
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поредица доклади 

за отделните държави 

на Обсерваторията за 

научни изследвания 

 

 
Тодорова, А., Славчева, М. 

2017 

EUR 28523  BG 

Доклад за отделната държава 2016: 

България 



Настоящата публикация представлява доклад от поредицата „Науката в полза на политиките“, изготвен от 

Съвместния изследователски център (JRC) — вътрешната служба за наука на Европейската комисия. Целта 

на публикацията е да представи основана на доказателства научна подкрепа за процеса на създаване на 

европейски политики. Настоящата публикация и изразените в нея становища не предполагат и не 

предрешават политическите позиции на Европейската комисия. Нито Европейската комисия, нито 

действащи от нейно име лица, носят отговорност за използването на настоящата публикация. 

Информация за връзка 

Адрес: Edificio Expo. c/ Inca Garcilaso, 3. E-41092 Seville (Испания) 

Електронна поща: jrc-ipts-secretariat@ec.europa.eu 

Тел.: +34 954488318 

Факс: +34 954488300 

Научен център на Съвместния изследователски център (JRC) 

https://ec.europa.eu/jrc 

JRC105925

EUR 28523 BG 

PDF ISBN 978-92-79-66730-5 ISSN 1831-9424 doi:10.2760/039779 

© Европейски съюз, 2017 г. 

Възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи източникът. 

Как да се цитира: Тодорова, A., Славчева, M.; Доклад за отделната държава на Обсерваторията за научни 

изследвания и иновации, 2016 г.: България; EUR 28523 BG; doi:10.2760/039779

Всички изображения © Европейски съюз 2017 г. с изключение на изображението на таблото на ЕНП на 

първа страница от Niels Meyer, лицензирано съгласно CC BY 2.0 

Резюме 

В поредицата от доклади за отделни държави на Обсерваторията за научни изследвания и иновации за 

2016 г. се анализира и оценява развитието и резултатите на националните системи за научни изследвания 

и иновации на 28-те държави — членки на ЕС, и свързаните с тях политики с цел мониторинг и оценка на 

прилагането на политиките на ЕС, както и улесняване на обмяната на опит в областта на политиката в 

държавите членки. 

https://ec.europa.eu/jrc


 

2 

 

Съдържание 

Предговор ....................................................................................... 4 

Благодарности ................................................................................ 4 

1. Основни развития в политиката за НИИ през 2016 г. .................. 6 

1.1 Фокусиране върху националните и регионалните стратегии за 

интелигентна специализация ......................................................... 6 

2. Икономически контекст ............................................................ 9 

2.1 Структура на икономиката ..................................................... 10 

2.2 Бизнес среда ......................................................................... 10 

2.3 Осигуряване на човешки ресурси ........................................... 11 

3. Основни участници в сферата на НИИ ..................................... 11 

4. Тенденции в областта на НИИ ................................................. 12 

4.1 Публично разпределение на НИРД и разходи за НИРД ............. 13 

4.2 Частни разходи за НИРД ........................................................ 13 

4.3 Иновации в публичния сектор и участие на гражданското 
общество .................................................................................... 14 

5. Предизвикателства във връзка с иновациите ........................... 15 

5.1 Предизвикателство 1: Гарантиране на устойчивост на системата 

за НИИ чрез увеличаване на финансирането и диференциране въз 
основа на качеството .................................................................. 15 

Описание ................................................................................. 15 

Ответни мерки на политиката .................................................... 17 

Оценка на политиката ............................................................... 18 

5.2 Предизвикателство 2: Фокусиране върху консолидиране и 

изграждане на капацитет с цел създаване на иновационна 
екосистема ................................................................................. 19 

Описание ................................................................................. 19 

Ответни мерки на политиката .................................................... 20 

Оценка на политиката ............................................................... 21 

4.3 Предизвикателство 3: Създаване на благоприятна среда за 

публично-частно партньорство и сътрудничество между научната и 

стопанската дейност ................................................................... 22 

Описание ................................................................................. 22 

Ответни мерки на политиката .................................................... 23 

Оценка на политиката ............................................................... 24 

6. Фокусиране върху създаването и стимулирането на пазари ...... 24 



 

3 

 

Приложение 1 — Библиография ..................................................... 28 

Приложение 2 — Съкращения ........................................................ 29 

Приложение 3 — Информационен фиш ........................................... 32 

Списък на фигурите ...................................................................... 33 

 



 

4 

 

Предговор 

В доклада се прави анализ на системата за научни изследвания и иновации (НИИ) в 

България за 2016 г., като се включват съответните политики и финансиране и се 

обръща специално внимание на теми от решаващо значение за политиките на ЕС. В 

доклада се определят основните предизвикателства пред българската система за 

научни изследвания и иновации и се оценяват ответните мерки от страна на 

политиката. Той бе изготвен в съответствие с набор от насоки за събиране и анализ 

на редица материали, включително документи относно политики, статистически 

данни, доклади за оценка, уебсайтове и др. Когато е възможно, количествените 

данни са съпоставими между всички доклади на държавите членки. Освен ако е 

посочено изрично, всички данни, използвани в настоящия доклад, са основани на 

статистическа информация на Евростат, достъпна към ноември 2016 г. 

Съдържанието на доклада се основава отчасти на доклада за отделната държава на 

Обсерваторията за научни изследвания и иновации за 2015 г. (Тодорова и 

Славчева, 2016 г.). 

 

Благодарности 

От голяма полза за доклада бяха експертните съвети, предоставени от Лейла 

Радованова, Министерство на икономиката, и Янита Жеркова, Министерство на 

образованието и науката, както и предходните доклади за отделната държава на 

Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) и на Обсерваторията за 

научни изследвания и иновации, по-специално приносът на проф. Росица Чобанова 

и д-р Емануела Тодева. Изразяват се лични благодарности на професор Slavo 

Radosevic за ценния му принос относно стратегията за интелигентна специализация 

(RIS3) на България. 

В доклада са използвани коментари на Ruslan Rakhmatullin от отдел B.3 на JRC на 

ЕК. 

Авторите благодарят и за коментарите на ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД 

„Научни изследвания и иновации“. 

 

Институции и организации, с които са свързани авторите: 

Ангелина Тодорова, член на Institute of Consulting, Обединено кралство; регионален 

координатор на Клъстер за аеро-космически технологии, изследвания и приложения 

(CASTRA) в София, България 

Милена Славчева, Европейска комисия, Генерална дирекция „Съвместен 

изследователски център“, отдел B.7: Знание за финанси, иновации и растеж 

(Брюксел, Белгия) 

 

 

 

 



 

 

 

НАЙ-ВАЖНОТО НАКРАТКО  

 

 В България реалният БВП нарасна с 3,6 % 

през 2015 г. и се очаква да нарасне 

съответно с 3,1 % и 2,9 % през 2016 г. и 

2017 г.  

 Очаква се бюджетният дефицит постепенно 

да се понижи от 1,7 % през 2015 г. на 0,9 % 

от БВП през 2016 г. и съответно на 0,8 % и 

0,7 % през 2017 г. и 2018 г.  

 В България се наблюдава ниско до средно 

равнище на структурна интеграция в 

световните вериги за създаване на стойност 

(СВСС), което е малко по-високо от страната 

на купуването.  

 Очаква се растежът на заетостта да се 

повиши от 0,4 % през 2015 г. на 0,8 % през 

2016 г. и леко да се понижи на 0,7 % през 

2018 г. Заедно с очакваното намаляване на 

работната сила поради застаряването на 

населението и емиграцията, това вероятно 

ще намали допълнително процента на 

безработица на 8,1 % през 2016 г., 7,1 % 

през 2017 г. и 6,3 % през 2018 г. 

 Българската система за научни изследвания 

и иновации се характеризира с финансиране, 

което е недостатъчно — варира около 0,5—

0,6 % от БВП, като през 2014 г. достига 

0,79 %, а за 2015 г. се очаква да бъде 

0,96 %. Въпреки че цялостната тенденция е 

положителна, публичният компонент 

продължава да бъде малък. 

 В резултат най-вече на изпълняваните 

оперативни програми и инструменти на ЕС 

осъществените от бизнес сектора НИРД (като 

процент от брутните вътрешни разходи (БР) 

за НИРД) са нараснали от 30 % през 2009 г. 

на 50 % през 2010 г., следвани от 61 % през 

2013 г. (близо до средната за ЕС-28 стойност 

от 64 %).  

 

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКАТА ЗА НИИ

 Гарантиране на устойчивост на 

системата за НИИ чрез увеличаване на 

финансирането и диференциране въз 

основа на качеството. Ниското равнище на 

публично финансиране за научни 

изследвания и иновации представлява най-

характерната особеност на българската 

система за НИИ и излага на риск нейната 

устойчивост. Не може обаче да се очаква, че 

само увеличаването на размера на 

инвестициите ще доведе до конкурентни 

резултати, освен ако не се акцентира повече 

върху осигуряването на човешки ресурси и 

стимули за върхови постижения и 

интернационализация. 

 Фокусиране върху консолидиране и 

изграждане на капацитет с цел 

създаване на иновационна екосистема. 

Системата за НИИ е разпокъсана поради 

твърде широкото тематично покритие, 

пропуските в институционалната 

координация и цялостната система за 

финансиране досега, която стимулира цели 

институции да се конкурират помежду си за 

институционални бюджети, вместо да си 

сътрудничат по тематични приоритети. 

Подходът на RIS3 и създаването на Съвет за 

интелигентен растеж (СИР) осигуряват нова 

възможност на българските органи да 

активизират политиките за научни 

изследвания и иновации, както и да 

реорганизират разпокъсаната област на НИИ 

и свързаните с нея секторни политики. 

 Създаване на благоприятна среда за 

публично-частно партньорство и 

сътрудничество между научната и 

стопанската дейност. Българската система 

за научни изследвания и иновации се 

характеризира с разделение между публично 

финансирания „стълб за научни изследвания 

и развойна дейност“ и „стълба за иновации“ 

на частния сектор. В RIS3 за периода 2014—

2020 г. и в доклада за отделната държава на 

Обсерваторията за научни изследвания и 

иновации за 2015 г. се обсъжда 

необходимостта от стимулиране както на 

търсенето, така и на предлагането в 

системата на иновациите, от укрепване на 

връзките и създаване на финансови стимули 

и служби за професионална подкрепа, за да 

се насърчи тяхното взаимодействие. 

ОСНОВНИ РАЗВИТИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА НИИ ПРЕЗ 2016 Г. 

 Разработване на нова визия за развитието на научните изследвания в подкрепа на 

обществото и икономиката „По-добра наука за по-добра България“ 2016—2025 г.  

