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Списък на използваните съкращения 

БВП Брутен вътрешен продукт 

ГОП Годишна оперативна програма  

ЕК Европейска комисия 

ЕПИ Европейското партньорство за иновации 

ИГРП Индикативна годишна работна програма 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

ИС Изпълнителен съвет  

ИСИС Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

МИКЦ Младежки информационно-консултантски центрове 

ММС Министерство на младежта и спорта  

МОН Министерство на образованието и науката 

МСП Малки и средни предприятия 

НИИ Научноизследователска инфраструктура 

НИРД Научноизследователска и развойна дейност 

НИРП Научноизследователски развойни проекти 

НИФ Национален иновационен фонд 

НПКНИ  Национална пътна карта за научна инфраструктура 

НПМ Национална програма за младежта 

ОП ДУ Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 

ОП ИМСП Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. 

ОП НОИР Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 

ОП РЧР Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 

ОПИК Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 

ОПОС Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 

ПО Приоритетна ос 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 

СЗО Световна здравна организация 

СИР Съвет за интелигентен растеж 

ТО Тематична област 

ФНИ Фонд научни изследвания 

ЦКЗ Централно координационно звено 
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I. Увод 

Реализирането на иновационния потенциал на България има съществен принос 

върху икономическото развитие на страната. Това е един от факторите за увеличаване 

на конкурентоспособността на българската икономика. За преодоляването на текущите 

предизвикателства са необходими целенасочени политики и мерки за осъществяването 

им. За настоящия програмен период (2014-2020 г.) иновационната политика на страната 

се основава на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Тя е 

разработена в съответствие със Стратегията на ЕС „Европа 2020” за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, както и в изпълнение на тематична цел 1, от чл. 9 на 

Регламент (РЕ) 1303/2013 г. - „засилване на научно-изследователската дейност, 

технологичното развитие и иновациите“. С РМС №668/2012 г. Министерство на 

икономиката се определя за водещо ведомство за изпълнение на предварително 

тематично условие 1 по Приложение ХI от Регламент (ЕС) 1303/2013 и за разработване 

на нова Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. е приета 

с РМС №857/03.11.2015 г. Окончателно актуализираната Стратегия, като основа за 

изпълнение на предварителното условие, е приета с РМС №384/13.07.2017 г. 

Визията за иновационната политика на страната, която Иновационната  

стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. 

представя, е свързана с това България да направи качествен скок в иновационното си 

представяне на ниво ЕС до 2020 година за справяне с обществените предизвикателства 

в сферата на демографията (намаляване на изтичането на мозъци, привличане на 

успешно реализиралите се българи, стимулиране на младежкото предприемачество), 

устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. В съответствие с 

определената визия, стратегическата цел е до 2020 г. България да премине от групата на 

„скромните иноватори” в групата на „умерените иноватори”. За изпълнение на 

стратегическата цел са заложени Оперативна цел 1: Фокусиране на инвестициите за 

развитие на иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за 

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

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

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

здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативните и рекреативните 

индустрии. 

През 2018 година България остава част от умерените иноватори, въпреки 

отчетените подобрения в иновационното представяне на страната от 2012 насам по 

данни на Европейското информационно табло. Според доклада, иновационните 

измерения, по които страната постига най-добри резултати през 2018 година, са 

въздействие върху заетостта (над средното за ЕС28) и интелектуална собственост. 

Индикаторите със стойности много над средното за ЕС, са заетост в бързоразвиващи се 

предприятия от иновативни сектори, заявки за промишлен дизайн и за запазена марка. 

Най-слабо представяне в България регистрират иновационните измерения 

„Финансиране и подкрепа“, „Привлекателни изследователски системи“ и „Иноватори“. 

Резултатите във връзка с „Публични разходи за НИРД“, „Най-цитирани публикации“ и 

„Учене през целия живот“ са най-ниски. Подобренията в тези области са от ключово 

значение за стимулирането и развитието на иновационния потенциал и постигането на 

по-добро иновационно представяне на страната.
1
  

Както е посочено в доклада на Иновации.бг за 2019 година концепцията за 

интелигентна специализация, лансирана от Европейския парламент и Съвета, се 

доказва като успешен инструмент за провеждане на кохезионната политика на ЕС на 

регионално ниво и ще запази ключовата си роля и през следващия програмен период. 

