пространство и разширяване на 

международното научно сътрудничество. 

Двете дейности, подкрепени от ФНИ, които могат да бъдат съотнесени към 

ИСИС, са схемите ЕРА НЕТ и подкрепящи дейности по европейската програмата на 

наука и технологии КОСТ. Фондът участва в дейности по програми по схемата ERA-

NET COFUND за насърчаване на транснационални научноизследователски проекти и 

изграждане на мрежи от национални и регионални организации за съвместни дейности 

по тематични направления. За ефективното функциониране на този вид схема, ФНИ 

като финансираща организация, кани български научни колективи за участие с проекти 

в обявените транснационални инициативи по програми ERA-NET. Постъпилите 

проектни предложения по съответните програми се оценяват и респективно 

финансират. 
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Разпределение на финансираните проекти, изпълнявани чрез ERANET по приоритетни 

направления на ИСИС 

Източник: Годишен отчет на ФНИ за 2018г. 

Фигурата по-горе илюстрира разпределението на финансираните проекти, 

изпълнявани чрез ERANET по приоритетни направления на ИСИС.  

Подобни подкрепящи дейности, свързани с приоритети на ИСИС има и при 

съфинансиране на проекти, изпълнявани чрез европейската програма КОСТ. 

Последната е организирана на принципа на големи научни мрежи, като основна нейна 

цел е да създаде благоприятни условия за пълноценно участие на учени от всички 

страни членки на програмата. Фондът стимулира български научни колективи, които са 

вече участници в такива транснационални мрежи, подкрепяни от програмата КОСТ, 

като предоставя финансиране за изпълнение на малки научни задачи. (Европейската 

програма финансира само хоризонтални дейности, които не включват ресурси за 

изпълнение на научни задачи). Тази дейност принадлежи на националните 

финансиращи институции и поради това Фондът предоставя съфинансиране, на 

определени проекти, кандидатствали за финансова подкрепа. 
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Процентно съотношение на изпълняваните проекти по програма КОСТ според приоритетите 

на ИСИС 

Източник: Годишен отчет на ФНИ за 2018г. 

На фигурата е представено, процентното съотношение на изпълняваните 

проекти по програма КОСТ, които попадат в приоритетите на ИСИС.  

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 от подцелите на ИСИС в сферата на 

ефективните сътрудничества между наука и бизнес. Крайните резултати от дейностите 

реализирани от Фонда са предпоставка за продължаваща работа и допълняемост между 

помощта, оказвана от други финансови инструменти, сред които НИФ, ОПИК и 

ОПНОИР, където фокусът е върху готови продукти, услуги или процеси. 

Национална програма за младежта 

Националната програма за младежта като инструмент за изпълнение на 

приоритетите на националната политика за младите хора 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 
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допринася за пълноценното социално-икономическо развитие на България като страна 

членка на Европейския съюз. В рамките на Програмата се създава мрежа от Младежки 

информационно-консултантски центрове (МИКЦ), които се превръщат в инструмент за 

изпълнение на стратегическите и цели. 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.  

В годишните доклади за изпълнението на ИСИС в периода от 2016-2018 липсват 

данни за изпълнението на НПМ и тя не е отчитана по линия на свързаност и 

съгласуваност със стратегията. Все пак според справките за изпълнението на проектите 

по Национална програма за младежта (2016-2017) от 2017г., в рамките на Програмата 

на младите хора са предоставяни качествени услуги 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. Реализираните тематични обучения 

за развитие на социални умения, формиране на предприемаческа култура, стимулиране 

на кариерната ориентация и заетостта, мотивация за работа, трудови правоотношения и 

други дейности в тематичните области на Програмата, биха могли да бъдат отнесени 

към постигането на оперативните цели заложени в ИСИС, и подцелите свързани с 

качествен човешки ресурс.   

Национални научни програми 

 

Националните научни програми (ННП) са приети с РМС 577/17.08.2018 г. и са 

предназначени за укрепване на научно иновативния капацитет на страната във водещи 

приоритетни направления. Програмите се изпълняват в рамките на тригодишен период. 

В момента функционират следните програми: 

 

ННП „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС) 

Програмата акцентира върху ключов момент в актуализираната Европейската 

стратегия за ускорено разработване и комерсиализиране на технологиите за съхранение 

и регенериране на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и улавяне и 

оползотворяване на въглероден диоксид. Тя създава синергичен ефект със Съвместните 

предприятия в Хоризонт 2020 като „Горивни клетки и водород“, както и с тематичното 

направление „Сигурна, чиста и ефективна енергия“. 
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Индикативен бюджет за целия период – 7 300 000 лв 

 

ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“ 

Програмата е насочена към постигането на устойчиво икономическо развитие в 

хармония с околната среда, релевантна е на формулираните политики за опазване на 

околната среда и ефективното управление на риска от природни бедствия. Съществено 

е да се осигури допълняемост към изпълнението на политиките за намаляване на риска 

от бедствия, смекчаване на последиците и адаптиране към промените в климата и 

опазване на околната среда. 

Общ индикативен бюджет на програмата – 6 000 000 лв. 

Трябва да се отбележи ,че тази програма е в съответствие с Приоритет 3 

„Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на локалния 

потенциал” от Стратегическата рамка на Националната програма за развитие: България 

2020; приоритетна област „Подобряване на качеството на живот – храни, здраве, 

биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и други“ от 

Националната стратегия за научни изследвания, както и на един от приоритетите на 

Рамковата програма „Хоризонт 2020”. Не може пряко да бъде отнесена към 

приоритетите на ИСИС. 

ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ 

Програмата има за цел изграждане на капацитет и обединяване на ресурси и 

знания в направления „Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско 

стопанство, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика“ в рамките на 

Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 

2020 (Horizon 2020: 9.Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime 

and inland water research and the bioeconomy) и бъдещата Рамкова програма Хоризонт 

Европа. 

Програмата е релевантна на един от приоритетите на ИСИС. Интервенира 

области като продоволствената (хранителна) сигурност, устойчиво земеделие и горско 

стопанство, изследванията във вътрешни води и биоикономиката, както и действия във 

връзка с климата, околната среда, ресурсната ефективност. 

Индикативен бюджет за целия период на програмата - 6 000 000 лв. 
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ННП „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено 

развитие“ (КИННПОР)  

Програмата е насочена към изследване, описание, каталогизиране, съхраняване, 

структуриране в колекции и масиви, поддържане и популяризиране на българското 

културно-историческо наследство за запазване на националното самосъзнание и 

родовата памет на българите в глобализиращия се свят. 

Изучаването и популяризирането на българското културно-историческо 

наследство като част от това на Европа и света е важна предпоставка за развитието на 

обществото и ключов фактор за насърчаване на социалната активност, за създаване на 

пиетет към националните традиции и на съзнание за значимостта на националните 

културни ценности. 

Основните дейности на програмата са насочени към създаването на нови или 

надграждането на дигитални инструменти за представяне, класифициране и изследване 

на културно-историческото ни наследство. 

Общ индикативен бюджет за целия период - 4 000 000 лв. 

 

ННП „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ 

(РЕПРОБИОТЕХ) 

Програмата има за цел да възстанови предимствата на репродуктивната 

биотехнология: 

• профилактика на редица заболявания; 

• подобряване на породния състав; 

• рационално използване на генетичен материал; 

• прилагане на иновации в областта на репродукцията; 

• необходимост от нова организация, схеми и методи за приложението на 

репродуктивните биотехнологии. 

Чрез изпълнението на програмата ще се адресират потребностите на българския 

и международния пазар от хранителни продукти.  

Индикативен бюджет за целия период на програмата: 1 500 000 лв. 

 

ННП „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве) 

Електронно здравеопазване (е-здраве) предполага използването на 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в здравни продукти, услуги и 

процеси в съчетание с организационни промени и нови умения с цел да се подобрят 
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както здравето на гражданите, така и ефикасността при предоставянето на здравни 

услуги. Програмата има за цел да повиши качеството и ефективността на здравните 

услуги. Тя ще създаде възможност за събиране и обработка на големи обеми клинична 

информация както и ще минимизира дефицитите по отношение на оперативна 

съвместимост между различните софтуерни продукти и системи, използвани от лекари 

и медицински звена; съблюдаване на регламентирана защитата на личните данни и 

обмена на клинична информация. 

Индикативен бюджет за целия период: 2 000 000 лв. 

 

НПП „РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА NAT 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДАРЕНАТА КРЪВ В 

ТРАНСФУЗИОННАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ 

Методи на диагностика за трансмисивни инфекции на дарената кръв са 

чувствителни и специфични, поради факта, че т.н. „прозоречен“ период, в който не 

може да се открие налична инфекция, е дълъг. Това е и причината, да се установяват 

трансмисивни инфекции на кръвни съставки или в пулове на човешка плазма, въпреки 

отрицателните резултати на дарената кръв, изследвана чрез имуноензимни или други 

серологични методи. 

Основна цел на програмата е да се осигури качествено, безопасно, евтино, 

възможно и достъпно снабдяване на пациентите с кръвни продукти, както и запазване 

на здравето на донорите и на медицинския персонал, свързан с лабораторната 

диагностика и с провеждането на хемотрансфузиите. 

У нас за първи път се въвежда NAT тестването (Nucleic Acid Testing - техника за 

амплификация на нуклеиновите киселини) на донорската кръв; като тази технология е 

най-новата, прилагана за диагностика на донорската кръв за трансмисивни инфекции. 

Индикативен бюджет на програмата за целия период- 5 000 000 лв. 

 

ННП „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за 

прецизна медицина“ (БиоАктивМед) 

Програмата има за цел разработване на нови нискотоксични биологично активни 

средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или 

животински произход) от България за превенция и подпомагане на терапията на някои 

заболявания. Развитието на протеомиката, метаболомиката и биоинформатиката в 

днешни дни дава възможност за практическо използване на натрупаната информация. 
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Това прави възможно изучаването на продукти от природни суровини като 

потенциален обект за прилагане в персонализираната медицина и профилактика. 

Тази програма е приета допълнително с РМС 658 от 14 септември 2018 година. 

Общият индикативен бюджет на програмата е 5 900 000 лв. 

 

ННП „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров 

пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС) 

Програмата обхваща няколко направления: 

- Отворена наука и осигуряване на отворен достъп на обществото до научни 

резултати; 

- Дигитализация на науката, икономиката (Индустрия 4.0) и културата; 

- Дигитализация на образованието и създаване на нови образователни ресурси; 

- Кибер сигурност. 

Изпълнява се чрез три основни компоненти: 

1. Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до 

научни резултати; 

2. Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади 

таланти и специални целеви групи; 

3. Информационна сигурност. 

Общ бюджет на програмата – 3 150 000 лв. 

Разпределението на програмите в съответствие с ИСИС са илюстрирани по долу, 

съответно като брой програми и предоставени средства: 

 

Фигура 1: Брой ННП в съответствие с ИСИС 
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Източник: ННП 

 

Фигура 2: Разпределение на средства по ННП в съответствие с ИСИС в хил. лв. 

 

Източник: ННП 

Очевидно е, че най-  голяма концентрация има при индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии. Разбира се трябва да се проследи и резултатът от тази 

интервенция по отношение на иновативната еко среда. Към момента, след едногодишен 

период ,отчитане се свежда до доста формални критерии като брой публикации и 

релевантност към утвърдения работен план. 
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Към общият анализ не са третирани националните програми „Петър Берон“ и 

„Вихрен“, тъй като последните се администрират от Фонд “Научни изследвания“ и 

касаят подкрепа предимно на научен персонал.  В обработените данни, не е взета 

предвид и програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“, тъй като тя е съобразена изцяло с други 

стратегически документи. 

В заключение може да се каже, че ,националните програми теоретично също 

могат да се разглеждат като адитивни към инструментите на ИСИС. Няколко проблема 

обаче могат да бъдат изведени: 

1. Националните програми са доста фрагментирани и поради това не биха 

могли да доведат до ефективна интервенция на дадената област. Още повече 

че се търси чисто библиографският ефект, а не приложно икономически 

такъв. 

2. Няма ясна оценъчна система, в която да се наблюдава и приложен елемент, 

като в същото време голяма част от програмите като дизайн предполагат 

приложна насоченост. 

3. Няма ясна изграден мониторингов механизъм и оценъчен такъв, което да 

гарантира постигането на полезен резултат за икономиката и обществото.  

4. Липсва ясна координация между структурите на МОН, насочващи процеса и 

структурните звена на министерство на икономиката. 

5. Предложената демаркация с останалите програми е по- скоро формална, от 

колкото реална. 

 

 

 

Данни от проведените онлайн проучвания във връзка с удовлетвореността на 

бенефициентите по оперативните цели на ИСИС 

Бенефициенти по Оперативна цел 1 на ИСИС с проекти, финансирани от ОПИК 

Според Вас, доколко: (Моля, отбележете по скалата от 
1 до 5, където 1 означава най-ниската оценка, а 5 – 

най-високата) 2 3 4 

В голяма 

степен 

Целите и приоритетите на ИСИС съответстват на 

Вашите нужди и на нуждите на организацията, в която 
работите 

  11,4% 31,4% 57,1% 

Целите и приоритетите на ИСИС съответстват на 

нуждите на бизнеса в страната 
6,1% 15,2% 36,4% 42,4% 

Целите и приоритетите на ИСИС съответстват на 
нуждите на академичния сектор в страната 

12,1% 18,2% 36,4% 33,3% 
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По скалата от 1 до 5 как бихте оценили своята 

удовлетвореност по следните показатели: (По 
скалата от 1 до 5, където 1 = „Напълно 

неудовлетворен“, а 5 = „Напълно удовлетворен“) 

Напълно 

неудовлетворен 2 3 4 

Напълно 

удовлетворен 

Допустими дейности по проекта   3,2% 9,7% 54,8% 32,3% 

Критерии за допустимост на кандидатите   6,7% 26,7% 30,0% 36,7% 

Съответствие на обявените за кандидатстване 
процедури с нуждите на бенефициентите 

3,3% 3,3% 23,3% 40,0% 30,0% 

Критерии за оценяване на проектните 
предложения 

3,2% 3,2% 32,3% 29,0% 32,3% 

Срокове за одобрение на проектните предложения 3,2% 19,4% 32,3% 19,4% 25,8% 

Наличие на пълна, точна и ясна информация за 
кандидатстването и изпълнението на проектите 

  6,7% 13,3% 46,7% 33,3% 

Размер на финансовата подкрепа     15,6% 46,9% 37,5% 

Срокове за изпълнение на проекта   3,1% 9,4% 43,8% 43,8% 

Взаимодействие с УО на оперативните програми/ 

финансиращата институция 
  10,0% 13,3% 23,3% 53,3% 

Изисквания към изпълнението на проекта   3,2% 32,3% 29,0% 35,5% 

Управление и мониторинг на оперативните 

програми/ инструментите за финансиране 
  6,9% 24,1% 27,6% 41,4% 

Отчитане на проекта 3,1%   21,9% 25,0% 50,0% 

Съответствие на проекта с нуждите на 
бенефициентите 

    19,4% 35,5% 45,2% 

Постигнати цели и резултати в рамките на 

финансирания проект 
    12,9% 32,3% 54,8% 

 