 Влизане в сила на измененията на Закона за висшето образование  

 Засилено въвеждане на модела за финансиране, основано на резултатите (ФОР) 

 Продължаване на изпълнението на плана за действие относно RIS3  

https://era.gv.at/object/document/2763/attach/BG_Better_ScienceBetter-final_en.pdf
https://era.gv.at/object/document/2763/attach/BG_Better_ScienceBetter-final_en.pdf
http://uacg.bg/?p=42&l=1&id=2171
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html


 

 

 

1. Акценти в политиката за НИИ през 2016 г. 

Нова визия за 

развитието на научните 

изследвания в подкрепа 

на обществото и 

икономиката „По-добра 

наука за по-добра 

България“ 2016—

2025 г. 

Поставено беше начало на дебата във връзка с новата 

визия. Целта на визията е да се покаже нов ангажимент 

(включително финансов) към науката и иновациите и 

да се изгради доверие сред заинтересованите страни в 

сферата на НИИ, както и между националните и 

международните научни общности. 

Изменения на Закона за 

висшето образование  

(март 2016 г.) 

Висшите училища (ВУ) са разделени на четири 

категории (които официално не съществуваха преди 

това): университети, изследователски университети, 

специализирани висши училища и самостоятелни 

колежи. Разликата между насочените към изследвания 

ВУ и тези, които се фокусират върху обучението, е от 

основно значение за установяването на подходяща 

основа за финансирането, основано на резултатите. 

Модел на финансиране, 

основано на 

резултатите  

Държавното финансиране ще продължи да се основава 

най-вече на броя записани студенти, но все повече ще 

се увеличава дялът на специфичните критерии за 

качество на обучението и научните изследвания, както 

и за съответствие с нуждите на пазара на труда. За 

академичната 2016/2017 година 30 % от държавното 

финансиране за публични институции ще бъде 

разпределено въз основа на критерии, с които се 

измерва качеството на обучението, резултатите от 

научни изследвания и съответствието с пазара на 

труда.  

План за действие 

относно RIS3 

Изпълнението на плана за действие приключи през 

2016 г., с изключение на финализирането на 

актуализацията на Националната пътна карта за научна 

инфраструктура, при която се очаква финансов 

ангажимент от страна на държавата. Съветът за 

интелигентен растеж функционира, което позволява 

координация на политиките и участие на високо 

равнище в изпълнението на политиките. 

1.1 Фокусиране върху националните и регионалните стратегии 
за интелигентна специализация  

Описание и график: В българската RIS31 се представя визия, съгласно която до 

2020 г. България ще направи качествен скок в осъществяването на иновации на 

равнище ЕС, така че да се преодолеят обществените предизвикателства във връзка 

с демографията (прекратяване на изтичането на мозъци и насърчаване на 

младежкото предприемачество), устойчивото развитие, интелектуалния капитал и 

здравето на нацията. 

Тази визия е изразена от практическа гледна точка в следната стратегическа цел: 

до 2020 г. България да премине от групата на „скромните новатори“ към групата на 

                                    
1 RIS3 касае пряко две оперативни програми — ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014—2020 г., приоритетна ос 1. 

https://era.gv.at/object/document/2763/attach/BG_Better_ScienceBetter-final_en.pdf
https://era.gv.at/object/document/2763/attach/BG_Better_ScienceBetter-final_en.pdf
https://era.gv.at/object/document/2763/attach/BG_Better_ScienceBetter-final_en.pdf
https://era.gv.at/object/document/2763/attach/BG_Better_ScienceBetter-final_en.pdf
https://era.gv.at/object/document/2763/attach/BG_Better_ScienceBetter-final_en.pdf
https://era.gv.at/object/document/2763/attach/BG_Better_ScienceBetter-final_en.pdf
https://era.gv.at/object/document/2763/attach/BG_Better_ScienceBetter-final_en.pdf
https://era.gv.at/object/document/2763/attach/BG_Better_ScienceBetter-final_en.pdf
http://uacg.bg/?p=42&l=1&id=2171
http://uacg.bg/?p=42&l=1&id=2171
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html


 

 

 

„умерените новатори“, което ще бъде изпълнено чрез постигането на две 

оперативни цели: 

Цел 1: Насочване на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в 

„интелигентни“ тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, 

които водят до конкурентни предимства и увеличение на добавената стойност на 

националните продукти и услуги); 

Цел 2: Подкрепа за ускорено внедряване на технологии, методи и др., подобряване 

на ефективното използване на ресурси и прилагането на ИКТ в промишлеността. 

С избраните цели се показва ангажиментът на създателите на политики да 

концентрират политическите усилия и финансирането върху ограничен брой 

вертикални („интелигентни“) тематични области и два хоризонтални приоритета от 

RIS3 (преодоляване на пропуските в ефективното използване на ресурси в България 

и Програмата на ЕС в областта на цифровите технологии): 

Интелигентни тематични приоритетни области и хоризонтални политики 

 

Източник: RIS3, България 

„Интелигентните“ приоритетни области дават възможност за изграждането на 

множество връзки и се укрепват взаимно, предвид приложимите умения, 

определени в условия на недостиг на висококвалифициран човешки капитал, което 

създава условия за нововъзникващи отрасли, основани на знанието. Процесът на 

откриване чрез предприемачеството (EDP) позволи да се стигне до задълбочаване 

на „интелигентните“ области и определяне на специфични ниши (33 на брой), в 

които България притежава потенциал за революционни постижения: информатика и 

ИКТ — 8 подтематични области (ПТО); мехатроника и чисти технологии — 11 ПТО; 

индустрия за здравословен живот и биотехнологии — 10 ПТО; и креативни и 

рекреативни индустрии — 4 ПТО. Областите отразяват капацитета за научни 

изследвания в страната и го съпоставят с нейните икономически преимущества (от 

гледна точка на сравнителни и конкурентни предимства, сектори с по-висока 

добавена стойност, потенциал за износ и очаквани ниши, в които ще нарасне 

пазарното търсене). Традициите на българското селско стопанство и медицина се 

съчетават с постижения в ИКТ и автоматизацията, като се отчита, че „отраслите на 

21-ви век ще зависят във все по-голяма степен от създаването на знания чрез 

творчество и иновации“2. 

                                    
2 Landry, Charles; Bianchini, Franco (1995 г.), The Creative City (Творческият град); вж. също 

Florida, Richard, The Creative Class (Творческата класа). 



 

 

 

С оглед на високата степен на централизиране на управлението и администрацията 

в България държавата избра национален подход към интелигентната специализация 

за програмния период 2007—2013 г. В Северен централен регион обаче съществуват 

пилотни инициативи на регионално равнище благодарение на проекта „Подкрепа по 

RIS3 в изоставащи региони“ на JRC 3 , а на равнището на столицата София — 

„Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София“ (ИСИСС) 4  с 

подкрепата на платформата S35.  

Нови развития: Планът за действие относно RIS3 се изпълняваше постепенно през 

2016 г., включително с техническа помощ от ЕС във връзка с мониторинга и 

оценката. Бяха разработени технологични пътни карти за всяка тематична област от 

RIS36. Съветът за интелигентен растеж работи, което позволява координация на 

политиките и надзор на високо равнище. Широкообхватният процес на опознаване 

на сферата на предприемачеството продължи с дванадесет регионални събития (по 

две в различни градове във всеки от шестте региона по NUTS II), в рамките на които 

бе обсъден и насърчен процесът на интелигентна специализация и бяха 

прецизирани тематичните области и подобласти. Схемите за финансиране по линия 

на ОПИК в сферата на технологичното развитие и иновациите наближават етапа на 

възлагане на договори (иновации във вече установени предприятия — 50 милиона 

евро, и иновации в новосъздадени предприятия — 10 милиона евро). Изпълнява се 

и схемата за центровете за върхови постижения и центровете за компетентност по 

линия на ОП НОИР с ориентировъчен бюджет в размер на 179 милиона евро заедно 

с паралелна тръжна процедура за международни оценители7. 

Нерешени въпроси: Изпълнението на плана за действие относно RIS3 приключи, с 

изключение на финализирането на актуализацията на Националната пътна карта за 

научна инфраструктура, при която се очаква финансов ангажимент от страна на 

държавата в размер на 55 милиона евро съгласно изчисленията на проектна основа. 

На практика пътната карта на Европейския стратегически форум за 

научноизследователски инфраструктури (ESFRI) беше актуализирана през 2016 г. от 

Министерството на образованието и науката (МОН) с помощта на външни експерти и 

бе потвърден приоритетът на набора от 14 проекта, определени по-рано (през 2010 

и 2014 г.), които бяха оценени поотделно от икономическа и финансова гледна 

точка. Очаква се обаче ESFRI да се синхронизира допълнително с RIS3, а обхватът 

му да бъде разширен през 2017-2018 г. с оглед и на  междинния преглед за 

програмния период 2014-2020 г. Освен това България се е ангажирала да завърши 

общия си анализ на средата. В периода 2015-2016 г. в рамките на анализа по 

Стратегията 2025 се извърши инвентаризация на научноизследователските 

инфраструктура, оборудване и апарат. През 2017-2018 г. резултатите от нея трябва 

да послужат за комплексно диагностициране на инфраструктурата за НИРДИ като 

тематично и териториално разпределение, морално остаряване и/или 

                                    
3 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-lagging-regions 
4 http://www.sofia-

da.eu/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B8
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%
D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F.html 
5 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 
6 http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/trms_3rev_final_bg.pdf 
7 http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2315 



 

 

 

припокривания, преглед на научноизследователските резултати и особено на 

потенциала за сътрудничество с промишлеността.  

Очаква се процесът на RIS3 да продължи да извлича полза от ПОСП (като 

следващият цикъл от регионални и тематични събития се планира за 2017 г.), от 

изпълнението на ОП (например схемите за иновации по линия на ОПИК показват 

релевантността на областите и подобластите по RIS3) и дори от стартиране на 

многофондовото финансиране (с одобряването на 16-те стратегии за водено от 

общностите местно развитие8). Актуализацията на RIS3 трябва да включва и  оценка 

на цялостната ситуация по отношение на инфраструктурата за научни изследвания 

в България. 

 

2. Икономически контекст 

В съответствие с есенната икономическа прогноза за 2016 г. 9  същественото 

преразглеждане на данните от националните сметки доведе до коригиране на 

стойностите за реалния темп на нарастване на БВП от 3,0 % на 3,6 % през 2015 г. 

Увеличението в частното потребление, стимулирано от нарастващото доверие на 

потребителите, бе особено голямо през 2015 г. — 4,5 %. Поради това прогнозите за 

темпа на нарастване на БВП се коригират от 2,0 % на 3,1 % през 2016 г. и от 2,4 % 

на 2,9 % за 2017 г. Очаква се инфлацията през 2016 г. да бъде отрицателна (-

0,9 %), през 2017 г. — положителна (1 %), но да остане ниска с оглед на 

очакваната отрицателна разлика между фактическия и потенциалния БВП. Очаква 

се растежът на заетостта да се повиши от 0,4 % през 2015 г. на 0,8 % през 2016 г. и 

леко да се понижи на 0,7 % през 2018 г. Заедно с очакваното намаляване на 

работната сила поради застаряването на населението и емиграцията, това вероятно 

ще намали допълнително процента на безработица на 8,1 % през 2016 г., 7,1 % 

през 2017 г. и 6,3 % през 2018 г. Очаква се бюджетният дефицит постепенно да се 

понижи от 1,7 % през 2015 г. на 0,9 % от БВП през 2016 г. и съответно на 0,8 % и 

0,7 % през 2017 г. и 2018 г. Що се отнася до фискалните рискове, допълнителните 

подобрения в спазването на данъчното законодателство биха могли да доведат до 

неочаквано добри резултати. 