Във връзка с това подготовката на прозрачна и ефективна иновационна политика за 

интелигентна специализация на България за програмния период 2021 – 2027, която да 

отразява и развива националния иновационен потенциал и конкурентните предимства 

на регионалните бизнес общности, трябва да концентрира вниманието на българското 

правителство през оставащата една година.
2
 

 Настоящият доклад прави преглед на актуалността на ИСИС, промяната в 

нуждите на целевите групи и релевантността на методологията за идентифициране на 

приоритетни тематични области. Анализът завършва с препоръки към разработването 

                                                           
1
 European Commission (2019) European Innovation Scoreboard, 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en  
2
 Фондация "Приложни изследвания и комуникации" (2019) Иновации БГ, 

http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18455  

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18455
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на стратегията за следващия програмен период, както и препоръки към програмирането 

на средствата от оперативните програми. 

II. Методологичен подход 

Изследването в рамките на Дейност 4 от междинната оценка на изпълнението на 

ИСИС 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 4 

В рамките на изпълнение на Дейност 4 „Анализ и оценка на развитието и на 

промените в нуждите. Препоръки във връзка с програмирането на следващия 

програмен период“ 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.  

Анализът в рамките на тази дейност 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 
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В рамките на изпълнение на Дейност 4 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 4 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 

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 
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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 

 

III. Актуалност на Стратегията за интелигентна специализация 
3
 
4
 

 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация е нов подход към 

икономическото развитие, който се базира на целенасочена подкрепа на 

идентифицирани технологични ниши и тематични области, с висок потенциал за 

растеж, където бизнесът има интерес да инвестира и където е създаден човешки 

потенциал.  

Процесът на идентификация на интелигентната специализация е динамичен, с 

участието на партньори от икономическата и научната сфери, а също така и на 

гражданското общество, за да се идентифицират областите, в които страната има шанс 

да се отличи и изгради свой облик на международния пазар. Това ще доведе до по-

голяма концентрация и по-ефективно използване на националните и европейски 

публични средства, а също така и до подобряване на координацията и 

                                                           
3
 Министерство на икономиката (2018) Иновационна стратегия за интелигентна специализация 

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

2018 г. 
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взаимодействието между инициативите, предприети на общностно, национално и 

регионално ниво.  

В рамките на Стратегията за страната са идентифицирани четири тематични 

области, в които България има конкурентно предимство:  

1. Информатика и ИКТ 

2. Мехатроника и чисти технологии 

3. Индустрия за здравословен живот и биотехнологии 

4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии 

За всяка тематична област са дефинирани подобласти с капацитет за 

интелигентна специализация. Те подлежат на промяна, при доказан интерес и 

капацитет, както от страна на индустрията, така и от страна на научните среди и 

неправителствения сектор. Необходимо е обществото, начело с 

политическото/политическите ръководства да са обединени около единна визия и 

действия за просперитета на обществото, за решаването на социално-икономическите 

предизвикателства.  

Процесът на предприемаческото откритие допринася за най-ефективното 

разпределение на публични ресурси за научни изследвания и иновации.  Този процес 

отчита специфичната ситуация в различните региони и цели мобилизирането на 

местния предприемачески потенциал. Този процес е постоянно наблюдаван чрез 

проследяване реализацията на стратегията и резултатите й, базирани на набор от 

индикатори. Повечето от тези индикатори са заложени в ИСИС и формират част от 

системата за мониторинг и оценка.  

Резултатите от процеса на предприемаческото откритие, както и тези от 

проведените процедури по различни оперативни програми, са основа за оценка на 

необходимостта от актуализирането на ИСИС и продължаване на процеса на 

предприемаческото откритие. През 2018 г. е направена първата актуализация на 

тематичните подобласти за интелигентна специализация, при използване на следните 

критерии: 

Нулева активност – липса на проектни предложения в рамките на 

идентифицираната тематична подобласт за интелигентна специализация 
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Минимална активност – до 2 проектни предложения, неодобрени, в рамките на 

идентифицираната тематична подобласт за интелигентна специализация 

Аргументирана необходимост – писмено предложение, направено в рамките на 

процеса на предприемаческото откритие 

Установено е, че нулевата и минималната активност не са достатъчно основание, 

за да бъдат премахнати съответните подобласти за интелигентна специализация. Този 

извод се базира на изказаните мнения в рамките на процеса на предприемаческо 

откритие, направените дълбочинни интервюта, както и на натрупаната информация от 

4 процедури, финансирани по ОПИК. Към момента нулевата или минималната 

активност са считани за предупреждение и сигнал за премахването на някои от 

подобластите по региони, но не и за категоричното основание за отстраняването им 

напълно от допустимите за финансиране области на национално ниво. 