До каква степен сте изпитвали затруднения по 
отношение на Вашия проект във връзка с: (Моля, 

отбележете по скалата от 1 до 5, където 1 означава 

най-ниската оценка, а 5 – най-високата) 

В малка 

степен 

(1) 2 3 4 

В голяма 

степен (5) 

Не съм изпитвал 

затруднения 

Получаване на информация за кандидатстване 21,9% 15,6% 9,4% 0 3,1% 50,0% 

Комуникация с УО на оперативната програма/ 

инструмента за финансиране 
25,8% 16,1% 12,9% 3,2% 0 41,9% 

Изпълнение на проекта 31,3% 18,8% 6,3% 6,3% 6,3% 31,3% 

Взаимодействие с партньори по проекта 32,3% 9,7% 9,7% 3,2% 6,5% 38,7% 

Връзка със заинтересовани страни 30,0% 13,3% 6,7% 3,3% 6,7% 40,0% 

Срокове за изпълнение на проекта 31,3% 18,8% 12,5% 0 3,1% 34,4% 

Мониторинг и наблюдение на проекта 29,0% 19,4% 12,9% 3,2% 0 35,5% 

Административна работа и отчитане 25,0% 21,9% 6,3% 12,5% 3,1% 31,3% 

Възстановяване на средства 40,6% 21,9% 3,1% 0 0 34,4% 

 

Бенефициенти по Оперативна цел 2 на ИСИС с проекти, финансирани от ОПИК 

 Според Вас, доколко: (Моля, отбележете по скалата от 1 до 
5, където 1 означава най-ниската оценка, а 5 – най-високата) 

В малка 
степен 2 3 4 

В голяма 
степен 

Целите и приоритетите на ИСИС съответстват на Вашите 

нужди и на нуждите на организацията, в която работите 
  3,2% 16,1% 25,8% 54,8% 

Целите и приоритетите на ИСИС съответстват на нуждите 

на бизнеса в страната 
  6,5% 16,1% 38,7% 38,7% 

Целите и приоритетите на ИСИС съответстват на нуждите 

на академичния сектор в страната 
3,4% 10,3% 17,2% 31,0% 37,9% 

 

 По скалата от 1 до 5 как бихте оценили своята 

удовлетвореност по следните показатели: (По скалата от 

1 до 5, където 1 = „Напълно неудовлетворен“, а 5 = 

„Напълно удовлетворен“) 

Напълно 

неудовлетворен 2 3 4 

Напълно 

удовлетворен 
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Допустими дейности по проекта   3,3% 20,0% 26,7% 50,0% 

Критерии за допустимост на кандидатите 3,2% 6,5% 25,8% 22,6% 41,9% 

Съответствие на обявените за кандидатстване процедури 

с нуждите на бенефициентите 
    30,0% 33,3% 36,7% 

Критерии за оценяване на проектните предложения   6,5% 19,4% 29,0% 45,2% 

Срокове за одобрение на проектните предложения 3,2% 9,7% 22,6% 25,8% 38,7% 

Наличие на пълна, точна и ясна информация за 
кандидатстването и изпълнението на проектите 

3,2% 6,5% 12,9% 38,7% 38,7% 

Размер на финансовата подкрепа   3,2% 19,4% 41,9% 35,5% 

Срокове за изпълнение на проекта   6,7% 10,0% 36,7% 46,7% 

Взаимодействие с УО на оперативните програми/ 

финансиращата институция 
  9,7% 6,5% 19,4% 64,5% 

Изисквания към изпълнението на проекта   6,5% 12,9% 38,7% 41,9% 

Управление и мониторинг на оперативните програми/ 

инструментите за финансиране 
  6,5% 16,1% 25,8% 51,6% 

Отчитане на проекта   6,7% 10,0% 33,3% 50,0% 

Съответствие на проекта с нуждите на бенефициентите   6,7% 10,0% 26,7% 56,7% 

Постигнати цели и резултати в рамките на финансирания 

проект 
  3,2% 9,7% 25,8% 61,3% 

 

 До каква степен сте изпитвали затруднения по 
отношение на Вашия проект във връзка с: 

(Моля, отбележете по скалата от 1 до 5, където 1 

означава най-ниската оценка, а 5 – най-високата) 

В малка 

степен (1) 2 3 4 

В голяма 

степен (5) 

Не съм 

изпитвал 

затруднения 

Получаване на информация за кандидатстване 16,7% 13,3% 20,0% 3,3% 3,3% 43,3% 

Комуникация с УО на оперативната програма/ 
инструмента за финансиране 

16,7% 10,0% 6,7% 6,7% 6,7% 53,3% 

Изпълнение на проекта 26,7% 10,0% 10,0% 13,3% 6,7% 33,3% 

Взаимодействие с партньори по проекта 23,1% 7,7% 7,7% 3,8% 3,8% 53,8% 

Връзка със заинтересовани страни 10,3% 10,3% 10,3% 3,4% 3,4% 62,1% 

Срокове за изпълнение на проекта 26,7% 16,7% 6,7% 10,0%   40,0% 

Мониторинг и наблюдение на проекта 16,7% 3,3% 10,0% 10,0% 3,3% 56,7% 

Административна работа и отчитане 20,0% 6,7% 13,3% 6,7% 10,0% 43,3% 

Възстановяване на средства 16,7% 3,3% 6,7% 13,3%   60,0% 

 

 

 

 

 



 

142 

 

Програма Индикатор Тип Вид Тенденци

я 

Мерна 

единица 

Целева 

стойнос

т 

Целеват

а 

стойност 

е с 

натрупв

ане 

Постигн

ата 

стойност 

Постигнат

ата 

стойност е 

с 

натрупван

е 

ОПИК N-1 стандарт за инфраструктура Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Резултат Увеличени

е 

% 111,18 Да 0,00 Да 

ОПИК Анализи, проучвания и др. консултантска подкрепа Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

Брой 50,00 Да 28,00 Да 

ОПИК Брой извършени проверки на място Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

Брой 6150,00 Да 4147,00 Да 

ОПИК Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито 

заплати се съ-финансират по техническата помощ 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Неприлож

имо 

Брой 228,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Брой предприятия, подкрепени от София Тех парк Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

Брой 26,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Брой сключен договор за БФП за голям проект Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Етап на 

изпълнен

ие 

Увеличени

е 

Брой 0,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Дял на иновативните предприятия Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Резултат Увеличени

е 

% от 

общия 

брой 

предприят

ия 

30,40 Да 0,00 Да 

ОПИК Дял на МСП с мерки за ефективност на ресурсите Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Резултат Увеличени

е 

% 93,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Енергийна интензивност на икономиката Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Резултат Намаление т.н.е. на 

1000 евро 

БВП 

0,60 Да 0,00 Да 

ОПИК Извършени вътрешни и външни оценки Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

Брой 6,00 Да 2,00 Да 

ОПИК Извършени обследвания за енергийна ефективност Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

662,00 Да 390,00 Да 
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Програма Индикатор Тип Вид Тенденци

я 

Мерна 

единица 

Целева 

стойнос

т 

Целеват

а 

стойност 

е с 

натрупв

ане 

Постигн

ата 

стойност 

Постигнат

ата 

стойност е 

с 

натрупван

е 

ОПИК Изградена междусистемна газова връзка Гърция  - 

България 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

км 0,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Изградена междусистемна газова връзка Гърция-

България 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

km 0,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Изградена междусистемна газова връзка Гърция-

България 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

km 29,60 Да 0,00 Да 

ОПИК Намаляване на емисиите на парникови газове: 

Очаквано годишно намаляване на емисиите на 

парникови газове 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

тонове 

CO2 екв. 

55017,00 Да 286092,95 Да 

ОПИК Научни изследвания, иновации: Брой изследователи, 

работещи в подобрени инфраструктурни обекти за 

научни изследвания 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

Еквивален

т на пълно 

работно 

време 

70,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, 

които си сътрудничат с научноизследователски 

институции 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

141,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат нови за пазара продукти 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

30,00 Да 127,00 Да 

ОПИК Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат нови за предприятието 

продукти 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

302,00 Да 120,00 Да 

ОПИК Научни изследвания, иновации: Частни инвестиции, 

допълващи публичната подкрепа за иновации или за 

научноизследователски и развойни проекти 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

евро #######

## 

Да ########

# 

Да 

ОПИК Ниво на обществена осведоменост за ОПИК като 

цяло и за отделните процедури 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Резултат Увеличени

е 

% 51,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Ниво на удовлетвореност на бенефициентите на 

ОПИК от обучения и техническа подкрепа 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Резултат Увеличени

е 

% 75,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Нови предприятия, съществуващи две години след 

създаването си 

Специфичен за 

програмата 

Резултат Увеличени

е 

% 77,00 Да 0,00 Да 
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Програма Индикатор Тип Вид Тенденци

я 

Мерна 

единица 

Целева 

стойнос

т 

Целеват

а 

стойност 

е с 

натрупв

ане 

Постигн

ата 

стойност 

Постигнат

ата 

стойност е 

с 

натрупван

е 

индикатор 

ОПИК Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от 

МСП 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Резултат Увеличени

е 

млрд. евро 9,18 Да 0,00 Да 

ОПИК Обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

Брой 1500,00 Да 1880,00 Да 

ОПИК Обучени служители на УО, вкл. регионални звена Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

Брой 250,00 Да 800,00 Да 

ОПИК Подкрепени проекти свързани с управление на 

отпадъците в промишлеността 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

% от 

подкрепен

ите 

проекти по 

ИП 3.2 

18,00 Да 1,00 Да 

ОПИК Прекратени договори Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Резултат Намаление % 13,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Проведени заседания на Комитета за наблюдение Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

Брой 18,00 Да 6,00 Да 

ОПИК Проведени информационни кампании и публични 

събития 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

Брой 30,00 Да 21,00 Да 

ОПИК Производителност на МСП Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Резултат Увеличени

е 

добавена 

стойност 

по 

факторни 

разходи 

(хил. 

лв.)/заето 

лице 

19,30 Да 0,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции Частни инвестиции, 

допълващи публичната подкрепа за предприятията 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

евро 5155952,

00 

Да ########

# 

Да 
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Програма Индикатор Тип Вид Тенденци

я 

Мерна 

единица 

Целева 

стойнос

т 

Целеват

а 

стойност 

е с 

натрупв

ане 

Постигн

ата 

стойност 

Постигнат

ата 

стойност е 

с 

натрупван

е 

(безвъзмездни средства) 

ОПИК Производствени инвестиции Частни инвестиции, 

допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства) 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

евро #######

## 

Да ########

# 

Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой подпомогнати 

нови предприятия 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

390,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

които получават безвъзмездни средства 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

0,00 Да 1329,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

които получават безвъзмездни средства 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

172,00 Да 1329,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

които получават безвъзмездни средства 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

1464,00 Да 1329,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

които получават безвъзмездни средства 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

528,00 Да 1329,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

които получават безвъзмездни средства 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

49,00 Да 1329,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

които получават нефинансова подкрепа 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

2500,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

които получават финансова подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

392,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

които получават финансова подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

3447,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

получаващи подкрепа 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

0,00 Да 1505,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

получаващи подкрепа 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

504,00 Да 1505,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

получаващи подкрепа 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

564,00 Да 1505,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

получаващи подкрепа 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

4595,00 Да 1505,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Брой предприятия, 

получаващи подкрепа 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

предприят

ия 

719,00 Да 1505,00 Да 
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Програма Индикатор Тип Вид Тенденци

я 

Мерна 

единица 

Целева 

стойнос

т 

Целеват

а 

стойност 

е с 

натрупв

ане 

Постигн

ата 

стойност 

Постигнат

ата 

стойност е 

с 

натрупван

е 

ОПИК Производствени инвестиции: Ръст на заетостта в 

подпомогнатите предприятия 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

Еквивален

т на пълно 

работно 

време 

390,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Частни инвестиции, 

допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(различни от безвъзмездни средства) 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

евро 7140000,

00 

Да 0,00 Да 

ОПИК Производствени инвестиции: Частни инвестиции, 

допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(различни от безвъзмездни средства) 

Общ 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

евро #######

## 

Да 0,00 Да 

ОПИК Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Резултат Увеличени

е 

% от 

оборота 

0,63 Да 0,00 Да 

ОПИК Реализирани енергийни спестявания в предприятията 

в резултат от изпълнените проекти 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

MWh/y 179794,0

0 

Да ########

# 

Да 

ОПИК Реализирани пилотни и демонстрационни 

инициативи 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Увеличени

е 

Брой 24,00 Да 1,00 Да 

ОПИК Сертифицирани разходи Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Финансо

в 

Неприлож

имо 

млн. евро 0,00 Не 0,00 Не 

ОПИК Сертифицирани разходи Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Финансо

в 

Неприлож

имо 

млн. евро 0,00 Не 0,00 Не 

ОПИК Сертифицирани разходи Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Финансо

в 

Неприлож

имо 

млн. евро 0,00 Не 0,00 Не 

ОПИК Сертифицирани разходи Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Финансо

в 

Неприлож

имо 

млн. евро 0,00 Не 0,00 Не 

ОПИК Средно необходимо време за плащане на 

бенефициента, считано от датата на подаване на 

искането за плащане 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Резултат Намаление дни 90,00 Да 0,00 Да 

ОПИК Средно необходимо време, за одобрение на проекта Специфичен за Резултат Намаление дни 183,00 Да 0,00 Да 
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Програма Индикатор Тип Вид Тенденци

я 

Мерна 

единица 

Целева 

стойнос

т 

Целеват

а 

стойност 

е с 

натрупв

ане 

Постигн

ата 

стойност 

Постигнат

ата 

стойност е 

с 

натрупван

е 

/между подаването на формуляра за кандидатстване и 

подписване на договора/ 

програмата 

индикатор 

ОПИК Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа 

за предприятията (безвъзмездни средства и ФИ) 

Специфичен за 

програмата 

индикатор 

Изпълне

ние 

Неприлож

имо 

EUR 0,00 Не 0,00 Не 

 

Справка за индикаторите, ОПИК, ИСУН 2020 (към декември 2019), http://2020.eufunds.bg/   

 

http://2020.eufunds.bg/
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II. Ефективност на предоставената финансова подкрепа 

В контекста на текущата оценка „ефективност“ означава степента, в която 

заложените резултати, индикатори и цели, са постигнати. Тъй като това е междинна 

оценка и дейностите по процедурите, които са инструмент за постигане на ИСИС все 

още продължават, степента на напредък по постигането на целите на ниво програма 

невинаги може да бъде отбелязана. 