Производителността и цената на труда в България остават най-ниските в ЕС въпреки 

увеличаването им напоследък. Реалните заплати се увеличиха значително по-бързо 

от производителността през 2012 г. и 2013 г. и малко по-бързо от 

производителността през 2014 г., отчасти поради отрицателната инфлация. 

Реалната производителност на едно лице отбеляза стабилен, но бавен ръст през 

периода. В резултат от тези тенденции през 2014 г. разликата между заплатите и 

производителността е била най-голяма, което говори за почти повсеместно затягане 

на условията на пазара на труда и отдалечава перспективите за сближаване на 

доходите. Сериозният недостиг на умения и високите равнища на несъответствие 

между търсените и предлаганите умения възпрепятстват урегулирането на пазара на 

труда. България предприе известни стъпки за реформа на системите за образование 

и обучение10, но разликите в качеството и липсата на синхрон с потребностите на 

пазара на труда продължават да затрудняват осигуряването на квалифицирани 

работници със специфични умения, което обезкуражава инвестициите в сектори с 

по-висока добавена стойност (ЕК, 2016 г.)11. 

 

 

                                    
8 http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1105 
9 https://ec.europa.eu/info/economic-and-financial-affairs-website-notice-users_bg 
10 Вж. Обзор на образованието и обучението за 2016 г., България 
11 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_bulgaria_bg.pdf 



 

 

 

2.1 Структура на икономиката  

През 2014 г. услугите представляват най-големият и нарастващ дял от заетостта — 

55,56 %, включително по отношение на добавената стойност — 67,57 %. Въпреки че 

през 2014 г. производството се възстанови от кризата, когато добавената стойност 

на МСП се върна на равнището си отпреди кризата, броят на работните места в 

сектора продължава да е с 8 % по-нисък в сравнение с 2009 г. Повишаването на 

добавената стойност сред големите предприятия беше много по-голямо — 29 %. 

Това подобрение се дължеше отчасти на подсектора „Производство на автомобили и 

транспортна техника“12. Икономическите резултати на страната зависят в голяма 

степен от развитието на МСП. Дялът на предприятията в категорията „наети 250 

души или повече“ в периода 2011—2013 г. е малък и стабилен — 0,22 %, докато 

дялът на предприятията в категорията „наети от 0 до 9 души“ е голям: съответно 

90,91 %, 91,28 % и 91,36 % през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. 

 

Българската икономика традиционно е специализирана в нискотехнологично 

производство и износът продължава да клони към първични продукти вместо към 

услуги с интензивно използване на знания и продукти с висока добавена стойност. 

Списъкът с основни експортни стоки на страната включва облекло, пластмаси, 

основни метали и метални изделия13. През 2015 г. е отчетена лека тенденция нагоре 

при износа с по-висока добавена стойност, например на машини и оборудване; 

автомобилни части и компоненти; компютри и електронно оборудване; лекарствени 

продукти14. България се нарежда на 64-о място сред износителите в световен план. 

Независимо от това данните за износа за 2015 г. показват, че все още е налице 

несиметрична структура на износа, като суровините са повече от крайните 

продукти.  

 

2.2 Бизнес среда 

Бизнес средата не се е подобрила съществено през последните години. Според 

доклада от 2016 г. на Световната банка, озаглавен „Doing Business“, България е на 

38-о място в класацията за благоприятни условия за осъществяване на стопанска 

дейност (от 189 икономики) 15 . Честите промени в правната рамка създават 

несигурност за предприятията и затрудняват планирането на бизнеса. 

Предприемането на важни мерки за провеждане на реформи изостава от графика. 

Продължават да съществуват значителни пречки пред осъществяването на 

стопанска дейност в България, свързани с регулаторна и административна тежест, 

съдебната система и рамката, уреждаща несъстоятелността. Процедурите са сложни, 

отнемат дълго време и са относително скъпи, особено тези за принудително 

изпълнение на договори, трансгранична търговия, свързване към 

електропреносната мрежа и разглеждане на дела по несъстоятелност. Ниският 

процент на възстановяване на вземанията и тенденцията процедурите да 

приключват с ликвидацията на дружества, а не с преструктурирането им, 

представляват допълнителни слабости на рамката по отношение на 

несъстоятелността, които ограничават стопанската дейност. Ефективният достъп до 

финансиране продължава да представлява проблем за МСП. Затрудненията във 

връзка с възлагането на обществени поръчки възпрепятстват ефективното 

използване на европейските структурни и инвестиционни фондове. (ЕК, 2016 г.). 

                                    
12 Информационен фиш за  Small Business Act за 2015 г.: България, 
ttp://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16344/ 
13 Например http://www.worldsrichestcountries.com/top-bulgaria-exports.html 
14  Анализ на  Българската стопанска камара (http://www.bia-bg.com/analyses/view/22322/), 
юли 2016 г. 
15 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bulgaria/, коригиране на 37-о място за 

2016 г. и 39-о място за 2017 г. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bulgaria/


 

 

 

2.3 Осигуряване на човешки ресурси 

Данните показват, че България трябва да удвои броя на новите докторски степени 

(0,42 спрямо 1,07 средно за ЕС на 1000 души на възраст 25—34 г. през 2013 г.), на 

новите абсолвенти в сферата на природните науки, математиката, изчислителните 

технологии, инженерните науки, производството и строителството (1,75 спрямо 2,3 

средно за ЕС на 1000 души на възраст 25—34 г. през 2014 г.), както и общия брой 

на изследователите (2,21 спрямо 5,34 средно за ЕС на 1000 души на възраст 25—

34 г. през 2013 г.), за да достигне средните нива в ЕС-28. България предприе някои 

стъпки за реформа на системите за образование и обучение, но качеството на 

системите за образование и обучение и тяхната неадекватност спрямо пазара на 

труда продължават да затрудняват осигуряването на квалифицирани работници за 

икономиката, което обезкуражава инвестициите в някои сектори. (ЕК, 2016 г.). 

България трябва да се справи със сериозното си изоставане в придобиването на 

умения за ползване на цифрови технологии. Със своя резултат от 0,33 в сферата на 

човешкия капитал България се нарежда на последно място сред държавите от ЕС16. 

Едва 31 % от българите разполагат с умения на основно ниво в областта на 

цифровите технологии, което може да представлява важна пречка за 

икономическото развитие на страната. Търсенето на софтуерни специалисти е три 

пъти по-високо от бройките, които се осигуряват от образователните институции 

(2000 спрямо необходими 6000 годишно) 17 , с тенденция към увеличение в 

средносрочен и дългосрочен план. Въпреки това дялът на ИКТ специалистите в 

работната сила е на предпоследно място сред държавите от ЕС. Сериозният недостиг 

на умения и високите равнища на несъответствие между търсените и предлаганите 

умения възпрепятстват урегулирането на пазара на труда.  

 

3. Основни участници в сферата на НИИ 

Министерството на образованието и науката (МОН) функционира на първо място 

като регулатор на националната образователна система. МОН също така изготвя и 

провежда националната политика за наука и научни изследвания и осъществява 

надзор на функционирането на основния инструмент за публично финансиране на 

научните изследвания — Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). В МОН също така е 

установен управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014—2020 г. (главна дирекция „Структурни фондове и 

международни образователни програми“) и националното звено за контакт (НЗК) за 

рамковите програми на ЕС и програмата „Хоризонт 2020“ (в рамките на дирекция 

„Наука“). 

Министерството на икономиката (МЕ) определя националната политика в областта 

на иновациите и осигурява  финансиране (национално), предимно за частни 

предприятия за приложни изследвания, което се отпуска от българската 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП) чрез Националния иновационен фонд (НИФ). Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерството на икономиката 

е управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“, съфинансирана от ЕФРР в 

програмния период 2007—2013 г., и на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ в програмния период 2014—2020 г. 

Най-големите държавни институции в България, осъществяващи научни 

изследвания, са Българската академия на науките (БАН), Селскостопанската 

                                    
16 DESI 2016 по държави — България. 
17 Електронни умения за работни места в Европа — Измерване на напредъка и стъпки напред 

(2014 г.), доклад за България. 



 

 

 

академия (СА) и ключови български университети (т.е. висши училища като 

Софийския университет, Пловдивския университет и Техническия университет в 

София). Частните институции, осъществяващи научни изследвания, представляват 

частни университети, частни научноизследователски организации (включително 

регистрирани като неправителствени организации) и предприятия, осъществяващи 

научноизследователска и развойна дейност и иновации (НИРДИ).  

Макар че това представлява сравнително ново явление (дължащо се най-вече на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“, съфинансирана от ЕФРР в програмния период 2007—2013 г.), клъстери, 

офиси за технологичен трансфер (ОТТ), „София Тех Парк“, мрежи и платформи в 

България разпространяват информация и резултати от научни изследвания, а също 

така улесняват търсенето на партньори в България и ЕС за съвместни иновативни 

проекти и насърчават сътрудничеството и създаването на научни, технологични и 

бизнес партньорства. 

 

4. Тенденции в областта на НИИ 

Общите брутни вътрешни разходи за научни изследвания и развойна дейност (БР за 

НИРД) в България са били 337,76 милиона евро през 2014 г. и 430,43 милиона евро 

през 2015 г. Съществуват три основни източника на финансиране за НИРД (данните 

са за 2014 г.): стопанският сектор (76,53 милиона евро), държавата (89,23 милиона 

евро) и чуждестранно финансиране (171,85 милиона евро, от които финансирането 

от ЕК е в размер на 26,34 милиона евро). Общите БР за НИРД следват тенденция 

към увеличаване от 2005 г. насам, евентуално с една година на стагнация през 

2011 г. От друга страна, от 2010 г. насам пряката подкрепа от държавата намалява. 

Подкрепата от ЕК, за която са налични само няколко информационни точки, като 

цяло остава стабилна като размер (отчетено е слабо увеличение през 2014 г. в 

сравнение с 2013 г.) и е много малка в сравнение с другите източници на 

финансиране за НИРД.  

 

 

Фигура 1. Държавно финансиране от общите БР за НИРД 

Източник на данните: Евростат, ноември 2016 г. 

 

 



 

 

 

4.1 Публично разпределение на НИРД и разходи за НИРД 

Публичният сектор е почти ексклузивен получател на държавните средства за 

финансиране на БР за НИРД. Дялът на прякото публично финансиране, което се 

получава от бизнес сектора, е пренебрежимо малък до 2007 г., след това през 

2008 г. се увеличава и през 2009 г. отново намалява. През 2013 г. се отчита леко 

положителна тенденция.  