Трябва да се има предвид също така и концентрацията на някои от тематичните 

области по региони. За тематични области с висока концентрация е по-логично да 

имаме отпадане на тематичната област по региони на база на нулевата активност, тъй 

като предприятията от тази област са концентрирани в един регион и отсъстват в друг. 

Пример за такава тематична област е „Информатика и ИКТ“, при която много висок 

дял от предприятията са концентрирани в София (Югозападен район). Ето защо 

отпадането на тази област на база нулева активност в някои от останалите региони не 

би имало съществено отражение. Тематична област „Нови технологии в креативни и 

рекреативни индустрии“ се характеризира също с висока степен на териториална 

концентрация, поради което намаляването на регионите, в които тази тематична област 

е допустима не би имало негативни ефекти. Трудно е да се оцени концентрацията в 

териториален план на предприятията, които работят в тематични области 

„Мехатроника и чисти технологии“ и „Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии“, тъй като те обхващат много различни сектори, но именно поради това, 

бихме могли да предположим, че съвкупната им концентрация е ниска и те са 

разпръснати в множество различни региони. Ето защо, не бихме могли да кажем, че 

отпадането им в някои от регионите не би имало някакви негативни последствия. На 

практика нулевата активност в тези региони в някои от тематичните подобласти е 

основание да се предполага, че и за в бъдеще няма да има интерес към тях, поради 

което могат да отпаднат.   
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Нулева активност на регионите по ИСИС през 2018 г. 

Тематична област/подобласт на ИСИС СЗР СЦР СИР ЮЗР ЮЦР ЮИР Общо 

Информатика и ИКТ        

Производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн 

и/или асемблиране 

0  0  0 0 4 

Езикови технологии 0 0 0  0 0 5 

ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески 

индустрии (във връзка с другите тематични области), вкл. 

дигитализация на културно-историческо наследство, 

развлекателни и образователни игри, „инбедит“ софтуер 

  0    1 

Мехатроника и чисти технологии        

Създаване на съвременни информационни комплекси за 

автономни енергийни системи 

 0 0  0  3 

Био-мехатроника  0 0  0 0 4 

Вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен 

интелект 

 0   0  2 

Проектиране и производство на високо-технологични 

продукти и/или участие в над-национална производствена 

верига, вкл.  в аеро-космическата индустрия 

 0     1 

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии        

Производство на инсталации за добиване на екологично 

чиста електроенергия и промишлена вода 

 0 0   0 3 

Нано-технологии в услуга на медицината  0 0  0  3 

Производство на специализирани храни и напитки 

(бебешки и детски, „космически “ храни) 

 0    0 2 

Производство на инструменти, оборудване, консумативи 

за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или 

участие в над-национална производствена верига 

 0     1 

Медицински и лечебен туризъм с акцент върху 

възможностите за персонализация  (немасов, а персонален 

туризъм) 

 0     1 

Нови технологии в креативни и рекреативни 

индустрии 

       

Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение 

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

велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни 

     0 1 
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и екстремни спортове, костюми, декори, материали за 

исторически възстановки, специализирана екипировка и 

оборудване, печатни издания) 

Общо (13 подобласти с нулева активност) 2 10 7  6 6 31 

Забележка: В зелено са маркирани приоритетните тематични области за региона 

Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 2018 г. 

Като цяло най-често нулева и минимална активност се наблюдава в Северен 

централен район, следван от Североизточен район. Доста близо до него се нареждат 

Южен централен и Югоизточен.  

В рамките на процеса на предприемаческото откритие са получени 

аргументирани писмени предложения, свързани с възможността за актуализация на 

тематичните подобласти на ИСИС. Те са разгледани внимателно на заседание  на 

Националния икономически съвет и в последствие приети от Съвета за интелигентен 

растеж.  

Актуализацията на приоритетите за интелигентна специализация от 2018 г. се 

отнася до три от тематичните области, както следва:  

Информатика и ИКТ 

1. Съществуващата подобласт „Производства, особено Fabless и нови подходи 

за дизайн и/или асемблиране“ се актуализира като „Производства, 

включително Fabless, особено на създадени в България продукти, 

устройства и системи“ 

2. Съществуващата подобласт „ИКТ подходи в машиностроене, медицина и 

творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. 

дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и 

образователни игри, „имбедид” софтуер“ се актуализира като ; „ИКТ 

подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка 

с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-

историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-

медицина, теле-грижа, „имбедид” софтуер“ 

Мехатроника и чисти технологии 

1. Съществуващите подобласти „Вграждане на ВЕИ в роботизирани 

системи с изкуствен интелект“ и „Роботика и автоматизация на 



13 

 

процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани 

системи“ се обединяват в подобласт „Роботизирани системи и 

автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, 

системи за инструментална екипировка“ 

2. Създава се нова подобласт „Синя икономика – технологии за развитие“ 

 

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии 

1. Съществуващата подобласт „Сини технологии и приложение на нови методи 

и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси“ се 

актуализира като „Приложение на нови методи и технологии в 

устойчивото ползване на речни и морски ресурси“ 

 

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии 

Няма направени предложения за актуализация на подобластите 

За направените промени са уведомени всички заинтересовани страни. Също така 

актуализираният вариант на ИСИС е публикуван и на интернет страницата на МИ – 

„Политики и стратегии/иновации“ своевременно. 

Въпреки продължаващия процес на предприемаческо откритие в периода на 

изпълнение на стратегията и направената актуализация на ИСИС, стратегията 

продължава да има широк обхват.  Би следвало тя да бъде по-фокусирана и да очертава 

ясни приоритети по отношение на направленията с висока добавена стойност и 

областите на специализация, като се съобразява с перспективите и съществуващия 

потенциал в страната. Във връзка със специализацията по региони, някои експерти 

споделят, че е подходящо като първа стъпка да бъдат изготвени регионални стратегии и 

след това да бъдат обединени в обща стратегия. 

Настоящата Стратегия за интелигентна специализация е все още актуална спрямо 

нуждите на целевите групи. Промени в допустимите тематични области в някои от под-

направленията на база нулевата активност би било разумно и не би имало негативни 

ефекти върху бъдещото изпълнение на мерките и подкрепата за насърчаване на 

иновациите. Сред по-широките тематични области, които биха могли да бъдат 

„стеснени“ като допустими в част от регионите са „Мехатроника и чисти технологии“ и 

„Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“. Поради ограничения финансов 
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ресурс няма нужда от нови мерки/инструменти за подкрепа при разработването на 

ИСИС за следващия програмен период. Би могло да се потърси по-висока ефективност 

и резултатност при мерките за насърчаване на взаимодействието на бизнеса и 

представителите на академичните среди. Доколкото такива мерки се изпълняват в ОП 

НОИР, техните резултати ще могат да бъдат проследени в следващите години, когато 

процесът на изпълнение на проектите напредне. Би било добре да се търсят формати и 

възможности за споделяне на дейностите и резултатите между отделните приоритети за 

финансиране по отделните оперативни програми. Това би обогатило иновационните 

екосистеми на местно ниво и би създало предпоставка за обмен на опит, знание, 

постижения между представителите на отделните групи бенефициенти. Такива мерки 

биха допринесли също така за подобряване на диалога и сътрудничеството между 

бизнес и академия.  

 

IV. Промяна в нуждите на целевите групи 
 

Според данните от проведените анкетни проучвания сред бенефициентите по 

оперативните цели на ИСИС, целевите групи са удовлетворени от съответствието на 

инструментите за финансиране на стратегията с техните цели. Това твърдение е 

валидно както за инструментите за финансиране чрез националния бюджет, така и за 

оперативните програми. 

Съответствие на обявените процедури по ОПИК 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. 
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 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. 

Съответствие на обявените процедури по ОПИК 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 
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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 процедурите с нуждите на бенефициентите, финансирани от 

ОП НОИР   

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 

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
5
 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.  

                                                           
5
 Използвана е скала от 1 до 5, където 1 е Напълно неудовлетворен, а 5 е Напълно удовлетворен. 
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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).  

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 в много голяма степен за развитието на 

иновационния капацитет на страната. Други дейности, които биха могли да допринесат 

за развитието на иновационния капацитет на страната според бенефициентите са 
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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 

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. 