Ефективност на предоставената финансова подкрепа по оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

ОПИК очертава помощта за бизнеса в България от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 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.  

Оперативна цел  1: Фокусиране на инвестиции за развитие на инвестиционния 

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) 

Подцел „Ефективни сътрудничества наука-бизнес” 

Към 2018 година сред инструментите за подобряване на сътрудничествата 

между науката и бизнеса са 3 процедури в рамките на приоритетна ос „Технологично 

развитие и иновации“ на ОПИК (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 процедурата BG16RFOP002-2.009 

„Развитие на клъстери в България“, част от приоритетна ос „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. Проектите, подкрепени в рамките на тези 

процедури, съответстват с приоритетите на ИСИС, и допринасят за постигане на целите 

на стратегията. 

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 
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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 

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
26

. Следователно за текущия 

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

за пазара. Целевата стойност за дела на иновативните предприятия в страната е 30,4%. 

По данни на НСИ към 2016 г. общият дял на иновативните предприятия 

(предприятията с технологични и нетехнологични иновации) в страната е 27,2% от 

всички предприятия.
27

 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.  

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 

                                                           
26

 ИСУН 2020 (2019) Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Справка за индикаторите 
27

 НСИ (2018) Дял на иновативните предприятия от общия брой предприятия, https://bit.ly/2QCMcfo  

https://bit.ly/2QCMcfo
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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. 

Целевата стойност за дела на иновативните предприятия в страната е 30,4%. По данни 

на НСИ към 2016 г. общият дял на иновативните предприятия (предприятията с 

технологични и нетехнологични иновации) в страната е 27,2% от всички предприятия.
28

 

Към момента не е налична информация за напредъка по останалите показатели, върху 

които процедурата има влияние. 

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. Към момента не е налична информация за 

напредъка по тези показатели. Постигането на резултати по тези направления 

съответства на заложените цели в рамките на ИСИС.  

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 

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. Процедурата се очаква да повлияе върху обема на износа на стоки и 

                                                           
28

 НСИ (2018) Дял на иновативните предприятия от общия брой предприятия, https://bit.ly/2QCMcfo  

https://bit.ly/2QCMcfo


 

151 

 

услуги, реализиран от МСП, както и  производителността на МСП и частните 

инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни 

средства).
 29

 Все още не е налична информация за напредъка по тези показатели. 

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. 
30

 

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. 

                                                           
29

 Министерство на икономиката, Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020. Процедура на подбор на проекти  BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ 
30

 ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката (2019) Девето 
официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП, Изменение на ИГРП на ОПИК за 2019 г. (презентация) 
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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 

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 
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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. Все още не е налична информация във 

връзка с напредъка по тези индикатори. 

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. 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. Информация за напредъка по тези индикатори все още не е налична. 

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 

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.
31

 

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 

инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни 

средства). Информация за напредъка по постигането на целевите стойности по тези 

показатели към момента не е налична. 

                                                           
31
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Ефективност на предоставената финансова подкрепа по оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП 

НОИР) се управлява от Изпълнителна агенция „ОПНОИР “към Министерството на 

образованието и науката, като  общият бюджет на програмата възлиза на 650 048 087 

EUR. Програмата има две основни задачи:  

 да бъде един от основните инструменти за постигане на 

целите, приети от България в рамките на Стратегията за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж ( Стратегия „Европа 2020“); 

 да бъде ефективен инструмент за прилагане на политиките 

на сближаване, в съответствие с дневния ред на национално и общностно 

равнище. 

 

Финансовото разпределение от Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР) и националния бюджет за първата от трите основни приоритетни оси (ПО) на 

програмата - „Изследователска и технологична разработка“ е 235 201 564 евро. Сред 

приоритетите, определени в настоящия програмен период е повишаване на качеството 

на научните изследвания и развитието на иновациите, както и постигане на устойчив 

растеж. Това предполага целенасочени инвестиции в приоритетни области в областта 

на науката, специфични за страната, квалифицирани изследователи и изобретатели и 

атрактивна научноизследователска и иновационна среда. 

По Оперативната програма са финансирани 13 центъра, респективно центрове 

по  компетентност - 9 и центрове за върхови постижения - 4. 

Те следва да бъдат изградени  до края на 2023 г. Тези структури трябва да 

създадат възможно най-добрите условия за привличане на висококвалифицирани 

изследователи за провеждане на научноизследователски дейности в европейски мащаб 

и в приоритетните области на ИСИС Чрез тях ще се подобри  значително потенциала 

за приложни изследвания, експериментално развитие и технологични иновации, както 

и дейности, насочени към тематичните области, определени в иновационната стратегия 

за интелигентна специализация на републиката на България 2014-2020 (ИСИС ): 

мехатроника и чисти технологии, информатика и ИКТ, индустрия за здравословен 
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живот и биотехнологии и нови технологии в творческата и развлекателната 

индустрия. 

Дейностите на всеки отделен проект за изграждане на център могат да бъдат 

класифицирани в три основни групи: 

1. Модернизиране на съществуваща научна инфраструктура и / или изграждане 

на нова инфраструктура, включително строителни дейности; закупуване и надграждане 

на оборудване, необходимо за реализиране на изследователски програми и др. 

2. Изпълнение на научноизследователска и развойна дейност, включително 

провеждане на пазарно ориентирани изследвания в извън национален обхват, в 

приоритетните области на ИСИС ; привличане на висококвалифицирани изследователи 

за провеждане на изследвания в тези области ; теоретично и практическо обучение с 

придобиване на умения в практиката; разработване на съвместни 

научноизследователски програми; изграждане на стратегически партньорства и 

съвместни изследователски програми с водещи европейски изследователски центрове; 

3. Разпространение на резултатите от изследванията; трансфер на знания и 

технологии и предлагане на научноизследователски услуги за бизнеса; научно 

съпровождане; идентифициране на устойчиви източници на финансиране, включително 

развитие на устойчиви партньорства с бизнеса и изпълнение на съвместни проекти с 

частни инвеститори. 

Проектите, за изграждане на Центрове, финансирани от ОПНОИР се изпълняват 

в партньорства, състоящи се от най-малко трима партньори  (броят им варира от 3 до 

17). Партньорствата не са регистрирани по закон и се установяват само на ниво проект. 

Всички партньори имат равни права, тъй като участват съвместно в техническото и / 

или финансовото изпълнение на проекта. Бюджетът на проекта се разпределя между 

партньорите, като всеки  партньор е независим орган по отношение на обществени 

поръчки. 

Участниците са различни видове научни организации по отношение на техния 

статус в рамките на българското законодателство: 

▪ Университети, създадени и функциониращи съгласно Закона за висшето образование 

на Република България (всички те са публични органи); 

▪ Институти на БАН, създадени и функциониращи съгласно Закона на БАН; 

▪ Други изследователски организации (например НПО).   
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Предвижда се и двата вида центрове да  имат и/или изграждат  инфраструктура, която е  

концентрирана или разпределена. 

На фиг. 1.  е показано, разпределението на центровете по съответните приоритетни оси 

на ИСИС.  Видимо е предимството на центрове в две от приоритетните направления – 

Информационни и комуникационни технологии и индустрия за здравословен начин на 

живот и биотехнологии. 

 

Фиг.1. Разпределението на центровете по съответните приоритетни оси на ИСИС.   

Източник : МОН 

 

Това е лесно обяснимо като се има предвид наличието на квалифициран персонал, и 

общ капацитет в тези направления, както и съществуващите традиции.  

Разрез по отношение на финансирането на центровете  според тематичната област на 

ИСИС, е представен на фигура 2.  
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„Мехатроника и чисти технологии“ 

„Информатика и ИКТ“ 

„Индустрия за здравословен живот и био-
технологии“ 

„Нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии“ 

Брой центрове/проекти 
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Фиг.2. Финансиране на центровете  според тематичната област на ИСИС 

Източник : МОН 

Тук най-фондоемки са проектите към първа приоритетна ос – мехатроника и чисти 

технологии, като консумират 36% от общо предоставения финансов ресурс. Това би 

могло да бъде резултат от две предпоставки- силна децентрализация и фрагментиране  

на партньорите в центрове, попадащи в обхвата на този приоритет и скъпото уникално 

оборудване, необходимо за този вид изследвания. Разбира се нито при оценката нито 

при финансирането на този вид проекти, не е отчетен фактът, че при създалите се 

условия за подобна фрагментация, ефектът от насочени усилия и центриране на 

дейностите няма да бъде осезаем. 

Анализирайки финансираните проекти  за центрове няма как да не се коментира фактът 

за тяхното разпределени по региони. И тук се наблюдава доста неблагоприятен профил 

на небалансираност. Основната част  и от двата вида  центровете е концентрирана в 

София- фиг.3. 
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Фиг.3. Разпределение на центрове по региони 

Източник : МОН 

Практически Югозападен регион заема 74 % от всички центрове, което разбра се не 

може да бъде цел на ИСИС. Нещо повече, ако се разгледат участниците във всички 

центрове ще се установи че организациите в София са многократно повече от всички 

останали- фиг.4. Редно е да се намери обяснение ,че всички центрове за върхови 

постижения са локализирани в София- град, разбира се има участници и от останалата 

част от страната, но тяхното присъствие е доста скромно. 
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Фиг.4. Разпределение на центровете по локация на организациите.  

 

Обяснението, че в София се намира най- добрият и най големия научен потенциал е  

елементарно, но целта на една национална стратегия за интелигентна специализация е 

да търси общо надграждане и подобряване на средата в цялата страна, а не само на една 

локация. В този ред на мисли при нова версия на стратегията, това трябва да бъде 

отчетено. 

Потвърждение на горните съждения може да се види и на следващата графика, която 

показва финансирането на отделните организации чрез схемата на Центровете за 

компетентност и центровете за върхови постижения. Практически единствени преки 

бенефициери извън София са медицинските университети в Пловдив и Плевен. Не би 

могло да се счита, че съществуващите научни организации в останалата част от 

страната са с доста нисък научен капацитет и/ или липса на достатъчна инициативност. 

Обяснението на този феномен би могло да се търси в традиционните партньорства 

създадени в столицата, известна доза научен „ феодализъм“ и липса на достатъчна 

подкрепа в посока на регионалните научни структури.  

 

Фиг.5 Разпределение на финансовите ресурси по преки бенефициери на програмата. 

Съществуват определени дефицити по отношение на двата вида центрове:  
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▪ Липса на ясна визия за: бъдеща правна рамка на създадената СЕ / КС (юридически 

лица с нестопанска цел, органи, управлявани от публичното право, държавни компании 

и др.), управление  на новосъздадените структури; методология за  разпределение на 

финансовите ресурси; стратегия за устойчивост на финансови ресурси; 

▪ Подход при прилагане на режим на държавната помощ при бъдещото функциониране 

на създадената СЕ / СС, баланса между икономическите и неикономическите дейности, 

механизми за трансфер на знания и получаване на доходи от предоставени научни 

услуги и/или научно съпровождане 

 липса нови финансови модели, отчитащи спецификата на разпределени 

инфраструктури ( практически в голямата си част тя е такава) ; идентифициране на 

механизми за участие на частния сектор в управлението на центровете; 

▪ Липса на синхронизиране на двата вида центрове с европейските мрежи и европейски 

платформи (S3 и т.н.) 

В резултат на краткият анализ по отношение на развитието на този вид структури биха 

могли да бъдат направени следните препоръки:  

 предоставяне на легитимен мандат на ръководството на всеки център за конкретен 

период (3-  5 години), за да се отговори на обществените очаквания, съпроводен с  

ясна визия и мисия. След изтичане на този период да бъде организирана независима 

международна оценка, за да се осигури отчетност пред обществото и евентуално 

последващо решение за условията на развитие на даден център; 

 Ясна ориентация  към бизнеса, като се следва открит иновационен модел, особено 

за  Центровете за компетентност ; 

 Ясен модел на управление, който да предвижда приобщаване на ключови публични 

и частни заинтересовани страни 

 Държавната помощ не трябва да ограничава правния статут на центровете 

 При наличието на центрове работещи по близка тематика (  а такива има ,особено в 

ИКТ приоритет) да се  гарантира координацията на тяхната работа, което ще 

минимизира опасността от дублиране на усилия и финансови ресурси 

 Рамка за устойчива поддръжка на научната инфраструктура, чрез формата на ИСИС 

и разработване на индивидуалните планове за използването й ; 

 Създаване на  условия за тематична интеграция и стратегическа съгласуваност на 

национално ниво, постигната чрез инструментите на ИСИС ; 

 Унифициран модел ,съобразен с европейските регулации по отношение на 

интелектуалните права-  процедурите за идентификация, собственост, защита и 

комерсиализация . 

 Регламентиране на правила за разпределение  на приходите от комерсиализация  на 

интелектуалната собственост;   

  Ясна демаркация с Националната пътна карта за научна инфраструктура по 

отношение на  доставките на инфраструктура за  центровете . Картографиране на 

апаратурата  съгласно приоритетите на ИСИС и поддържане на  база данни с 
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отворен достъп за съществуващата и функционираща инфраструктура, придобита 

чрез двата инструмента ; 

 Предоставяне право на ползване на придобитата инфраструктура, при определен 

ценови праг за използването й (особено научното оборудване), като се отчита и 

финансирането на оборудването чрез инструментите на ЕС, за да не се създадат 

условия за нелоялна конкуренция. 

 Въвеждане на ваучерни схеми за финансиране на част от дейностите на центровете, 

като по този начин ще се гарантира привличането на частния сектор. 

 За да се мониторира и анализира работата на центровете трябва да се разработят 

индикатори за изпълнение .  