България предлага рудиментарни данъчни стимули за НИРД, а обхватът им е 

ограничен 18 . В повечето случаи публично осъществяваните НИРД отговарят на 

изискванията за данъчни облекчения. Местните заинтересовани страни не считат, 

че има системно насочване по сектори (извън процеса на интелигентна 

специализация, който се провежда понастоящем като предварително условие за ЕСИ 

фондовете за периода 2014—2020 г.), въпреки че отделните министерства 

предприемат мерки на политиката, насочени към конкретни сектори, например 

Министерството на туризма, Министерството на енергетиката.  

Въпреки че резултатите от оценките на въздействието все още не са достъпни, 

предварителната оценка на изпълнението на проекти показва недостатъчно 

използване на най-добрите практики от ЕС. Вниманието е насочено към публично 

осъществяваните НИРД или към подпомагането на предприятията, като системата за 

мониторинг и оценка и инструментите за партньорство са относително слаби. 

Системата за стимулиране на НИРД трябва да се коригира, за да обслужва нуждите 

на частния сектор и да насърчава съвместните усилия.  

  

 

4.2 Частни разходи за НИРД 

В България интензитетът на разходите на бизнеса за НИРД (РБ за НИРД) е нисък 

(0,7 % от БВП през 2015 г.), но се увеличава от 2009 г. насам (фигура 2). 

Увеличението най-вероятно е свързано с увеличената роля на притока на външно 

финансиране. Слабото наличие на данни поради съображения за поверителност 

обаче ограничава подробния анализ на степента на интернационализация или 

проникване на НИРД в рамките на държавата. На услугите и производството, взети 

заедно, се падат над 95 % от РБ за НИРД в разглеждания период. Следва да се 

спомене, че на услугите видимо се пада лъвският пай от РБ за НИРД (докато при 

интензитета при производството бе отчетена стагнация в периода 2006—2014 г.), 

като съществува силна връзка между тези разходи и общия интензитет на РБ за 

НИРД.  

 

                                    
18 Проучване на данъчните стимули за НИРД. Приложение: Информационни листове по 

държави. Проект на окончателен доклад, TAXUD/2013/DE/315. 



 

 

 

 
Фигура 2. Интензитет на БР за НИРД, разбивка по най-важни макро фактори 
(C=производство, G_N=услуги)  
 
Стопанският сектор представлява основният спонсор на РБ за НИРД в България в 

периода 2005—2009 г., но интензитетът на неговото финансиране през 2012—

2013 г. е подобен на равнището отпреди кризата. Въпреки липсата на данни за 

няколко години е ясно, че външното финансиране (което се увеличи от 0,01 % от 

БВП през 2009 г. на 0,27 % през 2013 г. и 0,35 % 2014 г.) е основният фактор за 

нарастването на интензитета на РБ за НИРД в България, най-вече поради източници 

на финансиране от ЕС. 

По отношение на разходите на бизнеса за НИРД във водещите производствени 

сектори в България бяха отчетени сериозни колебания в периода 2006—2013 г. 

Въпреки тези колебания в периода 2009—2013 г. се наблюдава тенденция към 

увеличение при производството на машини и оборудване. Фармацевтичната 

промишленост е друг водещ производствен сектор в България, както и 

производството на електроника (макар и с по-ниски равнища на РБ за НИРД). Що се 

отнася до сектора на услугите, движещата сила за увеличаване на интензитета на 

РБ за НИРД в сектора на услугите са професионалните, техническите и научните 

услуги. Както вече беше отбелязано по-горе, външното финансиране, и по-

специално финансирането от ЕС, е изиграло ключова роля. 

 

4.3 Иновации в публичния сектор и участие на гражданското 
общество 

Индексът на ООН за развитие на електронното управление (EGDI) дава относителен 

(а не абсолютен) рейтинг на резултатите на националните правителства. Той 

представлява съставна мярка, конструирана от три важни измерения на 

електронното управление по държави, а именно: предоставяне на онлайн услуги, 

телекомуникационна свързаност и човешки капацитет. През 2016 г. резултатът на 

България по EGDI е 0,6376 (което представлява увеличение спрямо 2014 г. — 

0,5421), като най-висок е резултатът по отношение на човешкия капацитет 

(0,7875). Индексът на ООН за електронно участие (EPART) е извлечен като 

допълнителен индекс. Той е насочен към използването на онлайн услуги за 

улесняване на предоставянето на информация от правителствата за гражданите 

(„електронно споделяне на информация“), взаимодействието със заинтересовани 

страни („електронно консултиране“) и участието в процесите по вземане на 

решения („електронно вземане на решения“). През 2016 г. резултатът на България 



 

 

 

по EPART е 0,6949, което представлява съществено подобрение спрямо 2014 г. 

(0,2549). 

Като се има предвид 1) непрекъснато нарастващият брой на различните видове 

организации с нестопанска цел, както и все по-голямото им разнообразие, 2) 

осезаемото увеличение на броя на българските граждани с различен социален и 

икономически статут, които участват в живота на тези организации, и 3) развитието 

на законодателната и институционалната рамка, която защитава и насърчава както 

съществуването и дейностите на НПО, така и тяхната жизнеспособност, може да 

бъде заключено, че в България е постигнато значително развитие по отношение на 

активизирането на гражданското общество. Въпреки това разходите за НИИ от 

страна на нестопанския сектор (местния) възлизат на 0,004 % от общия размер за 

2014 г. (НСИ, март 2016 г.). Българските сдружения и фондации за НИИ по принцип 

предоставят помощ за приложни изследвания, но тяхната дейност е насочена 

предимно или дори изключително към спомагателни области, свързани с 

улесняването на НИИ и разпространението на резултати19, като например научни 

конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси; дейности по публикуване и 

информиране, публикации в научни издания и разпространение на резултатите от 

научни изследвания; научна комуникация, включително пътни разноски. Ключови 

инициативи, като например проектът „Публично участие в разработването на обща 

рамка за оценка и управление на устойчивите иновации“ (CASI)20 по линия на РП7, 

представляват общоевропейски междусекторни партньорства по предизвикателства, 

свързани с иновациите. При този проект се отчита не само въздействието на 

социалните и технологичните иновации, но и видовете участници и техните присъщи 

интереси. По този начин той ефективно интегрира гледните точки на гражданското 

общество, МСП, промишлеността, участници в политиката и водещите представители 

на академичните среди.  

 

5. Предизвикателства във връзка с иновациите 

5.1 Предизвикателство 1: Гарантиране на устойчивост на 

системата за НИИ чрез увеличаване на финансирането и 
диференциране въз основа на качеството 

Описание 

Ниското равнище на държавно финансиране за научни изследвания и иновации 

представлява най-характерната особеност на българската система за НИИ и излага 

на риск нейната устойчивост 21 . Работната група по механизма за подкрепа в 

областта на политиките (МПОП) 22  в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ 

(наричана по-нататък работната група по МПОП) обсъди в своята „Независима 

експертна оценка на българската система за научни изследвания и иновации за 

                                    
19  Доклад за България, проучване на Европейската фондация за научни изследвания и 
иновации (EUFORI), 2015 г. 
20 http://www.casi2020.eu/ 
21 На 1 и 16 ноември 2016 г. в София бяха организирани два масови протеста на учени, 
изследователи, иноватори и други представители на академичната общност, като бе изразено 
несъгласие с предложенията за бюджета за 2017 г., съгласно които публичното финансиране 

за НИРДИ в България не се увеличава. 
22 Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия създаде 
механизъм за подкрепа в областта на политиките (МПОП) в рамките на Европейската рамкова 
програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, който да подкрепя държавите 
членки при реформирането на системите им за наука, технологии и иновации. Първата 
дейност, изискана по МПОП, е независимата експертна оценка в подкрепа на 

широкообхватните реформи в България. 



 

 

 

2015 г.“ 23  необходимото драстично увеличение на разходите за НИРД, за да се 

постигне националната цел за инвестиции в НИРД в размер на 1,5 % от БВП до 

2020 г., което представлява едва половината от целта по програмата „Европа 2020“ 

(3 %). През 2016 г. беше създадена съвместна работна група за прилагане на 

препоръките от независимите експертни оценки по програмата „Хоризонт 2020“, 

която следва да осъществява последваща дейност във връзка с МПОП и да 

координира политиките в междуинституционален план. Работи се също и по 

Службата за подкрепа в областта на политиките.  

Проблемът с недостига на финансиране произтича както от разпределянето на 

недостатъчни национални публични ресурси за НИИ, така и от неподходящото 

участие на националните участници в рамковите програми на ЕС. Общото мнение е, 

че поради липса на национален приоритет за финансиране България по-скоро се 

оттегля от съвместни дейности (например инфраструктури на консорциума за 

европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)), отколкото да се 

включва в нови съвместни дейности на европейско равнище 24. В съответствие с 

доклада „Факти и цифри за България“ по проекта „Стълба към високи постижения“ 

(S2E) 25  равнищата на разходи за НИРД от българския стопански сектор и от 

държавния сектор са близки до тези на ЕС-13, но същият показател за сектора на 

висшето образование е три пъти по-нисък. Освен това статистиката за разбивката 

на участниците в програмата „Хоризонт 2020“ 26  по подписани споразумения за 

безвъзмездно финансиране показва, че на университетите се пада повече от една 

трета от участията. С други думи, увеличаването на разходите за НИРД потенциално 

означава насочване към дейностите за НИРД на ВУ и към тяхното сътрудничество. 

Данните относно общия брой на изследователите потвърждават горните твърдения. 

В България този брой е 4,43 на 1000 души от активната работна сила (Евростат, 

2011 г.) в сравнение със средна стойност за ЕС от 10,55. Броят на новите докторски 

степени на 1000 души (на възраст 25—34 г.) е само 0,6, докато средната стойност за 

ЕС е 1,7 (Евростат, 2011 г.). Следва да се отбележи, че в периода 2000—2015 г. 

броят на докторантите почти се е удвоил. Ниският брой на изследователите 

очевидно показва необходимост от стимулиране на човешките ресурси, особено във 

ВУ, както и от публични и частни инвестиции в НИРДИ. 