Обобщение 

Като цяло не е налице промяна в нуждите на целевите групи. Още повече, че политиките за 

насърчаване на иновациите са с дълъг хоризонт и може да се очаква да дадат по-значими 

резултати в средносрочен и дългосрочен план. Също така, като цяло, удовлетвореността на 

целевите групи от съответствието на обявените процедури с нуждите и приоритетите им като 

бенефициенти са много високи. Самите бенефициенти набелязват поредица от мерки, чието 

изпълнение трябва да се засили, за да се преодолеят дефицитите 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. На практика чрез натрупване на 
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инвестиции в иновации на местно ниво (както чрез публично финансиране, така и от 

страна на частните инвестиции) ще се създадат условия за повишаване на капацитета и 

подобряване на иновационните екосистеми.  

 

V. Релевантност на методологията за идентифициране на приоритетни 

тематични области 

 

Източник: Министерство на икономиката (2018) Годишен доклад за изпълнението на ИСИС 2014-2020 - 

2018 г., Приложение 1 

В процеса на идентификация на приоритетните технологични области са съчетани 

количествен, качествен и крос анализ, както и процеса на предприемаческо откритие. В 

резултат от количествения и качествения анализ, както и крос анализът, 

идентифицираните икономически дейности са редуцирани до 21. Процесът на 

предприемаческо откритие включва провеждането на фокус групи, тематични срещи, 

редовни срещи на работни групи, форуми, събития, конференции, срещи на 

заинтересовани с представители на ЕС и други. В съчетание с анализ на съществуващия 

научен потенциал и бизнес предложения, са идентифицирани приоритетните 

технологични области. 

Процесът на предприемаческото откритие е основното предварително условие за 

обезпечаване разпределението на публични ресурси за научни изследвания и иновации 

по най-ефективен начин. Този процес отчита специфичната ситуация в различните 
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региони и цели мобилизирането на местния предприемачески потенциал. Базиран на 

местните сфери на дълготрайно сътрудничество между научни изследвания, бизнес и 

централна администрация, са идентифицирани нововъзникващи области на 

технологично развитие, които също притежават пазарен потенциал. На тази база са 

формулирани конкретните предложения за публична подкрепа на научните 

изследвания и иновациите. Предложенията са разработени от екип представители, 

включващ всички заинтересовани страни, които от своя страна са одобрени на 

политическо ниво и станали основа за промяна на политиките за насърчаване на 

изследванията и иновациите. Според стратегията, този процес следва да бъде 

постоянно наблюдаван чрез проследяване реализацията на стратегията и резултатите й 

базирани на набор от индикатори, заложени в ИСИС и формиращи част от системата за 

мониторинг и оценка на стратегията. Фокусът е върху свързването на индикаторите за 

продукт, резултат и въздействие с общите стратегически цели и очакваните резултати, 

отколкото само върху усвояването на финансовите средства.  

Резултатите от мониторинга и оценката на програмите и проектите по ИСИС се 

включват в актуализирането на ИСИС чрез продължаване на процеса на 

предприемаческото откритие. Осигуреното продължаване на този процес е чрез 

междинни оценки и продължаващи консултации със заинтересованите страни.  

 
Източник: Министерство на икономиката (2018) Иновационна стратегия за интелигентна специализация 

на Република България 2014-2020 г. 
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Междинните оценки на стратегията ще предоставят вътрешен поглед върху 

съответствието, ефективността и ефикасността, както и приносът и въздействието на 

инструментите за изпълнение на стратегията. Заедно с продължаващия процес на 

консултации със заинтересованите страни това би следвало да предостави добро 

разбиране по отношение на достигането на междинните цели и ще позволи 

актуализиране на IS3. Този двустранен процес би трябвало да даде представа кои 

програми и проекти би трябвало да бъдат разширени, отменени, или пре-профилирани.  

Органът за мониторинг и оценка разработва план за оценка на ИСИС, при която да са 

използвани индикаторите, заложени в ИСИС. Тази дейност ще включва и външни 

експерти за получаване на обективна оценка на постигнатите резултати. Мненията на 

заинтересованите страни за функционирането и потенциалния принос и ефективността 

на специфичните програми също имат ключов принос към актуализирането на ИСИС. 

Това би следвало да представлява продължаващия процес на предприемаческо 

откритие и да предостави „вътрешен“ поглед на ефективността от индивидуалните 

програми и техния потенциал за постигане на стратегическите цели на ИСИС.  

В рамките на междинните оценка на стратегията е възможно да се предприеме 

оценка на реализация, процеси и междинни резултати, а не на цялостното въздействие. 