Възможен Финансов модел, приложим за центрове за върхови постижения : 

Центрове за върхови постижения - Какви са финансовите модели за осигуряване на 

финансова устойчивост : 

▪ 30-40% от бюджета (институционално основно финансиране), идващ от 

правителството (включително структурните фондове) - национална пътна карта 

в интерес на икономиката 

▪ 30-40% от бюджета (приходи), идващи от конкурентни безвъзмездни средства - 

европейски програми като „Хоризонт 2020“ и евентуално от национални 

програми в бъдеще 

▪ 10-15% от бюджета, идващ от сътрудничеството с частния сектор 

Възможен Финансов модел, приложим  за центрове за компетентност : 

 30-40% от бюджета,( институционално финансиране )  

 30-40% от бюджета, от конкурентни субсидии 

 20-30% - от частния сектор 

 В центровете за компетентност ефективността  се измерва с  използването 

на инфраструктурата 

Под-цел „Ефективни сътрудничества наука-бизнес“ 

BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови 

постижения“ 

В рамките на процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на 

центрове за върхови постижения“ са предоставени средства за изграждане на 4 центъра 

за върхови постижения. Основните индикатори за изпълнение са брой нови 

изследователи в подпомогнатите субекти, брой  изследователи, работещи в подобрени 

инфраструктурни обекти за научни изследвания, новопостроени инфраструктурни 

комплекси в ЦВП и съвместни научноизследователски проекти, разработени между 

центровете ЦВП и бизнеса. Тъй като към момента на извършване на оценката, 

изграждането на центрове за върхови постижения все е в процес не може да бъде 
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анализирано изпълнението на индикаторите. Въпреки по това, по данни на ИА ОП 

НОИР от октомври 2019 г. според сключените до момента 4 договора се очаква 

следното изпълнение на индикаторите:  

Проект Брой нови 

изследователи 

в 

подпомогнати

те субекти 

Брой 

изследовател

и , 

работещи в 

подобрени 

инфраструкт

урни обекти 

за научни 

изследвания 

Новопост

роени 

инфрастр

уктурни 

комплекс

и в ЦВП  

Съвместни 

научноизсл

едователск

и проекти, 

разработен

и между 

центровете 

ЦВП и 

бизнеса 

Изграждане и развитие на ЦВП 

„Наследство БГ“ 

23 40 

 

1 10 

Център за върхови постижения по 

Информатика и информационни и 

комуникационни технологии 

23 100 1 10 

Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в е-обществото (УНИТе)  

23 35 1 10 

Национален център по мехатроника и 

чисти технологии 

24 35 1 0 

Общо 93 210 4 30 

Общо предвидени индикатори по 

процедурата 

70 100 4 40 

 

Според посочените данни като резултат от изпълнението на четирите 

финансирани проекта се предвижда да бъдат наети 93 нови изследователи в 

подпомогнатите субекти при предварително заложен брой – 70. При реализирането на 

посочените стойности на индикатора, ще бъде постигнат 132,9% изпълнение. 

Според предварително заложените индикатори за изпълнение се очаква 100 

изследователи работят в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания. 

Според данните на ИА ОП НОИР при изпълнение на сключените договори, броят на 

тези изследователи се очаква да достигне 210 изследователя, което показва 

преизпълнение на индикатора (210% на изпълнение).  

В рамките на изпълнение на процедурата са изградени 4 инфраструктурни 

комплекси в ЦВП, което показва 100% изпълнение на индикатора.  

Последният индикатор предвижда реализирането на 40 съвместни 

научноизследователски проекти, разработени между центровете ЦВП и бизнеса. 

Данните на ИА ОП НОИР показват, че при изпълнението на проектите ще бъдат 

осъществени 30 съвместни научноизследователски проекти, което показва 75,0% 

изпълнение на индикатора.  

При успешното изпълнение на проектите ще бъдат постигнати заложените цели 

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

В рамките на процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на 

центрове за компетентност“ са предоставени средства за изграждане на 10 центъра за 

компетентност. Основните индикатори за изпълнение са брой нови изследователи в 

подпомогнатите субекти, брой  изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни 

обекти за научни изследвания, новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦК и 

съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете ЦК и 

бизнеса. Тъй като към момента на извършване на оценката, изграждането на центрове 

за върхови постижения все е в процес не може да бъде анализирано изпълнението на 

индикаторите. Въпреки по това, по данни на ИА ОП НОИР от октомври 2019 г. според 

сключените до момента 10 договора се очаква следното изпълнение на индикаторите:  

 

Проект Брой нови 

изследователи 

в 

подпомогнати

те субекти 

Брой 

изследовател

и , 

работещи в 

подобрени 

инфраструкт

урни обекти 

за научни 

изследвания 

Новопост

роени 

инфрастр

уктурни 

комплекс

и в ЦК 

Съвместни 

научноизсл

едователск

и проекти, 

разработен

и между 

центровете 

ЦК и 

бизнеса 

„Фундаментални, транслиращи и 

клинични изследвания в областта на 

инфекциите и инфекциозната 

имунология ” 

23 32 1 3 

„Дигитализация на икономиката в среда 

на 

Големи данни (ДИГД)“ 

32 32 1 5 

Център за компетентност: 

„Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)“ 

23 32 1 15 

Център за компетентност "Квантова 

комуникация, интелигентни системи за 

сигурност и управление на риска" 

(Quasar) 

24 35 1 15 

„Център за компетентност по 

персонализирана медицина, 3D и 

телемедицина, роботизирана и 

минималноинванзивна хирургия" 

 23 36 1 40 

Център за Компетентност по 

Мехатроника и чисти технологии 

MIRACle (Mechatronics, Innovation, 

Robotics, Automation, Clean technologies) 

26 65 1 24 

Център за компетентност 

„Устойчиво оползотворяване на био-

ресурси и отпадъци от 

лечебни и ароматични растения за 

иновативни биоактивни продукти“ 

25 40 1 29 

Център за Компетентност ХИТМОБИЛ 23 33 1 14 
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– Технологии и системи за генериране, 

съхранение и потребление на чиста 

енергия 

„Чисти технологии за устойчива околна 

среда – води, отпадъци, енергия за 

кръгова икономика“ 

26 77 1 65 

Център за компетентност 

"Интелигентни мехатронни, eко- и 

енергоспестяващи системи и 

технологии". 

25 42 1 14 

Общо 250 424 10 224 

Общо предвидени индикатори по 

процедурата 
180 250 8 110 

 

Според посочените данни като резултат от изпълнението на единадесетте 

финансирани проекта се предвижда да бъдат наети 250 нови изследователи в 

подпомогнатите субекти при предварително заложен брой – 180. При реализирането на 

посочените стойности на индикатора, ще бъде постигнат 138,9% изпълнение. 

Според предварително заложените индикатори за изпълнение се очаква 250 

изследователи работят в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания. 

Според данните на ИА ОП НОИР при изпълнение на сключените договори, броят на 

тези изследователи се очаква да достигне 424 изследователя, което показва 

преизпълнение на индикатора (169,6% на изпълнение).  

В рамките на изпълнение на процедурата са изградени 10 инфраструктурни 

комплекси в ЦВП, което показва 125,0% изпълнение на индикатора.  

Последният индикатор предвижда реализирането на 110 съвместни 

научноизследователски проекти, разработени между центровете ЦК и бизнеса. Данните 

на ИА ОП НОИР показват, че при изпълнението на проектите ще бъдат осъществени 

224 съвместни научноизследователски проекти, което показва 203,6% изпълнение на 

индикатора. 

При успешното изпълнение на проектите ще бъдат постигнати заложените цели 

на процедурата.  

Под-цел „Качествен човешки ресурс” 

Процедура BG05M2OP001-2.009 Подкрепа за развитието на докторанти, 

постдокторанти, специализанти и млади учени – ФАЗА 1 

В рамките на тази процедура е оказана подкрепа на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени като им е предоставена възможност за мобилност, 

продължаващо обучение и други дейности за повишаване на техния потенциал. В 

рамките на изпълнение на процедурата 580 млади учени до 34 г. вкл., получили 
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подкрепа по ОП за дейности в сферата на НИРД (GOVERD плюс HERD) (при целева 

стойност 525), което показва 110,5% на изпълнение.  

Друг индикатор за изпълнение е свързан със студенти включени в програми за 

мобилност като заложената стойност се равнява на 850. Постигнатият брой на 

студенти, включени в програми за мобилност, което показва 9,9% на изпълнение.  

Заложената целева стойност за новоназначени изследователи от чужбина в научните 

организации, подкрепени по ОП е 20, като достигнатата до момента стойност е 8, което 

показва 40,0% на изпълнение.  

Последните индикатори, свързани с изпълнението на процедурата, са брой 

педагогически специалисти, включени в програми за повишаване на квалификацията 

по ОП: o до 34 г. и брой педагогически специалисти, включени в програми за 

повишаване на квалификацията по ОП: o м/у 35 и 54 г. Според данните на ИСУН и 

двата индикатора остават неизпълнени.  

Индикатор Целева стойност Постигната стойност 

Млади учени до 34 г. вкл., получили подкрепа 

по ОП за дейности в сферата на НИРД 

(GOVERD плюс HERD) 

525 580 

Студенти включени в програми за мобилност 850 84 

Новоназначени изследователи от чужбина в 

научните организации, подкрепени по ОП 

20 8 

Педагогически специалисти, включени в 

програми за повишаване на квалификацията 

по ОП: o до 34 г. 

4000 0 

Педагогически специалисти, включени в 

програми за повишаване на квалификацията 

по ОП: o м/у 35 и 54 г. 

30000 0 

 

Процедура BG05M2OP001-2.006 Ученически практики – ФАЗА 1 

В рамките на процедура BG05M2OP001-2.006 Ученически практики – ФАЗА 1 е 

предоставена възможност на ученици да се включват в обучение в реална работна 

среда, като по този начин натрупат ценен практически опит. Като част от процедурата е 

заложено и създаването на учебно-тренировъчни фирми (УТФ).  

В процеса на изпълнение на дейностите по процедурата са били обхванати 8351 

ученика, които 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. 

Като друг индикатор за изпълнение на ОП НОИР е посочен брой ученици 

участващи в дейности по ОП, в подкрепа на професионалното образование в 
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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 индикаторите за изпълнение на ОП НОИР в ИСУН2020, изпълнението на 

този индикатор е 0%. 

Данните за изпълнение на индикаторите в ИСУН2020 показват, че процедурата 

не успява да постигне заложените цели. 

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 

 

Процедура BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – ФАЗА 1 

В рамките на процедура BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – ФАЗА 1 

са предоставени стипендии на студенти, обучаващи се в области от висшето 

образование, определени като приоритетни за страната. При изпълнението на 

процедурата 41 501 студенти по приоритетни специалност са получили стипендии. 

Като целева стойност за изпълнение е предвидено броят на студентите, получили 

стипендии да бъде 30000. Според индикаторите за изпълнение на ОП НОИР в тази 

дейност са включени 41501 студенти, което показва преизпълнение на индикаторът 

(138% на изпълнение). 

Данните за изпълнение на индикаторите показват, че процедурата е изпълнена 

ефективно и е успяла да постигне своята цел.  

Студенти по приоритетни специалности, получили 

стипендии и специални стипендии Брой 30000,00 41501,00 

 

Процедура BG05M2OP001-2.002 Студентски практики – ФАЗА 1 

В рамките на процедура BG05M2OP001-2.002 Студентски практики – ФАЗА 1 е 

предоставена възможност на студенти да преминат практическо обучение, с което да 

натрупат ценен опит в реална работна среда. 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 практическо обучение. Като целева стойност за 
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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 

 

Ефективност на предоставената финансова подкрепа по ОП ИМСП 2014-

2020, ОП ДУ 2014-2020 г., ОП РЧР 2014-2020 г., ОПОС 2014-2020 г. и 

ПРСР 2014-2020 г. 

Ефективност на предоставената подкрепа по оперативна програма „Инициатива 

за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.
32

 

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.  

Според справката за индикаторите от ИСУН 2020, напредъкът по постигнатите 

стойности за по-голяма част от показателите за изпълнение в рамките на програмата е 

значителен. Според данни от ИСУН2020 към декември 2019 минималният лостов ефект 

се равнява на 6,38 при целева стойност от 4,00. Общият размер на отпуснатите нови 

заеми от финансовите посредници се равнява на 515,6 млн. евро (надвишаване с над 

100 млн. целевата стойност от 408 млн. евро). Това представлява 85 % от максималния 

обем по портфейла договорен с финансовите посредници от 608 млн. евро. Броят 

предприятия, които получават подкрепа в рамките на програмата, се равнява на 3487, а 

целевата стойност е 2816, т.е. целта е преизпълнена с близо 24%. Информация за дела 

на предприятията, които успешно са получили финансиране чрез банков заем, както и 

за производителността на МСП, все още не е налична. 

Индикатор Мерна единица Целева 

стойност 

Постигната 

стойност 

% на предприятията 

успешно получили 

финансиране чрез банков 

% 70.30 Няма 

информация 
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заем 

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“ 

Според годишния доклад за изпълнението на ОП ИМСП при показател за 

резултат SR1 „Процент на предприятията успешно получили финансиране чрез банков 

заем“ се наблюдава известен спад, който контрастира с данните за кредитите в 

последното тримесечно издание на БНБ „Икономически преглед―, брой №4/2018 г., 

съгласно което при кредитите за нефинансовите предприятия през декември 2018 г. се 

наблюдава ускоряване на годишния растеж до 5.4% спрямо 1.6% в края на 2017 г. 

Според годишния доклад за изпълнението на ОПИМСП, по показател за резултат SR2 

„Производителност на МСП“, съгласно данните на Националния статистически 

институт за 2017 г. стойността на показателя е 23.8, което е изпълнение от 123% на 

целевата стойност от програмата.
33

 

Както е посочено в Годишния доклад за изпълнението на ОПИМСП за 2018 г., в 

края на 2018 г. отдадените кредити по Инициативата достигат 515.6 млн. евро, с което 

размерът на портфейла заложен в програмата е постигнат и надвишен с над 100 млн. 

евро. Този темп на изпълнение на Инициативата предполага успешно усвояване на 

максималния обем на портфейла от 608 млн. евро още до средата на 2019 г., като се 

отразява и в постигнатите стойности по показателите за изпълнение - по всички 

показатели целите за 2023 г. са постигнати и надвишени: SO01 Общ размер на 
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отпуснатите нови заеми от финансовите посредници - 126.3%; SO02 Минимум лостов 

ефект - 117.5% и CO01 Брой предприятия, получаващи подкрепа - 123.8%.
34

 

Ефективност на предоставената финансова подкрепа по оперативна програма „Добро 

управление“ 2014-2020 

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

оперативната програма, които имат връзка с иновациите и интелигентната 

специализация. Бенефициент по проектите е Държавна агенция „Електронно 

управление“ (ДАЕУ), а общият размер на европейското финансиране се равнява на 

малко над 3,5 млн. евро.  

По обявената през 2015 г. 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“ 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; 

 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.  

                                                           
34

 Годишен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни 
предприятия“ 2014-2020 г. за 2018 г., http://opik.bg/uploads/2019/12/godishni-dokladi-op-imps-7.pdf 

http://opik.bg/uploads/2019/12/godishni-dokladi-op-imps-7.pdf


 

171 

 

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.  

По стартиралата през 2016 г. процедура за набиране на проектни предложения с 

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

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България в периода 

2016-2020 г.“ са избрани и 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 

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; 
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 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 удължаване 

на срока за изпълнение на договора се очаква проектът да бъде завършен в края на 2020 

г.  

По отношение на този проект е важно да се отбележи, че цялостното развитие и 

приложение на постигнатото до голяма степен ще зависи и от евентуални бъдещи 

законодателни промени. Към настоящия момент в Изборния кодекс на Република 

България не се предвижда използването на дистанционно електронно гласуване. 