Не може обаче да се очаква, че простото увеличение на размера на инвестициите 

ще доведе до конкурентни резултати, освен ако не се акцентира повече върху 

бъдещото осигуряване на човешки ресурси и стимули за върхови постижения и 

интернационализация. По-специално би могло да се увеличи съществено 

публичното финансиране и то да се разпределя по конкурентен и прозрачен начин 

въз основа на качествата. Според доклада 3S на Световната банка27 за България 

„настоящата среда за финансиране не насърчава в достатъчна степен 

изследователите и научноизследователските организации да повишават качеството 

и въздействието на своите изследвания“. Поставянето на акцент върху върховите 

постижения също може да се очаква да стимулира допълнително участието в 

                                    
23  https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/horizon-2020-policy-support-facility-peer-review-
bulgarian-research-and-innovation-system или http://horizon2020.mon.bg.   
24 Пак там. 
25 S2E, Факти и цифри, България, 2015 г.: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/117536/S2E_BG_national_profile.pdf/f1155a

e7-1421-41dc-9a34-0805372f42e6 
26 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572678/IPOL_STU(2016)572678_EN.
pdf 
27 „Input for Bulgaria’s Research and Innovation Strategies for Smart Specialization“ (Данни за 
стратегиите за научни изследвания и иновации в областта на интелигентната специализация 

на България) (февруари 2013 г.). 



 

 

 

програмата „Хоризонт 2020“ и по-висок процент на успеваемост на българските 

проекти28. 

Ответни политически мерки 

Реформата на ВУ в България започна през 2015 г. с измененията на Закона за 

висшето образование, които влязоха в сила от март 2016 г. Висшите училища (ВУ) 

са разделени на четири категории (които официално не съществуваха преди това): 

университети, изследователски университети, специализирани висши училища и 

самостоятелни колежи. Разликата между насочените към изследвания ВУ и тези, 

които се фокусират върху обучението, е от основно значение за подобряването на 

качеството. Това разграничение обаче трябва да бъде отразено в модела на 

финансиране. 

Основните принципи са представени в предложението за нова наредба за 

регулиране на държавните субсидии за присъщите на ВУ дейности, публикувана за 

обществена консултация 29 , в съответствие с член 91а, алинея 2 от Закона за 

висшето образование. Предвижда се от 1 януари 2017 г. наредбата да замени 

Наредба № 3/27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и 

разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на 

държавните висши училища научна или художественотворческа дейност 30 . 

Финансирането зависи от резултатите от прилагането на показатели за научно 

представяне (например публикации) съгласно количествените показатели в 

Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, 

осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността 

на Фонд „Научни изследвания“31.  

Новият модел на финансиране, основан на количествени показатели, се придружава 

от ориентировъчен бюджет в размер на 400 милиона евро до 2025 г. (от ОП НОИР, 

ОПИК, ФНИ, „Хоризонт 2020“ и държавния бюджет), изчислен въз основа на 

приложението за ориентировъчни инвестиции към новата визия за развитието на 

научни изследвания в подкрепа на обществото и икономиката „По-добра наука за 

по-добра България“ 2016—2025 г.32 Моделът се доближава в по-голяма степен към 

ФОР, тъй като предишните усилия не доведоха до съществени подобрения33. 

През 2016 г. Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) също бе 

в процес на актуализация в съответствие с процеса на актуализация на Пътната 

карта на Европейския стратегически форум за научноизследователски 

инфраструктури (ESFRI) за 2016 г., стартиран през септември 2014 г. в Триест. 

НПКНИ беше изготвена за първи път през 2010 г.34 Първоначално отделните проекти 

за инфраструктури бяха свързани в рамките на европейското научно пространство, 

но свързаността им с местните заинтересовани страни и бизнеса на национално и 

регионално равнище беше недостатъчна. Проектите за инфраструктури, включени в 

одобрения подбор от 2012 г. и измененията от 2014 г. 35 , гарантират подобрено 

съгласуване с европейските консорциуми за инфраструктури и националните 

партньори. 

Като се има предвид, че пътната карта за ESFRI е елемент от предварителните 

условия по тематична цел 1 „Засилване на научноизследователската дейност, 

технологичното развитие и иновациите“ на ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г. 

                                    
28 Доклад за България в рамките на S2E, 2015 г. 
29 http://www.mon.bg/ в раздел „Проекти на документи“. 
30 Държавен вестник, брой 94 от 4.12.2015 г. (www.dv.parliament.bg). 
31 Държавен вестник, брой 72 от 18.9.2015 г. (www.dv.parliament.bg). 
32 http://www.strategy.bg/ 
33 https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/research-performance-based-funding-systems-
comparative-assessment 
34 http://www.nrri-bg.com/sites/default/files/docs/National_Roadmap_EN.pdf 
35 www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6476 



 

 

 

и е представена като централен стълб от новата визия за наука до 2025 г., се 

очаква тя да бъде допълнително синхронизирана с RIS3 и обхватът ѝ да бъде 

разширен през 2017-2018 г. с оглед и на междинния преглед за програмния период 

2014-2020 г. Към момента за пътната карта все още не са предвидени финансови 

средства, но в нея се потвърждава приоритетът, отдаден на набора от 14 проекти, 

определени  по-рано (през 2010 г. и 2014 г.), като всеки от тях се оценява 

поотделно (включително в контекста на RIS3). Между 2014 и 2016 г. 

Министерството на образованието и науката е предоставило национални 

изследователски инфраструктури в пътната карта, възлизащи на близо 8,6 млн. 

лева, а именно: 

 4 млн. лева за строителство и строителноремонтни работи по Националния 

център за високопроизводителни и разпределени пресмятания; 

 4 млн. лева за изграждането на Националния циклотронен център;  

 740 000 лева за частичното оборудване на Регионален астрономически 

център за изследвания и образование – Рожен; 

 95 000 лева (изплатени) и 79 000 лева (предвидени за изплащане) през 

периода 2014-2016 г. като членски такси за участието в европейски консорциуми по 

пътната карта на Европейския стратегически форум за свързани национални обекти: 

Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания — за 

участие в CLARIN и EGI; Център за съвременна микроскопия за фундаментални и 

приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите — 

за участие в EuroBioImaging. Паралелно текат две финансирани по ОП НОИР покани 

за представяне на предложения (за създаване на центрове за върхови постижения и 

центрове за компетентност) на конкурентна основа по отношение на основната част 

от предвидените средства от ЕФРР (179 млн. евро), като срокът им е удължен до 28 

февруари 2017 г.   

През 2017 г. България се ангажира също така да довърши общия си анализ на 

средата. В периода 2015-2016 г. в рамките на анализа по Стратегията 2025 се 

извърши инвентаризация на научноизследователските инфраструктура, оборудване 

и апарат. През 2017-2018 г. резултатите от нея трябва да послужат за комплексно 

диагностициране на инфраструктурата за НИРДИ като тематично и териториално 

разпределение, морално остаряване и/или припокривания, преглед на 

научноизследователските резултати и особено на потенциала за сътрудничество с 

промишлеността. 

Службата за подкрепа по „Хоризонт 2020“ също продължава от 2016 към 2017 г. да 

се фокусира върху подобряване на модела за преглед на резултатите и оценка на 

научноизследователските и иновационните дейности. Очакваните резултати са по-

качествен процес на преглед и оценка и по-голямо финансиране, основано на 

резултатите, с цел съсредоточаване върху качеството и привлекателността на 

учените и особено на младите изследователи. 

Оценка  

Ако публичното финансиране за НИИ в България не бъде променено, така че да 

отговаря в по-голяма степен на това на държави със съпоставимо равнище на 

развитие, осъществяването на НИИ може да бъде нарушено. Настоящото ниско 

равнище на финансиране не е устойчиво нито по отношение на значимите 

научноизследователски инициативи, нито по отношение на  процента на 

икономически растеж, необходим за „догонване“ на останалите въз основа на 

науката и технологиите. Осигуряването на човешки ресурси също е под въпрос. 

Проблемите, свързани с човешкия капитал и националните фондове, създават също 

и порочен кръг във връзка с привличането на външни ресурси и подходящото 

участие и извличане на ползи от международни научноизследователски програми и 

проекти. Например процентът на успеваемост на българските проекти в рамките на 



 

 

 

програмата „Хоризонт 2020“ понастоящем е най-ниският в ЕС (10,8 % през 2014 г. и 

5,6 % през 2015 г.)36. 

Проблемите с човешките ресурси и финансирането се задълбочават още повече от 

постоянните промени на политическо равнище, които действат като допълнителен 

отрицателен фактор37. Устойчивостта на системата е изложена на риск, ако не се 

гарантира приемственост в политиката — най-малкото въз основа на темите и 

инфраструктурите на RIS3, увеличено общо и конкурентно финансиране и 

насоченост към човешкия капитал. Насърчаването на конкурентно финансиране 

чрез фокусиране върху областите на RIS3 38  (ориентиране към пазара) и 

количествените показатели за въздействие (ориентиране към качеството) биха 

могли да гарантират правилно функциониране на системата за НИИ и биха могли да 

осигурят липсващия набор от стимули за кариерното развитие на изследователите и 

за върхови постижения в научните изследвания. Новият модел на финансиране, 

основан на количествени показатели, може да проправи път към пълномащабно 

прилагане на финансирането, основано на резултатите, което би могло да позволи 

развитие на човешкия капитал, диференциране въз основа на качеството и статут 

на поне „умерени иновации“ в сравнителния анализ на иновациите в Съюза. 

5.2 Предизвикателство 2: Фокусиране върху консолидиране и 
изграждане на капацитет с цел създаване на иновационна 

екосистема 

Описание 

Системата за НИИ страда не само от недостиг на финансиране, но и от вътрешна 

разпокъсаност. Бяха определени шест важни пречки 39 , които възпрепятстват 

превръщането ѝ в привлекателна иновационна екосистема 40 , най-значимите от 

които са неблагоприятната структура на разходите в публичния сектор и липсата на 

концентрация на ресурсите. Преобладава институционална подкрепа на широка 

основа за многобройни научни организации за сметка на финансиране, основано на 

резултати, и финансиране на конкретни проекти. Няма ефективна конкурентна 

среда, която да включва например независими и външни (международни) експертни 

познания за научни идеи, разработки и резултати. Бяха изразени опасения във 

връзка с управлението на  Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), включително по 

отношение на липсата на компетентни и независими проверители, подходящи 

разпоредби относно конфликта на интереси и прилагането на правилата и 

процедурите. В допълнение към това бюджетът на националните инструменти е 

ограничен и с тях рядко се подпомагат научноизследователски инфраструктури. 

Различните външни източници на знания и финансиране не се използват 

пълноценно от гледна точка както на сътрудничеството, така и на капацитета за 

усвояване. 