Оценките за изпълнение разглеждат как се реализира и управлява една програма и 

целта й за значително подобрение през втората фаза на реализация. Оценката на 

процеса изследва как да се подобри дизайна, предоставянето и ползата от програмата. 

Мониторингът на резултатите би трябвало да покаже, че постигнатите резултати 

съответстват на поставените цели на дадения етап от програмата.  

Очаква се различните части от ИСИС да си взаимодействат и взаимно да се 

усилват. Този процес на мониторинг и оценка на ИСИС се нуждае от фокусиране, 

включително дали приоритетите на ИСИС, целите и механизмите за реализация си 

съответстват един на друг.  

Ключът към успешен процес на мониторинг и оценка е интегриране и взаимна 

обмяна на информация между вижданията на заинтересованите страни и резултатите от 

процеса на мониторинг и оценка. Тъй като използването на много индикатори за 

продукт и въздействие е ограничено, то се допълва с качествени виждания на 

заинтересованите страни чрез различни форуми, “peer” сравнения, фокус групи, 

семинари и др. В еднаква степен продължаването процеса на предприемаческо 

откритие или консултациите със заинтересованите страни трябва да се базира на 

максимално възможни цели и неутрални анализи. „Процесът на предприемаческо 
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откритие” и дейностите по „мониторинг и оценка” – би трябвало да се усилват и да се 

допълват една друга по отношение на принос и срокове/време. 

Стратегията предвижда прегледът/преработването на ИСИС да бъде одобрявано 

от Съвета за интелигентен растеж въз основа на предложение от Административната 

партньорска мрежа. Предложението би следвало да се изготвя от Координационното 

звено на база приноса на звеното за мониторинг и оценка и на резултатите от процеса 

на предприемаческото откритие. 

Административната и регионалната партньорска мрежа имат съществен принос 

за осъществяването на  регулярни срещи със заинтересованите страни. В допълнение, 

изготвените мониторингови доклади и междинни оценки, подпомагат продължаването 

на процеса на предприемаческо откритие. Въпреки това, този процес не е достатъчно 

ефективен. ИСИС включва 4 големи области с много широк спектър на възможности и 

индустрии, особено в регионален аспект. Идентифицираните до момента актуализации 

чрез процеса на предприемаческо откритие, отдолу-нагоре, представляват дребни 

промени на някои от подсекторите на стратегията, а това не подпомага постигането на 

по-добър фокус във връзка с приоритетите на ИСИС. Освен това, реалното участие на 

всички заинтересовани страни е предизвикателство пред подхода за идентифициране на 

приоритетните тематични области във връзка с мотивацията им да се включат и да 

допринесат активно за процеса. 

Методологията за идентифициране на приоритетните тематични области е релевантна. 

Тя е доказала своята ефективност по отношение на включване на заинтересованите 

страни в диалога и процеса на взимане на решение за определяне на приоритетните 

тематични области. Също така, оценката за изпълнението на ИСИС показва, че 

поддържането на процеса на предприемаческо откритие и диалога със 

заинтересованите страни и в процеса на изпълнение на Стратегията е добра основа за 

получаване на обратна връзка, обсъждане на напредъка от изпълнението на стратегията 

и обсъждане на нуждата от актуализацията й. Този модел на комуникация също така 

дава възможност да се потърси мнението на заинтересованите страни за срещани 

трудности в областта на изпълнението на иновационни проекти по ИСИС, 

необходимостта от промени в рамките на приоритетните области за интелигентна 

специализация и/или предложения за нови и/или подобрени мерки за подкрепа на 

бизнес и научните/академичните среди. 
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Въпреки успешното прилагане на методологията за идентифициране на приоритетите и 

поддържане на контакт със заинтересованите страни на национално и местно ниво, 

процесът на управление на ИСИС има нужда от оптимизация. Препоръките по 

отношение на процеса на управление на ИСИС са детайлно разгледани в Доклад 3.   