Внедряването на резултатите от проекта ще зависят от готовността на българския 

законодател да предприеме законодателни промени, които да направят възможно 

използването на подобен тип гласоподаване.  

„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“; 

 Обучение на служители от администрацията за работа с ЦАИС „Граждански 

регистър“ и ЦАИС „Адресен регистър“; 
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 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); 

 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 
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изпълнението и на останалите две дейности през 2019 г., като се очаква проектът да 

бъде финализиран към края на същата година.  

При изпълнението на проектите в общи линии се наблюдава добра комуникация 

между управляващия орган, бенефициентът и заинтересованите страни. При наличие на 

сигнали за неточности и нередности, изпълнителят е вземал мерки своевременно и 

проблемните ситуации са били преодолявани. Бенефициентът по проектите споделя, че 

финансирането по проектите е било достатъчно и не се наблюдават проблеми, свързани 

с недостиг на средства.  

Устойчивостта на резултатите по проектните дейности и тяхното запазване и след 

приключването на оперативната програма е от ключово значение за развитието на 

електронното управление и внедряването на иновативни подходи при неговото 

упражняване. Наблюдава се увереност, че постигнатите резултати ще бъдат 

продължени и в следващите години. Споделя се мнението, че голяма част от 

приоритетите от настоящата програма ще залегнат и в следващия програмен период, 

което донякъде обяснява увереността в устойчивостта. Финансирането през 

републиканския бюджет за дейности, които биха останали извън обсега на 

европейското финансиране, е друга форма на подпомагане, която би могла да бъде 

ползотворна в следващите години. 

Липсата на административен капацитет се очертава като основен проблем пред 

изпълнението на проектите. Тази липса води и до забавяне и изоставане в сроковете за 

определени дейности. При насочване на вниманието към повишаване на 

административния капацитет и инвестиране на средства и усилия в тази посока, 

изпълнението на проектите би могло да бъде по-бързо.  

Другият основен проблем пред ефективността и ефикасността на изпълнението на 

проектите от ОПДУ 2014-2020 е неконкурентното заплащане в основния изпълнител на 

проектите в сравнение с други подобни институции в публичния и особено в частния 

сектор. Всичко това прави работата в подобна организация не особено привлекателна, 

което има отношение и върху административния капацитет и изпълнението на 

проектите.  

Въз основа на казаното по-горе можем да обобщим, че изпълнението на проектите 

по ОП ДУ 2014-2020 е до голяма степен ефективно и ефикасно. Наличният финансов 

ресурс с определя от изпълнителите като достатъчен с оглед постигането на заложените 

цели. Ниският административен капацитет и липсата на конкурентно и стимулиращо 

заплащане се очертават като основните трудности, които възпрепятстват по-
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оптималното изпълнение на проектите. От тази гледна точка адресирането на тези 

проблеми и опитът за тяхното преодоляване ще бъде от ключово значение за 

изпълнението на всеки следващ проект.  

Ефективност на предоставената подкрепа по оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Процедурата „Специфични обучения“ осигурява предпоставки за кариерно 

развитие на неактивни и безработни лица да започнат професионално развитие чрез 

съвременно обучение, съобразено с потребностите на работодателите, както и 

възможност за компаниите, съгласно конкретните си нужди да осигурят продължаващо 

обучение за заетите лица. Операцията е силно фокусирана върху сектори, основаващи 

се на знанията, високите технологии и ИКТ, преработвателната промишленост с по-

висока добавена стойност на труда, което допринася за постигането на целите на 

ИСИС. Към 2019 г. по процедурата 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.  

В рамките на процедура „Умения“, по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, биват осигурявани обучения за повишаване на професионалната 

квалификация, ключовите компетентности и специфични обучения за работното място. 

Дейностите, заложени по процедурата, насърчават професионалното и кариерно 

развитие, както и стимулират участието в различни форми на заетост и ученето през 

целия живот. След приключване на приема и оценката на проектни предложения по 

процедурата, одобрените за получаване на финансова подкрепа проекти са 234 и са на 

обща стойност 34,7 млн. лв. Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лв., с които ще 

бъдат финансирани 205 от одобрените проекти. За резервните 29 проектни 

предложения предстои да бъде осигурено допълнително финансиране. С изпълнението 

на проектите се очаква над 18 хил. души да преминат специфични обучения, да 

придобият професионални умения и ключови компетентности. Тези резултати пряко 

ще допринесат за постигането на под-целта: „Качествен човешки ресурс", определена в 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация.  

В ПО №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, 

част от ОП РЧР (2014-2020), е заложена специфична цел, която предполага 

стимулиране и увеличаване на броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи 

се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” 
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сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-

висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори, чрез подобряване 

на знанията и уменията. 75 371 лица са обхванати от мерки по тази приоритетна ос, а 

броят на подписаните договори по нея към края на 2018 г. възлиза на 1 770. Общият 

бюджет на приоритетната ос е 1 266 523 402.00лв.  

Общият бюджет за подкрепа на проекти по оста №4 „Транснационално 

сътрудничество“ възлиза на стойност 38 649 889.00лв. Към края на 2018 г. в проекти по 

ПО №4 са включени над 4 200 лица. 

Ефективност и ефикасност на предоставената финансова подкрепа по ОП ОС 

2014-2020 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, предвидена по процедурата 

„Изпълнение на демонстративни/пилотни проекти в областта на управлението на 

отпадъци“, е в размер на 5 млн. евро. Първоначално е било предвидено процедурата да 

стартира през първото или второто тримесечие на 2018 г. В последствие стартирането е 

било отложено на два пъти – за втората половина на 2018 г и за 2019 г. В рамките на 

периода, който е предмет на настоящата оценка (3.11.2015 – 31.12.2018 г.), процедурата 

по подаване на проекти предложения не е започната. Основната причина, довела до 

забавянето на стартирането, е свързана с неясноти относно значението на понятието 

„демонстрационен/пилотен проект“. Може да се отбележи, че към момента на 

провеждане на настоящата оценка тези неясноти до голяма степен са изяснени, 

процедурата е стартирала през 2019 г. и набирането на проекти предложения е 

приключила. От тази гледна точка няма как да се направи оценка на ефективността и 

ефикасността на финансовата подкрепа, тъй като в рамките на оценявания период няма 

избрани проекти и стартирали дейности. Единственото, което може да се отбележи в 

случая, е наличието на иновационен потенциал, който може да се използва в бъдеще.  

Ефективност на предоставената подкрепа по „Програма за развитие на селските 

райони“ 2014-2020 г. 

Три мерки от Програмата за развитие на селските райони са съгласувани в най-

висока степен с целите на ИСИС и отговарят на заложените по Стратегията цели. Под-

мярка 7.3 от ПРСР предвижда изграждане на широколентова инфраструктура,  

включително нейното създаване, подобрение и разширяване. Една от целите на Mярка 

16 „Сътрудничество“ от ПРСР е засилването и разширяването на връзките между 

земеделските стопани, образователните, научните звена и бизнеса и като резултат от 
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това сътрудничество - създаването на механизми за практическо реализиране на 

иновативни решения в практиката. Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за 

осведомяване“ от Програмата за развитие на селските райони също е ориентирана към 

подпомагане на процеса на трансфер на знания и иновации в селското стопанство. Под-

мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“, част от мярка 1, цели 

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. 

Към настоящия момент не би могло да бъде оценено нивото на ефикасност и 

ефективност на коментираните мерки и под-мерки, част от Програмата за развитие на 

селските райони, които кореспондират с целите на ИСИС, тъй като предстои тяхното 

изпълнение. Общо средствата, насочени по отворените за кандидатстване и 

стартиралите под-мерки от тях, възлизат на стойност 113 436 400лв., като предвиденият 

бюджет за под-мярка 7.3 е 58 674 000 лева, за под-мярка 16.1 - 39 116 000 лв., а за 1.1 - 

15 646 400лв.  

Ефективност на предоставената финансова подкрепа по НИФ, ФНИ и 

Национална програма за младежта 2016-2020 г. 

Национален иновационен фонд 

Ефективността на подкрепата реализирана в рамките на Национален 

иновационен фонд може да бъде проследена чрез степента на изпълнение на целите на 

конкретните проекти. Правилата за всяка от сесиите на фонда се променят с цел да 

бъдат оптимизирани и да се избират качествени проекти. При оценяването на 

проектните предложения чрез процедура се ангажират външни независими експерти в 

конкретните области и на база на техните оценки и становища избират 

бенефициентите. Сред целите на фонда е и насърчаването на сътрудничеството между 

науката и бизнеса, като при оценяване на проектните предложения се дават по-високи оценки 

на тези, които включват научни специалисти. 

Тъй като НИФ не финансира реализацията на краен продукт и резултат от 

изпълнението на проектите не може да бъде готов продукт, за степента на ефективност 

на проектите под шапката на фонда може да се съди по броя финансирани проекти от 
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всяка сесия и общите тенденции, които се наблюдават в разработването и развитието на 

продуктите и свързаната с тях научна и развойна дейност. 

За периода 2014-2019г. са проведени 4 конкурсни сесии, като в рамките на VII, 

VIII и IX сесия са постъпили над 400 проектни предложения и са сключени над 150 

договора, като всяко предложение на етап кандидатстване и класиране се оценява до 

колко се явява новост. В тази връзка крайните резултати от изпълненото на проектите в 

сесиите организирани от НИФ, допринасят по ефективен начин за подобряването на 

иновативния потенциал и технологичното ниво на предприятията и насърчаването на 

динамиката на иновативните процеси. Дейността на Фонда 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 в страната. Крайните резултати на проектите са 

концентрирани в увеличаване на обема на производството, подобряване качеството на 

произвежданите стоки, услуги или процеси, намаляване на количеството на 

използваните ресурси и увеличаване инвестициите в ефективни предприятия.  

От годишния доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 от 2018г., става ясно, 

че в 8-ма и 9-та конкурсна сесия на НИФ се наблюдава нарастване на броя 

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.  Най-голям интерес се отчита в направлението 

„Информатика и ИКТ“ (80% от финансираните проекти в 9-а и 10-а сесия на фонда са в 

„Информатика и ИКТ“). 

Заинтересованите страни споделят, че обявяваните интервенции под шапката на 

НФИ съответстват в голяма степен с техните нужди и са съпътствани от работещи 

механизми и правила, които да гарантират ефективното постигане на заявения и търсен 

краен резултат от проекта. Те привиждат в структурата на Фонда, ефективен 

инструмент за финансиране, благодарене на който може да бъде обезпечено едно 

партньорство между наука и бизнес с обща цел – разработване на иновация, която да 

отговаря на нуждите на пазара. 

Основен проблем по отношение на проследяване на ефективността от 

предоставената финансова подкрепа е дефиниран от участници и кандидати още на 

ниво оформяне на проектно предложение и достигане до етапа на класиране. Той е 
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свързан с необходимостта от назначаване на независима експертна комисия, която да 

оцени прокатните предложения и да отсее тези, които да се възползват от финансовата 

подкрепа. От една страна ролята на комисията е видяна като средство за гарантиране на 

високо качество на прокатните идеи, които да бъдат реализирани чрез средствата от 

НИФ. Едновременно с това, тя е отличена като основен недостатък, който поставя под 

въпрос нивото на обективност на членовете и, както и компетентността на 

специалистите, избрани да бъдат включени в нея. 

Въпреки противоречивите настроения сред бенефициентите, те остават 

категорични, че НИФ е един от най-предпочитаните инструменти, които избират за 

реализиране на своите идеи и цели. Пример за това са участници, които имат участие 

със собствен проект в повече от една сесия обявена от НИФ. Това гарантира, че има 

нарастващ интерес към този тип инструмент и ресурс, а това от своя страна го прави 

ефективен и ефикасен.   

Фонд „Научни изследвания“ 

В съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в 

Република България 2017-2030 г. „По-добра наука за по-добра България“, ФНИ е един 

от основните инструменти за финансиране на научни изследвания на конкурсен 

принцип в страната. Фондът акцентира върху научни изследвания 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. На национално ниво е важно да се отбележи, че 

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 за програмния период.  

Ежегодното актуализиране на Програмата, позволява прецизното дефиниране на  брой 

и тематични цели на конкурсите, за които ще бъдат отпуснати средства в конкретната 

година. Прецизират се още и 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. 

Тъй като дейността на ФНИ е насочена към фундаментални изследвания, най-

голям ресурс от бюджета на структурата по години е насочен към конкурсите за 

фундаментални научни изследвания и фундаментални изследвания на млади учени, 
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които оперират в едни и същи научни области. За 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. 

  

Обобщени данни за финансираните проекти по конкурса за фундаментални научни 

изследвания - 2018г. 

   

Научна област Подадени 

проекти 

Проекти 

одобрени за 

финансиране 

Обща сума за 

финансиране 

(лв.) 

Биологически науки  13 9 179 994 

Математически науки и 

информатика 

0 0 0 

Медицински науки 10 7 139 400 

Науки за земята 1 1 20 000 

Обществени науки 7 5 98 987 

Селскостопански науки 10 7 139 700 

Технически науки 14 10 199 980 

Физически науки  2 2 40 000 

Химически науки 9 6 119 910 

Хуманитарни науки 5 4 80 000 
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Общо  71 51 1 017 

971 

Обща сума за финансиране в конкурса за фундаментални изследвания на млади учени и 

постдокторанти - 2018 по научни области 

От представените данни става ясно, че ФНИ концентрира ресурс за развитие на 

научно-изследователска и развойна дейност в направленията – технически, 

биологически, химически, медицински и селскостопански науки. Индикаторите за 

оценка на ефективността от изпълнението на дейностите са свързани предимно с брой 

научни публикации, в резултат на реализирания проект; референции от световни 

литературни източници; публикации поместени в списания с импакт фактор; брой 

учени, докторанти и постдокторанти взели участие в проекта; участия в научни 

конференции и развитие на сътрудничества и научни мрежи. 

 

Източник: Годишен отчет на ФНИ за 2018г. 

Според данните илюстрирани на графиката, общият брой на научни статии по 

проекти, финансирани от ФНИ, публикувани в издания, включени в базата данни Web 

of Science в периода 2015-2018г. постепенно нараства. От около 200 през 2015г. и 

2016г. техният брой достига до над 300 през 2017г. и 2018г.  

Информация за приноса на проектите, финансирани от ФНИ, към научната 

продукция може да се получи от индивидуалните представени междинни и крайни 

отчети по договори за финансиране. Те са обобщени в отчетът на ФНИ за 2018г., 

където става ясно, че общият брой научни публикации включени в отчетите на 

проектите е над 1 500. Над 450 от тях са резултат от проекти осъществени по линия на 

ЦЕРН. Добър механизъм и практика за проследяване на ефективността на резултатите 

от проектите се смята възможността резултатите да бъдат представени с доклади от 
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международни конференции или национални конференции и семинари с международно 

участие.   