                                    
36 http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/h2020_2-years-on_brochure.pdf 
37  В периода 2009—2014 г. се смениха шест министри на образованието и науката. През 

2014 г. в България бяха проведени (предсрочни) общи парламентарни избори. През март 
2016 г. българското Народното събрание назначи заместник министър-председателя по 
координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на 
мястото на проф. Тодор Танев като министър на образованието и науката. Впоследствие бяха 
заменени заместник-министрите проф. Николай Денков и проф. Костадин Костадинов. 
Кабинетът подаде оставка през ноември 2016 г. 
38 Доклад за България в рамките на S2E, 2015 г. 
39 Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2014—2020 г., одобрена от 
парламента през 2011 г. и актуализирана през 2014 г., и План за действие 2015—2020 г., 
Решение № 737/30.10.2014 г. на Министерския съвет. 
40 Оттогава инвестициите в частния сектор се увеличават с постоянен темп и през 2013 г. 
достигнаха 0,40 %, докато публичните разходи се понижиха до 0,25 % през 2013 г. 
Понастоящем съотношението е съпоставимо с развитите системи, но равнищата и за двата 

източника на финансиране са изключително ниски. 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/h2020_2-years-on_brochure.pdf


 

 

 

С други думи, системата за НИИ е разпокъсана най-вече поради твърде широкото 

тематично покритие, празнотите в институционалния капацитет и координацията41 и 

цялостната система за финансиране досега, в резултат на което цели институции се 

конкурират помежду си за институционални бюджети, вместо да си сътрудничат в 

рамките на темите (вътрешно и външно) с цел подпомагане на върховите 

постижения и качествените резултати от научни изследвания на основата на 

програми и проекти. Българските схеми за финансиране не  допълват програмите на 

ЕС за научни изследвания и иновации и дейностите, финансирани по линия на ЕСИ 

фондовете, и не подготвят българските учени и предприемачите новатори за 

ефективно участие в тях. „Механизмът за взаимодействие и координация между 

всички участници, ангажирани с функции по „Хоризонт 2020“ на национално ниво, 

който има за цел да стимулира участието в „Хоризонт 2020“, е недостатъчно 

ефективен“42. Тази констатация проличава и в статистиката за програмата „Хоризонт 

2020“43, където дялът на кандидатите от България е 0,77 % от общия брой за ЕС-28 

(за сравнение дялът на населението на България от ЕС-28 е  1,4 %). 

Ответни политически мерки  

В RIS344 е описана новата институционална структура. Най-актуалните инструменти 

на политиката са насочени към нормативната рамка (в т.ч. и модела на 

финансиране на висшите училища), насърчаване на дейности, свързани с 

повишаване на качеството на образованието, резултатите от ученето в приоритетни 

за икономиката области, както и успешната реализация на завършилите на пазара 

на труда (Национална програма за реформи на България, актуализация за 2016 г.). 

Законът за насърчаване на научните изследвания ще бъде изменен. Целта е 

подобряване на функционалните възможности на Регистъра на научната дейност, 

прилагане на политика на отворен достъп до научни резултати, подобряване на 

организацията и управлението на научните изследвания и финансирането на научни 

изследвания на базата на научните резултати, създаване на Агенция за насърчаване 

на научните изследвания, както и прилагането на финансов инженеринг и етични 

правила (Национална програма за реформи на България, актуализация за 2016 г.). 

Предложените изменения на Закона за развитието на академичния състав също бяха 

одобрени от правителството и ще бъдат гласувани в Народното събрание. 

Новата визия за развитието на научни изследвания в подкрепа на обществото и 

икономиката „По-добра наука за по-добра България“ 2016—2025 г.45 е публикувана 

за обществена консултация. Визията бе представена на 13 юни 2016 г. от заместник 

министър-председателя в основната конферентна зала на иновационния форум 

„Джон Атанасов“ в „София Тех Парк“ и е базирана на четири основни стълба: 

 Стълб 1: Подновен ангажимент за увеличаване на публичните инвестиции в 

научни изследвания; 

 Стълб 2: Реформи в научноизследователската система; 

 Стълб 3: Стратегически приоритети, съгласуване с интелигентната 

специализация и следващи стъпки; 

 Стълб 4: Човешки ресурси. 

                                    
41 Одитен доклад № 0700010614 (Изпълнение на Националната стратегия за научни 
изследвания за периода от 01.08.2011 г. до 31.12.2014 г.), Сметна палата на Република 
България, http://www.bulnao.government.bg/. 
42 Одитен доклад № 0300202315 (Принос на „Хоризонт 2020“ за постигане на целите на НПР  

 „България 2020“ и националните стратегически документи за периода от 01.01.2013 г. до 
31.12.2015 г.), Сметна палата на Република България, http://www.bulnao.government.bg/. 
43 Данни от eCORDA (външна обща база данни за данни от научни изследвания), 
актуализация от септември 2016 г. 
44 https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-
specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html 
45 http://www.strategy.bg/ 



 

 

 

В този контекст синергиите между инструментите за финансиране са от решаващо 

значение, както бе демонстрирано на националното събитие в рамките на проекта 

„Стълба към високи постижения“ (S2E), проведено на 14 юли 2016 г. в София46. В 

съответствие с това през август 2016 г. стартира процедурата за центрове за 

върхови постижения (ЦВП) 47  и центрове за компетентност (ЦК) 48  по линия на 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г., 

като впоследствие тя бе придружена от тръжна процедура за международни 

оценители. Целта на тези центрове е да се създадат възможно най-добри условия за 

привличане на висококвалифицирани изследователи за провеждане на научни 

изследвания на най-високо равнище в европейски мащаб в приоритетните области 

съгласно българската RIS3 (информатика и ИКТ; мехатроника и чисти технологии; 

индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативни и 

рекреативни индустрии) и да се подобри значително потенциалът за приложни 

изследвания, експериментална развойна дейност и иновации. ЦВП и ЦК биха могли 

да се превърнат във водещи научноизследователски организации в България, 

подкрепящи развитието на другите участници в иновационната екосистема чрез 

своите уникални научноизследователски експертни знания и чрез обучение на 

първокласни специалисти в областите по RIS3.  

Оценка 

Работната група за МПОП в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ категорично 

препоръчва България да укрепи своя капацитет за национално и европейско 

финансиране: „В момента научноизследователската общност в България страда от 

липса на доверие в справедливостта на разпределението на средствата и в 

установената система за оценка на проектите чрез експертна оценка. Солидните 

процеси за експертна оценка на проектните предложения са от съществено 

значение за възстановяването на вярата и доверието сред изследователите. Това 

може да означава изнасянето на част или на всички процеси към външна агенция, 

като например Европейската комисия или Европейската научна фондация, като 

същевременно се изгражда вътрешен капацитет и национално доверие. Освен това 

се препоръчват независими международни последващи оценки на програми 

паралелно с използването на групи за оценка на политики и програми, за да се 

подпомогне изграждането на доверие и да се увеличи въздействието на утвърдени 

или новосъздадени агенции.“ В това отношение процедурата от 2016 г. за 

центровете за върхови постижения и компетентност, при която се използва 

международен експертен опит, отговаря на очакванията, макар че резултатите ще 

бъдат налице едва през 2017 г.   

Координацията на системата за НИИ, подобренията на капацитета и ползите от 

споделената инфраструктура са сред основните теми понастоящем в дневния ред на 

политиката на национално равнище. Създаването на Съвета за интелигентен растеж 

(СИР) 49  дава нова възможност на българските органи да съживят политиките за 

научни изследвания и иновации, както и да реорганизират разпокъсаните НИИ и 

свързаните с тях секторни политики — например политиките в областта на висшето 

образование и промишлеността, включително информационните и 

телекомуникационните технологии (ИКТ). Съветът обаче е провел едва две сесии 

(през декември 2015 г. и ноември 2016 г.), което е крайно недостатъчно за скромен 

иноватор от ЕС. Целта на Визията за наука до 2025 г. е да се засвидетелства нов 

ангажимент (включително финансов) за наука и иновации и да се изгради доверие 

сред заинтересованите страни в сферата на НИИ, както и между националните и 

международните научни общности. За съжаление освен да декларира принципи 

документът не  описва как българската екосистема за политики в научната сфера е 

                                    
46 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/s2e-national-event-bulgaria 
47 http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=386 
48 http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=387 
49 Постановление № 116 на МС от 12.05.2015 г.  



 

 

 

подготвена за реформите, предлагани във визията. В стратегията не са посочени 

ангажименти във връзка със стратегическите предложения по МПОП в рамките на 

програмата „Хоризонт 2020“, като например създаването на Агенция за насърчаване 

на научните изследвания и иновациите (АННИИ), изграждане на мрежа от 

професионални национални звена за контакт (НЗК) на пълно работно време и бюро 

за връзка относно финансирането от ЕС в Брюксел. 

Националното събитие в рамките на проекта S2E показва готовността на 

участниците за консолидация и синергии. Изпълнението на политиката и проектите 

обаче бе забавено и трябва да бъде ускорено решително. Например водещият 

проект „София Тех Парк“ все още не функционира напълно и съответно не е от 

полза за екосистемата50. Макар че „София Тех Парк“ е замислен като отговор на 

проблемите в националната система за НИИ, в момента възниква въпросът дали 

самият парк не става жертва на същите проблеми. Една от причините мащабните 

инвестиции да не са честа практика е, че подобно на всяка друга инфраструктура, 

изграждането на споделени съоръжения изисква не само технически средства 

(инвестиционна фаза на строителство и осигуряване на оборудване). Понятието 

„инфраструктура“ в сферата на НИИ означава също така стимули за изграждане на 

консорциуми, активни секторни политики, бизнес логика и механизми за 

финансиране, в резултат на които инфраструктурата е устойчива и привлекателна 

за учени и изследователи. 

 

4.3 Предизвикателство 3: Създаване на благоприятна среда за 

публично-частно партньорство и сътрудничество между 
научната и стопанската дейност 

Описание 

Освен, че изпитва недостиг на средства и страда от вътрешна разпокъсаност, 

системата за НИИ не е свързана в достатъчна степен с потребностите на 

промишлеността, пазара на труда и обществото. В съответствие със сравнителния 

анализ на иновациите в Съюза за 2016 г. (IUS 2016) България принадлежи към 

групата на скромните иноватори, чието равнище при осъществяването на иновации 

е по-малко от 50 % от средното за ЕС. Основните слабости са в областите 

„Изградени връзки и предприемачество“ и „Финансиране и подпомагане“ 51 . 

Показателят за публично-частни съвместни научни публикации е особено 

незадоволителен, но се подобрява. В доклада за глобалната конкурентоспособност 

за 2014—2015 г. на Световния икономически форум52 България се нарежда на 113-о 

място от 144 държави по отношение на оценката на сътрудничеството между 

университетите и промишлеността в сферата на НИИ. В доклада за глобалната 

конкурентоспособност за 2015—2016 г. 53  България заема 112-о място от 140 

държави (сътрудничество между университети и промишленост в сферата на НИИ), а 

в доклада за 2016—2017 г.54 — 74-о място от 139 държави. 

Според доклада „Системи за НИРД и иновации в Румъния и България 

в контекста на ЕС“55 дружествата и в двете държави участват в сътрудничества в 

драстично по-малка степен спрямо средното ниво за ЕС, най-вече поради 

капацитета на потенциалните получатели да отчетат, оценят, възприемат и 

използват резултатите от научни изследвания. Връзката между научните 

                                    
50 Според изпълнителния директор Елица Караджова резултатите ще станат видими след 5—7 
години: http://sofiatech.bg/news/изпълнителният-директор-на-софия-тех/ 
51 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17829 
52 https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015/ 
53 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/ 
54 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/ 
55 Автори: Steliana Sandua, Zizi Goschina, Irina Anghela, Gloria Goschina. 