 

VI. Препоръки към разработването и изпълнението на ИСИС за 

следващия програмен период 
  

От изключителна важност е подхода за разработване на ИСИС да се базира 

отново на процеса на предприемаческото откритие, който отчита специфичната 

ситуация в различните региони и цели мобилизирането на местния предприемачески 

потенциал и взима предвид мнението на всички заинтересовани страни. За да се 

гарантира максимално добро обхващане на всички заинтересовани страни би било 

добре този процес да се допълни с качествени (основно дълбочинни интервюта и фокус 

групи) и количествени изследвания с представителите на заинтересованите страни, за 

да се гарантира представителност на мненията и по-добро обхващане на отделните 

целеви групи. Провеждането на регионални кръгли маси и семинари е изключително 

добра практика за консултиране на политики, но в същото време има своите 

ограничения най-вече поради невъзможността или липсата на мотивация за участие на 

някои от целевите групи. Ето защо, допълването на процеса по консултиране и с други 

методи и инструменти би позволило използването на метода на триангулацията и би 

гарантирало по-пълно обхващане на мнението на заинтересованите страни. Би било 

добре да бъде запазен подхода, в който са обхванати всички заинтересовани страни, 

ангажирани с научни изследвания, бизнес и разработване на политики на централно и 

местно ниво и др. Към консултациите е добре де бъде включен и анализ на данни и 

статистическа информация по региони, който да представя жизнеспособността и 

потенциала на предприятията за иновации и НИРД.  

 Едновременно с процеса на консултиране е важно на политическо ниво да има 

засилен диалог и партньорство между експертите на политико правещите 

министерства, които да работят съвместно и да координират процеса по избор на 

области на интервенция. Допълнителна синхронизация и по-добро запознаване с 

иновационните политики и визията на ИСИС на Управляващите органи и 

ръководствата на звената, които управляват финансовите инструменти за финансиране 
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на иновационните политики (общо 10 звена), би имало положителен ефект за 

осъзнаване на допълняемостта и пресечните точки между тях.  

VII. Препоръки по отношение на програмирането на средствата от 

ЕСИФ. Препоръки по отношение на програмирането на средствата 

от оперативните програми 
 

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 успява 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. 

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, 
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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 

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. 
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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. 

Необходим е по-добър синхрон между управляващите органи и по-добро 

познаване на визията, целите и философията на ИСИС. Към момента само 2 от 10-те 

финансиращи органа познават Стратегията в пълнота и се водят от нейната рамка в 

процеса на програмиране на схемите за финансиране. За останалите финансиращи 

органи ИСИС е външен и „чужд“ стратегически документ. Ето защо е необходимо да се 

подобри диалога и да се търсят ключовите мерки, чрез които изпълнението на ИСИС да 

присъства по-осъзнато във всяка от програмите, в това число и с по-отчетливо 

извеждане на нейните приоритети в схемите за финансиране.   
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VIII. Констатации, изводи и препоръки 

Подготовката на ефективна и координирана иновационна политика за 

интелигентна специализация би следвало да е сред ключовите приоритети на 

правителството във връзка със следващия програмния период 2021 – 2027.  

Необходимо е тази политика на страната да е съобразена със секторите с висока 

добавена стойност, съществуващия иновационен потенциал и възможностите за 

сътрудничество между науката, бизнеса и останалите заинтересовани страни.  

Въпреки продължаващия процес на предприемаческо откритие в периода на 

изпълнение на стратегията и направената актуализация на ИСИС, стратегията 

продължава да има широк обхват.  Би следвало тя да бъде по-фокусирана и да очертава 

ясни приоритети по отношение на направленията с висока добавена стойност и 

областите на специализация, като се съобразява с перспективите и съществуващия 

потенциал в страната.  

Според данните от проведените анкетни проучвания сред бенефициентите по 

оперативните цели на ИСИС, целевите групи като цяло са удовлетворени от 

съответствието на инструментите за финансиране на стратегията с техните цели. Това 

твърдение е валидно както за инструментите за финансиране чрез националния 

бюджет, така и за оперативните програми. 

Промени в допустимите тематични области в някои от под-направленията на 

база нулевата активност би било разумно и не би имало негативни ефекти върху 

бъдещото изпълнение на мерките и подкрепата за насърчаване на иновациите. Сред по-

широките тематични области, които биха могли да бъдат „стеснени“ като допустими в 

част от регионите са „Мехатроника и чисти технологии“ и „Индустрия за здравословен 

живот и биотехнологии“. 

От изключителна важност е подхода за разработване на ИСИС да се базира 

отново на процеса на предприемаческото откритие, който отчита специфичната 

ситуация в различните региони и цели мобилизирането на местния предприемачески 

потенциал и взима предвид мнението на всички заинтересовани страни. Едновременно 

с процеса на консултиране е важно на политическо ниво да има засилен диалог и 

партньорство между експертите на политико правещите министерства, които да 

работят съвместно и да координират процеса по избор на области на интервенция.  
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