Научни области Брой 

отчетени проекти 

Брой 

отчетени 

публикации 

Биологически науки 17 45 

Математически науки и информатика 9 193 

Медицински науки 12 32 

Обществени науки 18 215 

Селскостопански науки 11 14 

Технически науки 29 313 

Физически науки и Науки за земята 33+2 

(ЦЕРН) 

141+454 

(ЦЕРН) 

Химически науки 22 79 

Хуманитарни науки  17 95 

Общо  171 1581 
Брой отчетени проекти и брой отчетени научни публикации в междинни и окончателни отчети по ПНЕК по 
научни области 
Източник: Годишен отчет ФНИ за 2018г.  

 

Друг индикатор, който мери ефективността от проектите финансирани по линия на 

ФНИ са участниците в научните колективи, осъществили проекти в рамките на 

обявените конкурси. В проектите с фокус върху фундаментални изследвания, 

финансирани през 2018г. от Фонда, участват близо 2000 членове на научни колективи. 

Най-голяма част от тях са младите учени, следвани от дяловете на докторантите и 

постдокторантите. В научните екипи все по-често биват включвани и студенти, като те 

са приблизително 7% от общия състав по изпълнение на проектите. Участниците от 

чужбина остават най-малко - 4%.  
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Участници в научни колективи - ФНИ, 2018г. 

От разгледаните показатели може да заключим, че след периода на своето 

публикуване, научните публикации, произведени от научните колективи, получили 

финансиране по ФНИ, са достигнали до широк кръг ползватели. Техният брой нараства 

прогресивно, което е свидетелство за по-широкия обхват на работата на българските 

изследователи. Изработените научни трудове са помествани и представяни на 

международни форуми, което е друго свидетелство за доброто качество на 

постигнатите в хода на проектите резултати. Данните за 2018г. показват, че ресурсите 

на Фонда са до голяма степен съобразени с приоритетните направления на ИСИС и 

броят на реализираните в тях проекти нараства. Именно в направленията, които пряко 

кореспондират с тематичните области на стратегията, ФНИ концентрира най-висок дял 

от своя бюджет, а там са реализирани и най-голям дял от партньорства между 

български учени и учени от чужбина.  

Национална програма за младежта 

Националната програма за младежта (2016-2020г.) 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. Програмата предвижда това да се случи чрез няколко 

направления, които да доведат до: улесняване на достъпа до качествени услуги за 

специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите 
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хора в съответствие с потребностите и интересите им; насърчаване здравословния 

начин на живот сред младите хора; развитие на доброволчеството; осигуряване на 

възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за 

приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти; създаване на 

привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските 

райони и не на последно място да създаване на благоприятна, насърчаваща и 

подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в 

България.  

За ефективността на предоставената по линия на НПМ финансова подкрепа 

може да се съди по първите данни за изпълнението на проектите от 2017г. 117 проектни 

предложения са постъпили по два от инструментите на Програмата, а броят на 

младежките центрове, достига 36.  Според отчетните документи по Програмата, можем 

да кажем, че Младежките информационно-консултантски центрове (МИКЦ) са 

обхванали в дейностите си общо 214 133 младежи  (близо половината от които са във 

възрастовата група 15-24 г.). От тях 58 912 са се самоопределили като младежи в 

неравностойно положение (в това число младежи от малцинствата, с икономически и 

социални трудности, с образователни трудности и културни различия, с увреждания и 

здравни проблеми), 21 805 са безработни, 41 955 са заети, 105 202 са ученици, а 41 221 

са студенти.
35

 

От гледна точка на териториалния обхват на целевата група млади хора от 15 до 

29 г., статистиката показва, че най-много са обхванатите младежи от големите градове, 

следвани от тези в малките населени места, а най-малко са тези от столицата. 

Реализираните дейности показват, че специалистите в МИКЦ-овете са предоставили 

общо 48 162 услуги на младите хора в страната, 430 от тях са реализираните обучения. 

36
        

Значителна част от дейностите реализирани по проектите по НПМ до сега са 

пряко свързани с младежката безработица и активирането на младежите за включване в 

пазара на труда. Реализирани се поредица от дейности с широк териториален обхват и 

прецизно подбиране на бенефициентите, които да се възползват от тях. Това от своя 

страна свидетелства за високата концентрация върху дейности за развитие на социални 

умения, формиране на предприемаческа култура, стимулиране на кариерната 

ориентация и заетостта, мотивация за работа, трудови правоотношения и др. 
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Поетапното реализиране на целите на Програмата оказват влияние и върху една от 

областите, върху които акцентира ИСИС свързана с развитието на качествен човешки 

ресурс в страната. Липсата на данни, индикатори или други показатели в отчетните 

документи и доклади на МИ свързани със Стратегията, допълнително затрудняват 

идентифицирането на степента, в която предвидените и вече осъществените 

интервенции на НПМ се отнасят към постигане целите на ИСИС. 

III. Ефикасност на предоставената финансова подкрепа 

В контекста на настоящата оценка ефикасността оценява вложените ресурси за единица 

резултат или отношението на постигнатия резултат спрямо вложените средства.  

Ефикасност на предоставената финансова подкрепа по оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
37
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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“. 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.  

Оперативна цел  1: Фокусиране на инвестиции за развитие на инвестиционния 

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) 

Подцел „Ефективни сътрудничества наука-бизнес” 

Към 2018 година сред инструментите за подобряване на сътрудничествата 

между науката и бизнеса са 3 процедури в рамките на приоритетна ос „Технологично 
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 Министерство на икономиката (2019) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 г. 
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развитие и иновации“ на ОПИК (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 процедурата BG16RFOP002-2.009 

„Развитие на клъстери в България“, част от приоритетна ос „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. Проектите, подкрепени в рамките на тези 

процедури, съответстват с приоритетите на ИСИС, и допринасят за постигане на целите 

на стратегията. 

Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 

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.  

 

Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 г. 

В рамките на тази процедура най-много проектни предложения са подадени в 

тематичната област „Мехатроника и чисти технологии“, следвана от „ИКТ и 

информатика“ и „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“. Най-малко 

компании са кандидатствали за финансиране с проекти, свързани с приоритетното 

направление на ИСИС „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“. 
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Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 г. 

Въпреки че най-много от проектните предложения по процедура „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“ принадлежат на тематична област 

„Мехатроника и чисти технологии“, сключените договори в направлението „ИКТ и 

информатика“ имат най-голям дял спрямо общия брой сключени договори. Проектите в 

„Мехатроника и чисти технологии“ и „Нови технологии в креативни и рекреативни 

индустрии“ имат сходни дялове, а най-малка част от подкрепата в рамките на 

процедурата е за „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“.  
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ИСИС,  
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* дял от общия брой сключени договори по процедурата 

Мехатроника и чисти 

технологии 

ИКТ и информатика  

Индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии 

Нови технологии в креативни 

и рекреативни индустрии 

184 

136 
128 

84 

34 

63 

25 31 

18.5% 

46.3% 

19.5% 

36.9% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Мехатроника и чисти 

технологии 

ИКТ и информатика  Индустрия за 

здравословен живот и 

биотехнологии 

Нови технологии в 

креативни и рекреативни 

индустрии 

Проектни предложения и сключени договори до края на 2018 г. по 

тематични области на ИСИС, процедура "Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията", ОПИК 

Брой подадени проектни предложения до края на 2018 г. 

Брой сключени договори до края на 2018 г. 

Дял на сключените договори спрямо подадените проектни предложения до края на 2018 г. 



 

188 

 

Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 

г.,собствени изчисления 

Най-голяма част от подадените проектни предложения в рамките на процедурата 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ са в тематичната област 

„Мехатроника и чисти технологии“, а най-много сключени договори има в 

направлението „ИКТ и информатика“. В последната тематична област е отбелязана 

най-висока успеваемост на проектните предложения, като 46,3% от подадените проекти 

са одобрени за финансиране. 36,9% от проектните предложения в областта „Нови 

технологии в креативни и рекреативни индустрии“ сключват договор, а по отношение 

на „Мехатроника и чисти технологии“ и „Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии“ този дял е по-нисък (съответно 18,5% и 19,5%). 

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

два договора на стойност 592 хил. евро). 28,8% от оценяваните 532 проектни 

предложения в рамките на процедурата са одобрени за финансиране. Общата стойност 

на БФП по сключените договори е 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 

Към декември 2019 г. по процедурата са сключени 155 договора с обща стойност 

на БФП 60 млн. евро. 
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Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 

г.,собствени изчисления 

В рамките на процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ най-голяма част от БФП е за тематичната област на ИСИС „ИКТ и 

информатика“, а най-малко от подкрепата е насочена към „Мехатроника и чисти 

технологии“. Най-висока средна стойност на получената БФП на проект е регистрирана 

при проектите, свързани с ИКТ и информатика, следвани от тези, получили подкрепа в 

тематичното направление „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“. Най-

ниска средна стойност на БФП на проект в рамките на процедурата е в областта 

„Мехатроника и чисти технологии“. 
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* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

При проследяване на броя сключени договори по процедурата „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“ според района за планиране се наблюдават 

разлики по отношение на седалището или местонахождението на предприятията. 

Според адреса на седалището на компаниите, най-много от договорите са сключени в 

Югозападен район, следван от Южен централен и Югоизточен район и Североизточен 

район. 57% от договорите в рамките на процедурата са сключени с фирми, чието 

седалище се намира в Югозападен район на планиране и 7% с такива, чието седалище е 

в Северозападен район за планиране. В същото време, според местонахождението, най-

голям дял от договорите по процедурата е сключен с компании от Северозападен район 

(49%), следван от Югозападен район (16%) и Южен централен район (12%).  
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Дял на сключените договори според района за планиране на седалището 

или местонахождението на предприятията, процедура "Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията", ОПИК 
* към декември 2019 г. 

Район за планиране на седалището Район за планиране на местонахождението 
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* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

Общо получената помощ в рамките на процедурата следва разпределението на 

сключените договори, като отново се наблюдава разлика между стойностите за 

Северозападен и Югозападен район във връзка със седалището и местонахождението 

на организациите. Според региона на седалището на компаниите общата получена 

безвъзмездна финансова помощ е най-голяма в Югозападен район (31 млн. евро), 

следван от другите два южни района за планиране в страната, а сумата на общо 

получената БФП в Северозападен район е най-малка. Ако получената подкрепа се 

разглежда според района на местонахождение на фирмите, то тогава сумарно тя е най-

голяма в Северозападен район, следван от Южен централен и Югоизточен район за 

планиране. 
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внедряване на иновации в предприятията", ОПИК, млн. евро 
* към декември 2019 г. 
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* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

В рамките на процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ средната стойност на безвъзмездната финансова помощ, получавана в 

различните райони за планиране на страната, варира от приблизително 250 хил. евро в 

Югозападен район до повече от 530 хил. евро на проект в Северен централен район. 

Компаниите от Северен централен район, следвани от тези в Южен централен и 

Югоизточен район за планиране, получават най-висока стойност на БФП средно на 

проект (без значение дали стойностите се разглеждат според района на седалището или 

местонахождението на предприятията). Най-ниската средна стойност на БФП на проект 

е регистрирана в Югозападен район за планиране (256 хил. евро), когато тази стойност 

е пресметната спрямо района на местонахождение на организациите. 

Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ 

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. 
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Приблизително 10% (9,8%) от предприятията, чиито проекти подлежат на оценка, 

сключват договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 

процедурата. 

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 

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. 

 

Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 г. 

Приблизително една трета от проектните предложения, които подлежат на 

оценка в рамките на процедурата, са в тематичното направление „Информатика и ИКТ“ 

на ИСИС, следвани от тези в „Мехатроника и чисти технологии“. Дяловете на 

оценяваните проектни предложения, свързани с индустрията за здравословен живот и 
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биотехнологии или новите технологии в креативни и рекреативни индустрии, са 

близки. 

 

Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 г. 

Близо половината от сключените договори до края на 2018 г. в рамките на 

процедурата за стартиращи предприятия, подкрепят проекти в областта „Мехатроника 

и чисти технологии“. Около една трета от общо сключените договори предоставят 

финансиране за компании с проекти, свързани с „Нови технологии в креативни и 

рекреативни индустрии“, а най-малък дял имат проектите в направлението 

„Информатика и ИКТ“.   
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Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 

г.,собствени изчисления 

 При процедурата „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи 

предприятия“ регистрираната успеваемост на проектните предложения е най-голяма по 

отношение на тематичните области „Мехатроника и чисти технологии“ (16,5%) и 

„Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“ (14,5%). В направлението 

„Информатика и ИКТ“ конкуренцията е най-голяма и 2,8% от подадените разработени 

проекти получават финансиране от ОПИК.  
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Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 

г.,собствени изчисления 

 Най-голяма част от средствата по процедурата „Подкрепа за разработване на 

иновации от стартиращи предприятия“ са концентрирани в областта „Мехатроника и 

чисти технологии“, в съответствие с най-големия брой сключени договори в нея. 

Средната стойност на получената БФП на проект в направлението „Информатика и 

ИКТ“ е най-висока (200 хил. евро), като тази стойност е близка до средните в 

останалите тематични области на ИСИС. 
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* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно.  

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

 

* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

В рамките на процедурата, дяловете на сключените договори, както и на общата 

сума на получена БФП, се различават според района за планиране на седалището и 

местонахождението на предприятията. По-голямата част от сключените договори 
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* към декември 2019 г. 
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според района за планиране на седалището са с компании в Югозападен район за 

планиране на обща стойност от близо 11 млн. евро. Договорите с фирми, чието 

местонахождение е Северозападен район, се равняват на 78.3% от всички сключени 

договори по процедурата (с обща стойност на БФП от приблизително 12 млн. евро), а в 

Югозападен – 13.3% (с обща стойност на БФП от 2 млн. евро). Делът на договорите в 

останалите райони за планиране на страната е значително по-нисък. 

 

* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

 Независимо от района за планиране на седалището или местонахождението си, 

средната стойност на получаваната БФП на проект в рамките на процедурата 

„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е близка за цялата 

страна (между 169 и 196 хил. евро). 

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ 

Обявената процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и 

производствени иновации“ е в процес на изпълнение от 01.01.2019 г. 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: 
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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.  

 

Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 г. 