 

 

 

изследвания и промишлеността обаче сама по себе си създава капацитет за 

усвояване. 

Вътрешните и външните връзки допринасят за повишаване на потенциала за 

иновации. Националната иновационна система на България (НИС) обаче се 

характеризира с ясно разделение между публично финансирания „стълб за научни 

изследвания и развойна дейност“, от една страна, и „стълба за иновации“ на 

частния сектор, от друга. Липсата на допълване между дейностите на 

бенефициерите и заинтересованите страни по двата стълба представлява едно от 

основните предизвикателства. Според доклада на Световната банка56 „политиката в 

сферата на науката и инструментите за финансиране в България са проектирани 

съгласно идеята на модела за „натиск на предлагането“, при който учените стоят в 

основата на проекта, основната пречка е продаването на новата идея на пазара, а 

технологичната сложност и рисковете като цяло са високи до средни“. Вместо това 

ефективният приоритет е  за насърчаване на ориентираните към пазара научни 

изследвания чрез RIS3, каквато е и логиката, предвидена при създаването на 

центровете за върхови постижения/компетентност с подпомагане от ЕС, както е 

посочено по-горе. Идеята е да се избегне бариерата, която се създава, когато се 

изчаква частен партньор да бъде (потенциално) привлечен на по-късен етап 57 , 

когато търсенето може да подпомогне разработването на проекти и иновации на 

ранен етап и да бъде интегрирано в тях. Същевременно това, че не е създадено 

законодателство на институционално равнище, което да защитава и да води до 

трансфер на резултатите от научните изследвания, има отрицателен ефект върху 

комерсиализацията на научните изследвания в България58.  

 

Ответни политически мерки 

Въведени са политики, с които се насърчават иновациите в предприятията и се 

подкрепя сътрудничеството между предприятията и академичните среди, 

обновяването и модернизирането на технологии в предприятията, въвеждането на 

нови услуги на основата на ИКТ, създаването и развитието на клъстери. В периода 

1.1.2016—25.3.2016 г. в рамките на процедурата „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“ по линия на ОПИК са сключени 228 договора на обща стойност 

118,7 милиона лева (приблизително 60 милиона евро). Процедурата „Подкрепа за 

разработване на иновации от стартиращи предприятия“ беше стартирана с бюджет 

от 10 милиона евро. Планираните процедури в рамките на ОПИК за периода 2014—

2020 г. са: „Разработване на продуктови и производствени иновации“ — с бюджет от 

35 милиона евро; „Развитие на клъстери в България“ (с бюджет от 20 милиона 

евро); „Развитие на управленския капацитет на МСП“ (30 милиона евро) 

(Национална програма за реформи на България, актуализация за 2016 г.). 

Правителството полага усилия да подобри правната рамка относно производствата 

по несъстоятелност, така че да се отстранят съществуващите слабости. Понастоящем 

се подготвя изменение и допълнение на Търговския закон, с което ще се осигурят 

повече възможности за предприемане на ефективни мерки с цел предотвратяване 

на изпадането в несъстоятелност чрез оздравяване на предприятието, включително 

когато е налице реален риск от обявяване в несъстоятелност. Целта е да се 

договорят задължения за преструктуриране, да се създадат условия за 

възстановяване и стабилизиране на предприятието и продължаване на неговата 

дейност чрез установяване на ефективни процедури, включително възможност за 

постигане на споразумение преди откриването на производството по 

                                    
56 „Input for Bulgaria’s Research and Innovation Strategies for Smart Specialization“ (Данни за 
стратегиите за научни изследвания и иновации в областта на интелигентната специализация 
на България) (февруари 2013 г.). 
57 Изключва се националното финансиране за фундаментални изследвания. 
58 Пак там. 



 

 

 

несъстоятелност. В сътрудничество със Световната банка се изготвя доклад относно 

несъстоятелността и правата на кредиторите, като целта е да се повиши 

ефективността на процедурите по несъстоятелност.  

Повечето публично-частни партньорства скоро ще бъдат обхванати от приложното 

поле на Законопроекта за концесиите59, който бе предложен от правителството през 

май 2016 г. с цел да замени действащия Закон за концесиите и Закона за публично-

частното партньорство 60  и да измени редица други закони, които съдържат 

разпоредби, свързани с концесии. Очаква се новият Закон за концесиите да увеличи 

възможностите за използване на концесията като форма на публично-частно 

партньорство, което създава публични ресурси, ползи и услуги на високо равнище 

за обществеността и частния сектор, както и за обществото като цяло. В допълнение 

към това се предвижда новият проект да допринесе за развитието на 

инфраструктура и услуги без финансова експозиция за държавата и общините или с 

минимално финансово участие от тяхна страна, като се очаква опитът на частния 

сектор да бъде използван за иновации и повишена ефективност. Публично-частните 

партньорства (ПЧП) в сферата на НИРДИ обаче може въпреки това да се нуждаят от 

отделен регулаторен пакет. 

Оценка 

В RIS3 се обсъжда необходимостта от стимулиране както на търсенето, така и на 

предлагането в системата на иновациите, от укрепване на връзките и създаване на 

финансови стимули и служби за професионална подкрепа, за да се насърчи тяхното 

взаимодействие. Ролята на посредниците в този процес (мрежи, клъстери, 

платформи, ОТТ, „София Тех Парк“) е незаменима. Когато местният капацитет за 

усвояване е недостатъчен (било то на финансиране или на резултати и знания от 

НИИ), трансграничните партньори също представляват вариант, особено с оглед на 

интеграцията в ЕС. 

Създаването на глобална рамка за ПЧП в сферата на НИИ или законодателство на 

институционално равнище и служби за подкрепа61, които да защитават и да водят 

до трансфер на резултатите от научните изследвания, би могло да има положителен 

ефект върху комерсиализацията на научните изследвания в България. В противен 

случай изследователите предприемачи ще продължат да поддържат дейностите по 

комерсиализация на изкуствено ниско равнище или да комерсиализират научните 

изследвания в частен план. Най-очевидната стъпка е изпълнението на Препоръка на 

Комисията относно управлението на интелектуалната собственост в дейностите по 

трансфер на знания и Кодекс на добрите практики за университетите и другите 

публични научноизследователски организации62. Целта на тази препоръка е да се 

подпомогне откриването, защитата и ефективният трансфер към частния сектор на 

всички видове интелектуална собственост, създадена в рамките на публични 

научноизследователски организации. 

 

6. Фокусиране върху създаването и стимулирането на 

пазари 

Целта на настоящия раздел е да се опишат и оценят усилията на национално 

равнище за въвеждане на политики в областта на иновациите от гледна точка на 

                                    
59 http://parliament.bg/bg/bills/ID/42205 
60 През 2014 г. парламентът гласува за отмяна на Закона за ПЧП с мотива, че в тогавашната 
си форма той изглежда нефункционален, ненужен и ограничаващ и освен това е просто 
компилация от Закона за задълженията и договорите, Закона за концесиите и Закона за 
обществените поръчки, както и Закона за общинската собственост. 
61 Например Патентно бюро към БАН. 
62 http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/ip_recommendation.pdf/ 



 

 

 

търсенето, така че да се стимулира внедряването на иновации или да се 

предприемат действия за тяхното разпространение, включително възлагане на 

обществени поръчки и приемане на разпоредби за подкрепа на иновациите. В него 

също така се анализират мерките на политиката, насочени към 

интернационализацията на предприятията с цел повишаване на иновативността на 

икономиката. 

България прие стратегическа рамка (със Стратегията за реформа на държавната 

администрация) за реформа и модернизация на държавната администрация, макар 

че осъществяването на важни мерки изостава от графика. По подобен начин и 

въпреки приетата Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 

слабостите във връзка с функционирането на съдебната система предизвикват 

опасения за развитието на икономиката и бизнеса.  

Усилията на националната политика са насочени към подобряване на 

икономическата среда в България като цяло. Третият план за действие (ТПД) за 

намаляване на административната тежест за бизнеса за периода 2015—2017 г. е в 

процес на изпълнение (Национална програма за реформи на България, 

актуализация за 2016 г.), като се надгражда върху предходната дейност, 

включително върху финансирани от ЕС проекти в тази област63. Одобреният през 

април 2016 г. доклад (към 31.12.2015 г.64) за осъществените мерки в съответствие с 

ТПД показва, че намаляването на административната тежест за бизнеса е довело до 

икономии в размер на над 53 милиона евро годишно. Административната тежест за 

бизнеса е намаляла с 21,7 %  при предвидено в плана намаление от 30 %, като е 

обхванато избрано законодателство за периода 2015—2017 г. Приети са 18 мерки от 

различни държавни и правителствени органи, включително от Министерството на 

финансите, Агенция „Митници“, Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, Министерството на труда и социалната политика и 

Агенцията по заетостта. Три мерки, които трябваше да бъдат изпълнени от 

Министерството на земеделието и храните и от Националния статистически 

институт, бяха приключени предсрочно. 

България участва в проекта „Региони на устойчивите обществени поръчки – SPP 

Regions“ 65 . SPP Regions насърчава създаването и разширяването на седем 

европейски регионални мрежи на общини, които работят заедно за устойчиви 

обществени поръчки (SPP) и иновативни обществени поръчки (PPI). Регионалните 

мрежи си сътрудничат пряко в тръжните процедури за екоиновативни решения, като 

същевременно изграждат капацитет и обменят умения и знания чрез своите 

дейности по SPP и PPI. С тръжните процедури в рамките на проекта ще бъдат 

постигнати икономии на първична енергия в размер на 54,3 GWh годишно и ще се 

стимулира производството на енергия от възобновяеми източници в размер на 

45 GWh годишно. Тези тръжни процедури ще бъдат насочени към: 1) използване на 

енергията в обществени сгради; 2) превозни средства и транспорт; 3) доставка на 

храна и кетъринг. Проектът е насочен също така и към укрепване на мрежите от 

контакти и обмена на европейско равнище чрез повторно разработване на 

европейската мрежа за устойчиви обществени поръчки PROCURA+66. 

Възлагането на обществени поръчки в България, особено в контекста на общата 

рамка на програмите за финансиране от ЕС, представлява незаменим стимул за 

пазара. България стартира амбициозен процес за реформа на обществените поръчки 

чрез Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки. В 

началото на 2016 г. бе приет изцяло нов Закон за обществените поръчки. Разширен 

е обхватът на предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени 

                                    
63 Например http://abrio.mee.government.bg/. 
64 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=960. 
65 http://sppregions.eu/blgarski/ 
66 http://www.procuraplus.org/ 



 

 

 

поръчки. Значимите промени повишават прозрачността и предвидимостта на 

процеса по възлагане на договори и опростяват административните процедури. През 

2016 г. започва поетапното въвеждане на единна национална централизирана 

платформа за електронни обществени поръчки. (Национална програма за реформи 

на България, актуализация за 2016 г.). Тези нововъведения ще генерират ползи 

само ако бъдат осъществени заедно с други решителни промени, като се започне от 

приемане на прецизни регулаторни мерки за изпълнение, рационализиране на 

съгласувани предварителни и последващи проверки, подобрена ефективност на 

системата за обжалване, и се стигне до стандартизиране на процедурите и 

повишаване на административния капацитет на съответните държавни органи (СДП 

за 2016 г.). 