Близо три четвърти от проектите, подпомогнати по процедурата „Разработване 

на продуктови и производствени иновации“, са в тематичните направления на ИСИС 

„Информатика и ИКТ“(41% от всички сключени договори) и „Мехатроника и чисти 

технологии“ (34.4%). 7.5% от сключените договори са свързани с новите технологии в 

креативните и рекреативните индустрии.  
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Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 

г.,собствени изчисления 

Общата стойност на получената БФП в рамките на процедурата „Разработване 

на продуктови и производствени иновации“ е най-голяма за направленията 

„Информатика и ИКТ“,13,9 млн. евро (където и делът на сключените договори е най-

голям),  и „Мехатроника и чисти технологии“, 9,9 млн. евро. Средната стойност на 

безвъзмездната помощ, която един проект получава, е най-висока в тематичната област 

„Информатика и ИКТ“ – 252 хил. евро, а най-ниска за „Индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии“ – 200 хил. евро.  
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* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

 

* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

Във връзка с региона на седалището или местонахождението на компаниите, 

финансирани по процедурата, се наблюдават различия. Според района на седалището 
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на фирмите, делът на сключените договори е най-голям в Югозападен район (72.4%, с 

обща стойност на БФП 24 млн. евро), следван от Югоизточен (7.2%, с обща стойност на 

БФН 2,5 млн. евро) и Северозападен район (6,6%, с обща стойност на БФП 2,5 млн. 

евро). Ако се вземе предвид района на местонахождение на предприятията, половината 

от договорите по процедурата са в Югозападен район за планиране (със стойност на 

БФП 16,9 млн. евро), следвани от Северозападен (24.3%, общо БФП от 8,6 млн. евро) и 

Южен централен район (7.9%, с обща стойност на БФП 2,5 млн. евро). 

 

* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

Средните стойности на получаваната безвъзмездна финансова помощ за един 

проект в рамките на процедурата „Разработване на продуктови и производствени 

иновации“ в цялата страна са близки (като най-често варират между 220 и 250 хил. 

евро), а средната стойност в Северен централен район за планиране е най-висока. 

Процедура „Развитие на клъстери в България“ 

Процедурата BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ 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: 
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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.  

 

Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 г. 

 В рамките на процедурата „Развитие на клъстери в България“ от ОПИК най-

голяма част от сключените договори са в направлението „Мехатроника и чисти 

технологии“ (39.3%), следвано от тематичната област „Информатика и ИКТ“ (32.1%). 

Делът на проекти, свързани с „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“ 

е най-малък.   
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Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 

г.,собствени изчисления 

Въпреки че най-много от сключените договори са в областта „Мехатроника и 

чисти технологии“, общо получената безвъзмездна финансова помощ е най-висока в 

направлението „Информатика и ИКТ“. Средната стойност на БФП на проект според 

тематичната област на ИСИС е най-висока за направлението „Информатика и ИКТ“ и 

най-ниска за „Мехатроника и чисти технологии“.   

 

* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 
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Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

 

* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

 Когато се разглеждат делът на сключените договори и общо получената БФП по 

райони за планиране според региона, в който се намира седалището на предприятието, 

най-голяма част от договорите по процедурата са сключени с фирми от Югозападен 

район (на обща стойност 5,2 млн. евро), както и с компании от Северозападен (2,9 млн. 

евро) и Южен централен район (1 млн. евро). Разпределението на безвъзмездните 
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средства по райони е различно, ако се вземе предвид местонахождението на фирмите.

 

* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

 В рамките на разглежданата процедура съществуват разлики в средните 

стойности на получената БФП за един проект в един и същи район за планиране според 

това къде се намира седалището или местонахождението на компанията. Разликите в 

средната стойност на безвъзмездна помощ, която един проект получава, са най-големи 

в Северен централен и Югоизточен район за планиране. Според това къде е 

регистрирано седалището на компанията, най-високите средни стойности на БФП на 

проект са в Югоизточен, Югозападен и Северозападен район. Ако същият показател се 

разглежда спрямо местонахождението на фирмите, проектите от Северен централен, 

Северозападен и Южен централен район за планиране имат най-висока средна стойност 

на БФП на проект. Регистрираните разлики произтичат от различния брой проекти, 

които се свързват с дадения район спрямо седалището или местонахождението на 

организациите.   

Стартирали през 2019 г. процедури 

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 
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„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. 
39

 

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. 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 

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 

                                                           
39

 ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката (2019) Девето 
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иновативни продукти, процеси и услуги и по този начин стимулират развитието на 

икономиката към сектори с висока добавена стойност.  

„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-

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“.
40

 
41

 

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.,  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.  

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.  
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 София Тех Парк (2019) София Тех Парк, https://sofiatech.bg/ 
41

 Sofia Tech Park (2019) Sofia Tech Park: Current State of Play  

https://sofiatech.bg/
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Оперативна цел 2: Подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др. 

подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от 

цялата промишленост 

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.  

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

36.2 млн.евро. 
42

 

 

* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 
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 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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* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

 

Делът на сключените договори по процедурата според района за планиране на 

седалището на компаниите се различава от този на сключените договори според 

региона на местонахождението на фирмите, когато става въпрос за Северозападен и 

Югозападен район. 28.2% от сключените договори според района на седалището са с 

предприятия от Югозападен район и 2.4% - с такива от Северозападен. Според района 

на местонахождението, договорите с организации от Югозападен район са 16.5% от 

общо сключените договори, а тези със Северозападен район - 7.1%  Най-много от 

договорите по процедурата са в Южен централен район. Ако се взема предвид 

седалището на компаниите, те са с обща стойност на БФП от 10,7 млн. евро, а ако се 

счита местонахождението, общата стойност на получената БФП е 11,9 млн.евро. 
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* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

 

Средната стойност на получената БФП на проект в рамките на процедурата 

„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на 

ресурсите“ варира между 212 хил. евро в Северозападен район и 540 хил. евро в 

Югоизточен район. В повечето от районите за планиране на страната средната стойност 

на получената БФП за един проект почти не се различава спрямо това къде се намира 

седалището или местонахождението на компанията. Най-голяма разлика между 

средните стойности на БФП се наблюдава в Северозападен район за планиране, което 

се дължи на отчетения различен брой проекти според седалището или 

местонахождението на предприятията. 

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.  

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

241 с обща стойност на БФП 30 млн.евро. 

 

* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

 

* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 
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Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

 В рамките на процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на 

МСП“ най-голяма част от договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ са сключени с компании от Югозападен район за планиране, като в същия район 

са регистрирани и най-високи общи стойности на получената БФП. Ако се вземе 

предвид района на седалището на фирмите, общо получената БФП в района се равнява 

на 17,8 млн. евро, а според местонахождението на предприятията, тази стойност 

възлиза на 11,7 млн. евро. Според местонахождението на организациите, в 

Северозападен район са сключени 29% от общия брой договори със стойност на 

получената БФП от ОПИК от 10,3 млн. евро. Сключените договори в останалите 

райони на страната са общо приблизително една трета от всички договори с получена 

БФП от около 8 млн. евро. 

 

* По отношение на местонахождението на фирмите е взето предвид първото от посочените селища 

на местонахождение, в случай че селищата са повече от едно. 

Източник: ИСУН2020, Програма „Иновации и конкурентоспособност“, Информация за изпълнение на 

проектите, собствени изчисления 

Средната стойност на получената БФП на проект по процедурата в различните 

райони за планиране на страната варира между 82 и 146 хил. евро. Средно проектите в 

рамките на процедурата получават най-голяма сума БФП в Северозападен и 

Югоизточен район за планиране. Тези стойности са най-малки в Южен централен и 

Североизточен район за планиране. 
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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. 

Ефикасност на предоставената финансова подкрепа по оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

Общият бюджет на ОП НОИР е в размер на 1 271 383 550.02 лв. (финансиране от 

ЕС и национално съфинансиране), разпределен в четири приоритетни оси (ПО): 

1. Научни изследвания и технологично развитие; 

2. Образование и учене през целия живот; 

3. Образователна среда за активно социално приобщаване; 

4. Техническа помощ. 

Европейското финансиране на оперативната програма е с двуфондов характер и 

се осъществява чрез Европейския социален фонд (ЕФР), който осигурява 

финансирането по ПО 1  „Научни изследвания и технологично развитие“ и 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), осигуряващ финансовите 

средства за останалите приоритетни оси. 

 Разпределение на бюджета по приоритетни области: 

Приоритетна ос Бюджет 

Общо Финансиране от ЕС 

Финансиране от 

НФ 

Научни изследвания и 

технологично развитие 460 014 274,93 391 012 132,91 69 002 142,02 

Образование и учене през 

целия живот 504 628 347,32 428 934 094,35 75 694 252,97 

Образователна среда за 

активно социално 

приобщаване 252 030 055,11 214 225 545,18 37 804 509,93 

Техническа помощ 54 710 872,66 46 504 241,27 8 206 631,39 

 

Под-цел „Ефективни сътрудничества наука-бизнес“ 

BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови 

постижения“ 
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Общият брой на сключени договори в рамките на процедура „Изграждане и развитие на 

центрове за върхови постижения“ е 4 на обща стойност 158 107 822.84 лв.  

 Договорени суми Реално изплатени суми  

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Собст

вено 

финан

сиране 

 

Общо % на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Изгражд

ане и 

развитие 

на 

центров

е за 

върхови 

постиже

ния 

158 

107 

822.

84 

79.05 134 391 

649.41 
23 716 

173.43 
0.00 41 436 

366.87 
20.72 35 220 

911.83 
6 215 

455.04 

 

Проектите, финансирани в рамките на процедурата се разпределят по тематичните 

области на ИСИС:  

Тематична област „ИКТ и информатика“ 

 Център за върхови постижения по Информатика и информационни и 

комуникационни технологии – обща стойност на проекта: 29 355 861,12 лева 

 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) – 

обща стойност на проекта: 29 781 882,42 лева 

Тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ 

 Национален център по мехатроника и чисти технологии – обща стойност на 

проекта: 69 184 529,81 лева 

Тематична област „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“ 

 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – 

обща стойност на проекта: 29 785 549,4 лева 

Най-голяма част от предоставените средствата в рамките на процедурата са 

концентрирани в  Тематична област „Мехатроника и чисти технологии“. Следваща по 

дял на предоставени средства е тематична област „ИКТ и информатика“, като в 

рамките на тази тематична област сая финансирани два проекта. На последно място 

остава Тематична област „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“. 

Средната стойност на получената БФП на проект в двете тематични области е сходна.  

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

Общият брой на сключени договори в рамките на процедура „Изграждане и развитие на 

центрове за компетентност“ е 11 на обща стойност  226 327 102.86 лв. 



 

216 

 

 Договорени суми Реално изплатени суми 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Собствен

о 

финанси

ране 

 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Изграждан

е и 

развитие 

на 

центрове 

за 

компетент

ност 

226 

327 

102.

86 

150.88 192 378 

037.42 

33 949 

065.44 

0.00 91 

197 

047.

21 

60.80 77 517 

490.13 

13 679 

557.08 

 

Проектите, финансирани в рамките на процедурата се разпределят по тематичните 

области на ИСИС:  

Тематична област „ИКТ и информатика“ 

 Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, 

интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar) – обща 

стойност на проекта: 13500000,00 лева 

 Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД) – обща 

стойност на проекта: 13333868,86 лева 

Тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ 

 Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, 

съхранение и потребление на чиста енергия – обща стойност на проекта: 

21709196,1 лева 

 Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти 

технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean 

technologies) – обща стойност на проекта: 22570752,32 лева 

  Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за 

кръгова икономика – обща стойност на проекта: 23667925,86 лева 

 Център за компетентност  "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи 

системи и технологии" – обща стойност на проекта: 23569719,17 лева 

Тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ 

  Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на 

инфекциите и инфекциозната имунология – обща стойност на проекта: 

23638258,00 лева 
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 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, 

роботизирана и минималноинвазивна хирургия" – обща стойност на проекта: 

23695179,29 лева 

 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ 

– обща стойност на проекта: 23472018,71 лева 

 Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и 

ароматични растения за иновативни биоактивни продукти – обща стойност на 

проекта: 23791055,20 лева 

Най-голям дял от финансираните проекти са в тематичните области „Мехатроника и 

чисти технологии“ и „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“. Следващата 

по брой финансирани проекти е тематична област „ИКТ и информатика“. Липсват 

финансирани проекти в тематична област „Нови технологии в креативни и рекреативни 

индустрии“.  

Най-голяма част от средствата по процедурата са концентрирани в областта 

„Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ (94596511,2 лева). Средната 

стойност на получената БФП на проект в направлението „Индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии“ е и най-висока (23649127,8 лева), като тази стойност е близка 

до средните в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“.  Общата сума на 

предоставените средства в областта „Мехатроника и чисти технологии“ е 91517593,45 

лева, а средната стойност на получената БФП на проект е 22879398,36. Най-малка е 

сумата е предоставена в областта „ИКТ и информатика“, където е и най-малкия брой 

сключени договори. Общата предоставена сума е 26833868,86 лева, а средната стойност 

на получената БФП на проект е 13416934,43 лева.  

 

Териториален баланс и разпределение на БФП 

Район за планиране  ЦВП ЦК 

Югозападен район за планиране  92% 71% 

Южен централен район за планиране 1% 11% 

Югоизточен район за планиране 2% 1% 

Североизточен район за планиране 3% 3% 

Северен централен район за планиране 2% 6% 

Северозападен район за планиране 0% 8% 

 

Данните за разпределение на БФП по райони за планиране показват силна 

концентрация на средствата и проектите в Югозападния район за планиране. 92% от 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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предоставената БФП за Центрове за върхови постижения и 71% от предоставената БФП 

за Центрове за компетентност са концентрирани са концентрирани в бенефициенти в 

Югозападния район за планиране. Останалите 8% от предоставената БФП за създаване 

на Центрове за върхови постижения са почти равномерно разпределение между 

Североизточния, Северния централен, Югоизточния и Южния централен район за 

планиране. Важно е да се отбележи, че Северозападния район за планиране остава с 0% 

БФП за Центрове за върхови постижения.  

11% от БФП за създаване на Центрове за компетентност са предоставени на 

бенефициенти в Южния централен район за планиране, а 8% са предоставени на 

бенефициенти в Северозападния район за планиране. Следващи по дял на 

предоставената БФП са Северния централен (6%), Североизточния (3%) и Югоизточния 

район за планиране (1%).  

 

Под-цел „Качествен човешки ресурс” 

Процедура BG05M2OP001-2.009 Подкрепа за развитието на докторанти, 

постдокторанти, специализанти и млади учени – ФАЗА 1 

В рамките на тази процедура са финансирани 17 проекта на обща стойност 

10 063 281,52 лева. Средната стойност на получената БФП на проект е 591 957,74 лева.  

 

 Договорени суми Реално изплатени суми 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Собствен

о 

финанси

ране 

 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Подкрепа 

за 

развитието 

на 

докторанти

, 

постдоктор

анти, 

специализа

нти и 

млади 

учени - 

фаза 1 

10 

063 

281.

52 

167.72 8 553 

789.29 

1 509 

492.23 

0.00 7 

133 

847.