В предложението за нов закон за иновациите от 2012 г., което не бе прието от 

парламента, бе планирано въвеждане на преки данъчни стимули за научни 

изследвания и иновации. В предложението от 2016 г. в настоящия му вид се 

предвиждат възможности за такива мерки чрез Закона за държавния бюджет 67 . 

Всъщност действащата система в България вече включва непряка подкрепа за НИИ, 

макар че форматът като цяло е слабо известен и рядко се използва от частния 

сектор. БАН, СА и ВУ са освободени от корпоративен данък и данък върху дохода. 

Прилага се ускорена данъчна амортизация (100 % годишно) за придобити 

посредством НИРД активи, включително по отношение на частни участници. За 

данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения (индивидуални и 

корпоративни), които могат да включват НИРДИ, като са обхванати даренията за ВУ 

и академии, културен, образователен и научен обмен съгласно международни 

договори, по които България е страна, стипендии и грантове, както и дарения за 

организации с нестопанска цел в централния регистър, поддържан от 

Министерството на правосъдието, и за образувания, които извършват дейности в 

обществена полза. В проведеното от ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ 

проучване на данъчните стимули за НИРД се сравняват моделите, прилагани в 

отделните държави от ЕС, като в България се установява наличие на данъчни 

кредити и ускорена амортизация, които са по-рядко срещани в сравнение с 

останалите държави членки, където се прилагат допълнителни намаления на 

данъчната основа и патентни кутии68. 

България е в процес на изпълнение на своята Национална стратегия за насърчаване 

на МСП 2014—2020 г.69 в съответствие със „Small Business Act“70, съгласно която 

интернационализацията изпълнява ключова роля. ИАНМСП е основната държавна 

агенция с функции, насочени към провеждането на политиката на българското 

правителство за малките и средните предприятия (МСП), по-специално във връзка с 

интернационализацията. В това отношение агенцията, която е разположена в 

София, и нейните 26 регионални служби предоставят на българските МСП следните 

групи от услуги: 1) информационни услуги; 2) основни консултации за 

новосъздадени предприятия във връзка с маркетинг, финанси, право, планиране и 

управление, човешки ресурси, иновации, повишаване на качеството и опазване на 

околната среда; 3) по-специализирани консултации в следните области: данъчно 

облагане, влезли в сила законодателни промени, валутни режими, кредитни 

политики на банките, участие в приватизацията, обявени концесии, възлагане на 

                                    
67 Проектът не е внесен в Министерския съвет. Сливането на двете агенции (за инвестициите 

и за МСП) понастоящем се предвижда да бъде осъществено чрез изменения на Закона за 
насърчаване на инвестициите. 
68 Проучване на данъчните стимули за НИРД. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД. TAXUD/2013/DE/315. 
FWC № TAXUD/2010/CC/104. 

69 www.mi.government.bg 

70 „Small Business Act“ (SBA): http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-

environment/small-business-act_bg  

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_bg
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_bg


 

 

 

обществени поръчки и др.; 4) разработване на проекти, насочени към насърчаване 

на МСП, и участие в програми на ЕС; 5) финансова подкрепа и улесняване на 

достъпа до външни източници на финансиране (банки, капиталов пазар, фондове за 

рисков капитал, лизинг); 6) обучаване на МСП как да навлизат на нови пазари; и 7) 

насърчаване на износа и укрепване на международните позиции на МСП.  

Следните дейности попадат в обхвата на процедурата по ОПИК, стартирана през 

юли 2016 г., като агенцията получава 5 милиона евро за създаване на условия за 

устойчиво развитие и успешна интеграция на българските предприятия на 

европейските и международните пазари: 

 подкрепа за участието на български МСП в промоционални дейности в страната 

и в чужбина с цел насърчаване на българското производство; 

 пилотно разработване и прилагане на инструменти за цифрово и онлайн 

предлагане на продукти, за да могат български предприятия да придобият 

необходимите умения за навлизане на чуждестранни пазари и разширяване и 

укрепване на позициите на тези пазари; 

 актуализиране и поддръжка на уеб базирана платформа за предоставяне на 

информация относно чуждестранни пазари и свързване на български 

предприятия с чуждестранни партньори с цел подобряване на техния потенциал 

за износ; 

 достъп до специализирани бази данни и специализирани публикации във връзка 

с осъществяването на дейности за подкрепа на МСП. 

България също така се присъедини към Европейската космическа агенция (ЕКА), 

превръщайки се в 10-та европейска държава, която сътрудничи на ЕКА, като 

подписа споразумението относно плана за европейските коопериращи държави 

(PECS) през април 2015 г. 71 , с което се осигурява възможност на местните 

изследователи и дружества да участват в международни високотехнологични 

дейности и тръжни процедури. През 2015 г. ЕКА публикува първата тръжна 

процедура за България (AO/1-8268/15/NL/NDe)72 чрез тръжната система EMITS, а 

понастоящем в процес на изпълнение са проекти на стойност 787 000 EUR73.  

От гледна точна на финансовите стимули за пазарите през юни 2015 г. България 

обяви, че планира да осигури финансов принос в размер на 100 милиона евро за 

проекти, които получават финансиране от Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ)74, залегнал в основата на Плана за инвестиции за Европа, по 

който са предвидени 315 милиарда евро 75 . Финансовият принос ще бъде под 

формата на съфинансиране за проектите, одобрени от Българската банка за 

развитие. България бе осмата държава членка след Германия, Испания, Франция, 

Италия, Люксембург, Полша и Словакия, която обяви своя принос още преди ЕФСИ 

да започне да функционира. Понастоящем България участва в ЕФСИ със 7 проекта, 

посочени на Европейския портал за инвестиционни проекти (ЕПИП)76. Освен това 

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME)77 и програмата InnovFin — Финансиране от ЕС за новатори78 

допълват наличните на пазара възможности за финансиране.  

  

                                    
71 
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/Bulgaria_becomes_tenth_ESA_European_Coopera
ting_State 
72 http://emits.sso.esa.int 
73 http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/results.pdf 
74 http://www.eib.org/efsi/ 
75 http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_bg 
76 https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html 
77 http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2015/Cosme-efsi-cibank.htm 
78 http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_innovfin_raiffeisen.htm 
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Приложение 2 — Съкращения 

СЪКРАЩЕНИЕ ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА 

БЪЛГАРСКИ 

ИАНМСП Bulgarian SME Promotion Agency Изпълнителна агенция за 

насърчаване на МСП 

СПС Country Specific Recommendations Специфични препоръки за 

страната 

ГД Directorate General Генерална дирекция 

ЕК European Commission Европейска комисия 

ЕФСИ European Fund for Strategic Investments Европейски фонд за 

стратегически инвестиции 

ЕИФ European Investment Fund Европейски инвестиционен фонд 

ЕНП European Research Area Европейско 

научноизследователско 

пространство 

ПГИ Support for Frontier Research Подкрепа за „гранични“ научни 

изследвания 

ЕСФ European Social Fund Европейски социален фонд 

ESFRI European Strategy Forum on Research 

Infrastructures 

Европейски стратегически 

форум за 

научноизследователски 

инфраструктури 

ЕСИ фондове European Structural and Investment 

Funds 

Европейски структурни и 

инвестиционни фондове 

ЕС European Union Европейски съюз 

ПЧИ Foreign Direct Investments Преки чуждестранни инвестиции 

РП Framework Programme Рамкова програма 

ДБКРНИРД Government Budget Appropriations or 

Outlays for Research and Development 

Държавни бюджетни кредити 

или разходи за 

научноизследователска и 

развойна дейност 

БВП Gross Domestic Product Брутен вътрешен продукт 

ГВС Global Value Chain Глобална верига на стойността 

ИКТ Information and Communication 

Technologies 

Информационни и 

комуникационни технологии 

ПИС Intellectual Property Rights Права върху интелектуална 

собственост 



 

 

 

JEREMIE Joint European Resources for Micro to 

Medium Enterprises 

Съвместни европейски ресурси 

за микро-, малки и средни 

предприятия 

ГБТ Key Enabling Technologies Главни базови технологии 

МК Marie Curie Actions Действия „Мария Кюри“ 

МИ Ministry of Economy Министерство на икономиката 

МОН Ministry of Education and Science Министерство на образованието 

и науката 

МФ Ministry of Finance Министерство на финансите 

ПМД Macroeconomic Imbalance Procedure Процедура при 

макроикономически дисбаланси 

НЗК National Contact Point Национално звено за контакт 

НСНИ National Council for Science and 

Innovations 

Национален съвет за наука и 

иновации 

НИС National Economic Council Национален икономически съвет 

НСИ National Innovation Council Национален съвет по иновации 

НИФ National Innovation Fund Национален иновационен фонд 

НИС National Innovation System Национална иновационна 

система 

НСИ National Statistical Institute Национален статистически 

институт 

ОП Operational Programme Оперативна програма 

НИРД Research and Development Научни изследвания и развойна 

дейност 

НИИ Research and Innovation Научни изследвания и иновации 

НИТР Research and Technology Development Научни изследвания и 

технологично развитие 

НИ Research Infrastructures Научноизследователски 

инфраструктури 

RIS3 Research and Innovation Strategy for 

Smart Specialisation 

Стратегия за научни 

изследвания и иновации в 

областта на интелигентната 

специализация 

S3 Smart Specialisation Интелигентна специализация 

МСП Small and Medium-sized Enterprises Малки и средни предприятия 

ДП State-Owned Enterprise Държавно предприятие 

ФНИ Scientific Research Fund Фонд „Научни изследвания“ 



ОТТ Technology Transfer Offices Офиси за технологичен 

трансфер 

ИСУН Information System for Management and 

Monitoring of the Structural Instruments 

of the EU in Bulgaria 

Информационна система за 

управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС 

в България 
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Фигура 1. Държавно финансиране от общите БР за НИРД

Фигура 2. Интензитет на БР за НИРД, разбивка по най-важни макро фактори 
(C=производство, G_N=услуги)
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разработващи политиките,  

JRC работи по ключови  

предизвикателства пред 

обществото, като 

същевременно  

стимулира иновациите  

чрез разработването на  

нови методи, инструменти  

и стандарти и като споделя  

своите знания с  

държавите членки,  

научната общност  

и международните партньори. 

Служи на обществото 
Стимулира иновациите 
Подкрепя 
законодателството

 K
J-N

A
-2

8
5
2
3
-B

G
-N

 