59 

118.90 6 063 

770.45 

1 070 

077.14 

 

Териториален баланс и разпределение на БФП 

Район за планиране  Предоставена БФП в лева % 

Югозападен район за планиране  5 695 195,16 56,6% 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Северен централен район за планиране 2 109 162,07 21,0% 

Североизточен район за планиране 983 239,91 9,8% 

Северозападен район за планиране 695 631,34 6,9% 

Южен централен район за планиране 580 053,04 5,8% 

 

Най-голям дял от сключените договори и предоставените средства според района на 

планиране на седалището на бенефициента са в Югозападен район за планиране. 

Общият брой на сключените договори с бенефициенти в този район на планиране са 10 

на обща стойност 5 695 195,16. Средната стойност на получената БФП на проект в този 

район е 569519,516 лева. Следващ по дял на сключени договори и предоставени 

средства е Северен централен район за планиране. Броят на финансирани проекти в 

този район е 3 на обща стойност 2 109 162,07. Средната стойност на получената БФП 

на проект в този район е 703054,0233 лева. В Североизточния район за планиране са 

финансирани 2 проекта на обща стойност 983 239,91 лева. Средната стойност на 

получената БФП на проект в този район е 491619,955 лева. В Северозападен район за 

планиране и Южен централен район за планиране е финансиран по 1 проект.  

 

Процедура BG05M2OP001-2.006 Ученически практики – ФАЗА 1 

В рамките на тази процедура е сключен един договор с Министерство на образованието 

и науката на обща стойност 6 986 236.00 лева. Периода на изпълнение на договора е от 

08.11.2016 до 31.12.2018. Реално изплатените суми са  6 210 182.91 лева, което възлиза 

на 88,9% от предварително договорените средства.  

В рамките на изпълнение на процедурата 8351 ученици са взели участие в дейности по 

практическо обучение в реална работна среда. Средният разход за участник в 

процедурата възлиза на 743,65 лева.  

 Договорени суми Реално изплатени суми 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Собствен

о 

финансир

ане 

 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Учениче

ски 

практик

и - фаза 

1 

6 

986 

236.

00 

69.86 5 938 

300.60 

1 047 

935.40 

0.00 6 

210 

182.

91 

62.10 5 278 

655.50 

931 527.41 

 

Процедура BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – ФАЗА 1 

В рамките на тази процедура е сключен един договор с Министерство на образованието 

и науката на обща стойност 28 000 000.00 лева. Периода на изпълнение на договора е от 
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29.03.2016 до 16.05.2019. Реално изплатените суми са  27 886 800.63 лева, което възлиза 

на 99,6% от предварително договорените средства.  

В рамките на изпълнение на процедурата 41501 студенти по приоритетни 

специалности, са получили стипендии и специални стипендии. Средният разход за 

участник в процедурата възлиза на 671,95 лева.  

 Договорени суми Реално изплатени суми 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Собствен

о 

финансир

ане 

 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Студент

ски 

стипенд

ии – 

фаза 1 

28 

000 

000.

00 

107.69 23 799 

999.99 

4 200 

000.01 

0.00 27 

886 

800.

63 

107.26 23 703 

780.53 

4 183 

020.10 

 

 Процедура BG05M2OP001-2.002 Студентски практики – ФАЗА 1 

В рамките на тази процедура е сключен един договор с Министерство на образованието 

и науката на обща стойност 35 821 371.38 лева. Периода на изпълнение на договора е от 

29.03.2016 до 01.01.2019. Реално изплатените суми са  35 591 096.60 лева, което възлиза 

на 99,4% от предварително договорените средства.  

В рамките на изпълнение на процедурата 46077 студенти са били включени в 

студентски практики. Средният разход за участник в процедурата възлиза на 772,43 

лева.  

 Договорени суми Реално изплатени суми 

Об

що 

% на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Собс

твено 

фина

нсир

ане 

 

Общо % на 

изпълне

ние 

Финанси

ране от 

ЕС 

Финанси

ране от 

НФ 

Студентск

и 

практики– 

фаза 1 

35 

821 

371.

38 

96.81 30 447 

962.16 

5 373 

409.22 

0.00 35 591 

096.60 

96.19 30 253 

644.69 

5 337 

451.91 

 

Ефикасност на предоставената финансова подкрепа по НИФ, ФНИ и 

Национална програма за младежта 2016-2020 г. 

Национален иновационен фонд 

Размерът на средствата предвидени в бюджета на НИФ по години варира. 

Обобщената информация за организирани през годините сесии от Фонда, както и броя 
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постъпили проектни предложения спрямо броя на сключените договори е показател за 

ефикасността на реализираните проекти през годините. 

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 

За 2019г. средствата предвидени за финансиране на проекти намалява почти 

двойно спрямо 2014г. Въпреки това, за  2018г., която е последната отчетена година, 

процентът на сключените договори, спрямо постъпилите предложения и съобразно 

договорената субсидия в лева е равен на същия процент, през 2014г. Това от своя 

страна е знак за ефективното и ефикасно разходване на предвидените в бюджета 

средства, като с по-малък ресурс, финансиране получават приблизително същия или 

дори по-голям дял от постъпилите предложения.  

Важно е да се отбележи, че 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 

Все пак годишния доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 от 2018г., показва, 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.) 
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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.) 

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. Най-голям интерес през годините се отчита в направлението 

„Информатика и ИКТ“, също тематична област върху която Стратегията поставя 

акцент. 

Фонд „Научни изследвания“ 

Финансовият ресурс на ФНИ също варира през годините, като най-висок бюджет има в 

периода 2007-2009 година. В следващия период се наблюдава осезаемо намаление на 

бюджета и в последните две години има отново известно увеличение. На фигура 1. 

може да се види изпълнението на бюджета на Фонда в периода 2014-2018 г. 

Фигура 1: Изпълнение на бюджета на ФНИ в периода 2014-2018 г. 
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Източник: Годишен отчет на ФНИ за 2018г. 

Относителният бюджет за проектно финансиране на научните изследвания в евро на 

глава от населението за България е 1.5 евро и е сред най-ниските в ЕС. (Например 

стойностите за Португалия и Словения са между 20 и 30 евро, а за Словакия е 5 евро). 

Разпределението на бюджетната субсидия на Фонда по научни направления е както 

следва: 

Разпределение на бюджетната субсидия на ФНИ по научни направления 

Научна област Процент на предоставени средства  от 

общия бюджет 

Биологически науки 14% 

Математически науки и информатика 7% 

Медицински науки 9% 

Науки за земята 5% 

Обществени науки 9% 

Селскостопански науки 8% 

Технически науки 17% 

Физически науки 12% 

Химически науки 10% 

Хуманитарни науки 9% 

Източник: Собствени изчисления  
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Активността на различните организации и респективно тяхната успеваемост е 

различна. На фигурата по-долу е показано разпределението на предоставената 

финансова подкрепа по групи научни организации. 

Разпределение на бюджетната субсидия на ФНИ по групи научни организации 

 

Източник: Годишен отчет на ФНИ за 2018г. 

По отношение на двете дейности, подкрепени от ФНИ, които могат да бъдат 

съотнесени към ИСИС - ЕРА НЕТ и подкрепящи дейности по европейската програмата 

на наука и технологии КОСТ, разпределението на финансираните проекти, по 

приоритетни направления показва следното:  

Разпределение на финансираните проекти, изпълнявани чрез ERANET по приоритетни 

направления на ИСИС 
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Източник: Годишен отчет на ФНИ за 2018г. 

Най-голям дял финансиране са получили проекти, попадащи в приоритет 3- индустрия 

за здравословен начин на живот и биотехнологии,  48%, следвани от мехатроника и 

чисти технологии. Трябва ,обаче да се отчита фактът, че годишният обем на 

финансиране не надвишава 3%. 

Процентното съотношение на изпълняваните проекти по програма КОСТ, които 

попадат в приоритетите на ИСИС показва, че и при тях, подобно на схемите ЕРА НЕТ, 

най-голям процент проекти попадат в приоритет Индустрия за здравословен начин на 

живот и биотехнологии, следвани от тези, попадащи в приоритет Мехатроника и чисти 

технологии. 

Броят на подкрепените проекти за съфинансиране по програмата КОСТ е около една 

четвърт от всички такива, одобрени от европейската програма, респективно 

финансовите ресурси, предоставени за тази цел са в порядък подобен на подкрепените 

проекти в рамките на ЕРАНЕТ. Съотношението на финансовите ресурси, предоставени 

за тези две схеми, които имат някакво отношение към приоритетите на ИСИС, към 

общия финансов ресурс на Фонда са илюстрирани на фигурата по-долу. 

Съотношение между средствата, разпределяни по приоритети на ИСИС и общото 

финансиране на ФНИ 

 

Източник: ФНИ и МОН 
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Видимо е, че те заемат съвсем малка част от общият бюджет за фундаментални научни 

изследвания и разбира се няма възможност те да имат особено влияние. Това е 

следствие от философията на ФНИ - той е насочен към изграждане на хоризонтален 

капацитет, с подход от долу нагоре и не е ориентиран към ясно приоритизиране или ако 

има такова, то не е устойчиво. 

Национална програма за младежта 

За периодът 2017 и 2018г. Националната програма за младежта реализира поредица от 

дейности в рамките на Подпрограма 2 –„Национални младежки инициативи и 

кампании“- Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески 

инициативи и Тематична област 5. Младежко предприемачество. За двата периода 

справките показват следното: 

Година Брой класирани проекти Обща стойност на финансовото подпомагане 

2017г.  17 153 989,43 лв. 

2018г. 27 462 189,29 лв. 

 

През 2018г. интересът от страна на кандидатите нараства значително. Паралелно 

нараства и финансовата подкрепа, която осигурява ММС за бюджета на НПМ. Ако през 

2017г. средно за един проект са предвидени 9 058,20 лв., то за следващата година, по 

линия на Програмата размерът на подпомагането нараства почти двойно (средно 

17 118,12 лв. за класиран проект).  

Финансираните услуги, предоставени до момента са в областта 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. Нарастващият брой на 

кандидатствалите и класирани кандидати, както и размерът на предоставен финансов 

ресурс за целите на НПМ, очертава тенденции, от една страна на постепенно нарастващ 

интерес от срана на заинтересованите страни, а от друга на ефективно и ефикасно 

управление и реализиране на интервенциите, заложени в нея.  

Определяне на степента на отнасяне на осъществените дейности по Програмата към 

целите на ИСИС остава труден за проследяване процес, с оглед на дефицита на данни и 

справки за вече реализирани дейности, и наличието на други такива, които са в процес 

на реализиране към момента на настоящата оценка.  
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IV. Използвана методология 

Анализът в рамките на тази дейност обхваща приоритетите на ИСИС, обект на 

покани за набиране на проектни предложения, както и използваните инструменти за 

финансиране и типовете бенефициенти, към които са насочени. Изследва се 

съответствието на обявените процедури по оперативните програми и националните 

фондове и програми, които са инструменти за изпълнение на ИСИС, с приоритетите на 

стратегията. В допълнение, обект на анализ са ефективността и ефикасността от 

интервенциите, подкрепени със средства от националния бюджет и европейските 

фондове, инструменти за изпълнение на ИСИС, на национално и регионално ниво, по 

тематични  области. В рамките на доклада по Дейност 2 се разглежда и партньорството 

между науката и бизнеса и добавената стойност от него. 

Изследването в рамките на Дейност 2 протече в 3 основни етапа:  

 Етап 1: Събиране на документална, количествена и качествена 

информация 

 Етап 2: Анализ на събраната документална, количествена и качествена 

информация 

 Етап 3: Изготвяне на Доклад по Дейност 2 

В рамките на изпълнение на Дейност 2 „Съответствие на обявените процедури с 

целите на ИСИС. Анализ и оценка на ефективността и ефикасността от финансовата 

помощ по региони, по тематични области и по инструменти“ и за изготвяне на доклада 

по дейността са използвани методи, които могат да бъдат разделени в две основни 

групи: 

 Методи за събиране на информация  

o Преглед и анализ на релевантни източници на информация и 

свързани документи (Кабинетно проучване) 

В рамките на кабинетното проучване бяха идентифицирани всички релевантни 

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

оценката. Основните източници на информация, които бяха използвани при 

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

работни програми и други документи относно изпълнението на оперативните 

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

Евростат, НСИ, БНБ и др.  
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Анализът на съгласуваността, ефикасността и ефективността на интервенциите 

по оперативните програми и националните фондове и програми (които са инструменти 

за постигане на целите на ИСИС), както и на ориентацията на ресурси по тематични 

области и типове бенефициенти, се основава на информацията от доклади, презентации 

и други документи и данни, предоставени от различните ведомства и организации 

относно изпълнението на предвидените дейности по оперативните програми и 

националните фондове и програми. 

 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 2 от Междинната оценка на изпълнението 

на ИСИС бяха проведени 3 дълбочинни интервюта с представители на Дирекция 

„Икономическа политика“ към Министерство на икономиката и 9 дълбочинни 

интервюта с Управляващите органи на оперативните програми, заместник-

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

Централно координационно звено към Министерски съвет, Национален иновационен 

фонд, фонд „Научни изследвания“ и други заинтересовани страни.  

Фокус групи 

В рамките на Дейност 2 от Междинната оценка на изпълнението на ИСИС бяха 

проведени фокус групи с участници в партньорства, изградени с финансиране от Фонд 

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

инфраструктура, университетски научни комплекси (ДУНК), както и с бенефициенти 

по Оперативна цел 1 и Оперативна цел 2  на ИСИС. 

Анкетни проучвания 

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

обхващат следните целеви групи: 

 Участници в партньорства, изградени с финансиране от Фонд „Научни 

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

инфраструктура, университетски научни комплекси (ДУНК) 

 Бенефициенти по Оперативна цел 1 на ИСИС  

 Бенефициенти по Оперативна цел 2 на ИСИС 
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Линк за попълване на онлайн въпросниците са изпратени по имейл до всички 

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

получени отговори от общо 203 респонденти. 

 Използваните методи за анализ на информацията са: 

o Преглед и анализ на релевантни източници на информация и свързани 

документи 

o Оценка на процесите на изпълнението  

o Анализи на целите (SMART) 

o Извършване на собствени проучвания за събиране на количествени и 

качествени данни, представляващи изходна база за извършване на 

анализа/ оценката 

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

при необходимост – на други заинтересовани страни 

o Проучвания чрез стандартни или онлайн въпросници/ анкети до 

заинтересовани страни и целеви групи 

o Анализ на индикаторите 

o Анализ на логиката на интервенция  

o Експертна оценка 

o Анализ на несъответствията 

o Качествен анализ 

o Аналитико-описателен метод 

o Метод на триангулацията 

o Оценка на въздействието на факторите, влияещи върху изпълнението на 

стратегията 

o Статистически изследвания за оценка на въздействието на факторите, 

влияещи върху изпълнението на стратегията 

 


