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◉ „Интелигентна специализация“ и „умна 
специализация“ са взаимозаменяеми.

◉ Термините на английски език и “Smart Specialisation” и 
Smart Specialisation Strategy със съкращение S3.

◉ В презентацията използваме „Интелигентна 
специализация“, тъй като националният документ е 
„Иновационна стратегия за интелигентна
специализация (ИСИС) “.
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История на интелигентната специализация
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◉ Първото формулиране на концепцията за Стратегии за 
интелигентна специализация (S3) е през 2009 г.

◉ Интегрирането на този подход в политиките на ЕС за 
иновации е бързо. Европейската комисия въведе 
концепцията S3 в Кохезионната политика на ЕС 2014-2020 г. 
като „предварително условие“ (ex-ante conditionality) за 
европейските региони, за да получават финансиране за 
научни изследвания и иновации от Европейски фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) (ЕК, 2012 г.). 
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S3 е специфична за всяко местоположение (област, 
регион) концепция за иновационна политика в подкрепа 
на регионалното приоритизиране в иновативните 
сектори, области или технологии чрез „процес на 
предприемаческо откритие“ (ППО). Това е подход 
„отдолу-нагоре“ за разкриване на това, което даден 
регион прави най-добре по отношение на своите научни и 
технологични възможности (Форей, Дейвид, Хол, 2011).
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◉ Стратегиите за интелигентна специализация изискват регионите да имат 
цялостно разбиране за своя регионален институционален контекст за да 
идентифицират своите най-силни научни, иновационни и предприемачески 
активи, така че да могат да изберат ограничен брой приоритети, в които да 
натрупат критична маса (под-)области на сравнително предимство. 

◉ Условията за специализация могат да бъдат объркващи за политиците, тъй 
като S3 не се предполага да съдържа секторни или клъстерни политики за 
укрепване на регионите в техните най-напреднали индустриални сектори, а 
по-скоро да диверсифицират икономическите им основи по интелигентен 
начин, т.е. в най-обещаващите области с най-голям социално-икономически 
потенциал (ЕС, 2017 г.).
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Концепцията S3 е разработена и с акцент върху по-малко 
напредналите региони, за да развият способности в 
специфични области и технологии за изграждане на 
конкурентни предимства в няколко пазарни ниши, вместо 
да развиват общи способности (Foray, 2014). По-малко 
напредналите регионите са изправени пред 
предизвикателства при прилагането на S3 поради по-слаб 
институционален капацитет, особено по отношение на 
управление, мониторинг и оценка на S3.
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Стратегии за интелигентна специализация
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Освен това, концепцията S3 има за цел да се справи с някои 

общи проблеми, с които се сблъскват регионите в областта на 

иновациите: 

◉ синдром на предварителен избор на победители;

◉ липсата на разбиране на регионалния институционален 

контекст;

◉ копиране или имитация на политики за иновации от най-

ефективни/водещи региони.
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Национални стратегии за интелигентна специализация
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◉ Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република 
България 2014-2020 г., https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-

BG&Id=975

Стратегия за интелигентна специализация на София (2016 г.), 
https://www.sofia.bg/documents/20182/448750/ISIS_Sofia.pdf

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на община Русе за 
периода 2016-2025 г.,
https://obshtinaruse.bg/uploads/files/Strategii%20i%20Otcheti/ISIS_Ruse_2016-2025.pdf

◉ Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), 
2021-2027 г. на Република България,
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7006

https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=975
https://www.sofia.bg/documents/20182/448750/ISIS_Sofia.pdf
https://obshtinaruse.bg/uploads/files/Strategii i Otcheti/ISIS_Ruse_2016-2025.pdf
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7006
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От ИСИС 2014-2020 г. към ИСИС 2021-2027 г.
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◉ Проектът на ИСИС 2021-2027 г. прави следната констатация за ИСИС 
2014-2020 г.

◉ В периода 2014-2020 г. беше пренебрегната до известна степен 
необходимостта от осигуряване на условия и дейности за устойчив 
дългосрочен процес на предприемаческо откритие. ИСИС се 
ограничи до еднократен избор на широки приоритетни области, 
използвани за фокусиране на стандартизирани инструменти за 
финансиране. Фокусът на такива стандартизирани инструменти за 
финансиране е постигнат чрез сложна матрица от критерии за 
привеждане в съответствие и подбор в широк спектър от множество 
инструменти.
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От ИСИС 2014-2020 г. към ИСИС 2021-2027 г.
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◉ Проектът на ИСИС 2021-2027 г. има следната амбиция за новия 
програмен период:

◉ За периода 2021-2027 г. ИСИС вече няма да се приема като набор от 
иновационни планове, т.е. еднократни дефиниции на общи области 
на науката и технологиите, а ще се основава на дългосрочни 
процеси на откритие и експериментиране, водещи до 
идентифициране на пробни дейности и нови префокусирани
области при по-ниско ниво на детайлност. Тези нови области ще са 
области за „пазарно приложение“, предоставящи ясни насоки за 
експериментиране с нови или подобрени продукти, услуги, процеси 
или бизнес модели.
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От ИСИС 2014-2020 г. към ИСИС 2021-2027 г.
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◉ Проектът на ИСИС 2021-2027 г. има следната амбиция за новия 
програмен период:

◉ За периода 2021-2027 г. ИСИС вече няма да се приема като набор от 
иновационни планове, т.е. еднократни дефиниции на общи области 
на науката и технологиите, а ще се основава на дългосрочни 
процеси на откритие и експериментиране, водещи до 
идентифициране на пробни дейности и нови префокусирани
области при по-ниско ниво на детайлност. Тези нови области ще са 
области за „пазарно приложение“, предоставящи ясни насоки за 
експериментиране с нови или подобрени продукти, услуги, процеси 
или бизнес модели.
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Ефекти от прилагане на S3/ ИСИС в ЕС 
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◉ положителна мобилизация и ангажираност на регионите, 

◉ ускорен колективен процес на обучение по отношение на 
процедури и практики на S3;

◉ ангажираност на регионите да се учат сами чрез анализиране и 
сравняване на своя опит в рамките на множество 
децентрализирани междурегионални програми;

◉ изненадващ напредък, особено в практическия аспект, който е в 
съответствие с теорията, амбициозен е, и осъществимостта на СИС е 
доказана. 



www.nrmbg.com

Ефекти от прилагане на S3/ ИСИС в ЕС 
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◉ Днес, в началото на следващия програмен период на ЕС (2021-2027 
г.), причините за съществуване на този подход, както и основните 
му принципи остават валидни и сме по-добри да „правим“ S3 днес, 
отколкото преди няколко години. Посочените ефекти и мнението са 
на проф. Доминик Форе, Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne.

Въпрос: Валидни ли са тези „ефекти“ за България?

◉ Предвид посочените заключения за централизирания, еднократен  
характер на формиране на приоритети и под-области за периода 
2014-2020 г. и централизираното им налагане през финансиращите 
инструменти – по скоро НЕ.
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◉ Основен инструмент за постигане на посочените ефекти в периода 
2014 – 2020 г. и за развиването им в периода 2021-2027 г. е 
Платформата за интелигентна специализация на ЕС (S3 Platform).

◉ URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/.

◉ Регистрацията платформата S3 е безплатна, както и участието във 
всяка нейна дейност.

◉ Регистрацията в платформата S3 е отворена за регионални и 
национални администрации на ЕС, страни кандидатки, съседни 
страни и за всяка друга национална или регионална администрация 
на трета страна извън ЕС, която желае да се включи и да участва.

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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Начален екран на Платформата S3
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Представянето на платформата ще бъде паралелно: с навигация с браузър и със снимки на екрани.
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Регистрация на Платформата S3
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◉ Държава: Регистрацията включва съответните звена на 
национално ниво, имащи отношение по процеса на вземане на 
решения за изготвяне на иновационни стратегии и управление на 
ЕСИФ. България има регистрация.

◉ Регион: Регистрация на най-подходящото териториално ниво (за 
България NUTS II, региона за планиране,  или III - 28 области) по 
отношение на процеса на вземане на решения относно изготвянето 
на стратегии за иновации и управлението на ЕСИФ.
Към момента има регистрации на области София-град и Русе, които 
са изготвили и ИСИС/ S3.

◉ URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/join-the-s3-platform

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/join-the-s3-platform
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◉ На национално ниво България е сред 19 страни-членки на ЕС и 7 
държави извън ЕС, които имат регистрация.

◉ На регионално ниво двете български области са сред 180 региона на 
ЕС и 42 региона извън ЕС, които са регистрирани. 

◉ България не е идентифицирала регионалния аспект на 
платформата S3 за важен, а именно възможността за директно 
учене и обмен регион-към-регион. В това отношение тя е като 
Словакия и Малта (1 регион), Естония, Латвия, Литва, Ирландия, 
Словения, Хърватска, Кипър и Люксембург (0 региона). Повечето от 
тези държави обаче имат 1 или 2 NUTS II региона. От друга страна 
държави като Чехия и Финландия имат регистрация на всички NUTS 
III региони.
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Участници в Платформата S3
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URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/where-we-are

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/where-we-are
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Участници в Платформата S3
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◉ Кое ниво на администрация или публичен орган трябва да се 
присъедини към платформата S3?

◉ Окончателното решение се оставя на съответните органи за 
създаване на политики на съответното териториално ниво, като се 
вземат предвид институционалната структура на съответната 
държава и действителните отговорности за политическите процеси 
по отношение както на стратегии за научни изследвания/иновации, 
така и на инструменти за публично финансиране. Силно 
препоръчваме да се регистрирате на най-подходящото 
териториално ниво (NUTS I, II или III) по отношение на споменатите 
политически процеси. 
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Участници в Платформата S3
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◉ Следователно водещият отдел трябва да бъде този, който носи 
отговорностите за подготовката/изпълнението на иновационни 
стратегии и/или управлението на инструменти за финансиране 
(като структурните фондове на ЕС). 

◉ Също така е препоръчително в регистрацията да бъдат включени 
всички главни участващи отдели, както и основните 
заинтересовани страни. По отношение на споменатите политически 
процеси, може да има случай, за конкретни държави, че 
регистрацията се препоръчва както на национално, така и на 
регионално ниво.
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◉ Платформата S3 е услуга на ЕК за научна експертиза и знания 
относно стратегията за интелигентна специализация (S3). 
Експертите ѝ предоставят съвети на държави и региони на ЕС за 
проектирането и внедряването на техните S3. 

◉ Платформата S3 предоставя комбинация от инструменти за 
картографиране, които позволяват на потребителите да 
идентифицират икономическите области на специализация на 
регионите и има за цел да улесни междурегионалното 
сътрудничество и създаване на партньорства между различни 
участници в цяла Европа.
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По-конкретно платформата S3:

◉ Осигурява насоки и примери за добри практики;

◉ Информира формирането на стратегия и политиката;

◉ Улеснява партньорските проверки и взаимното обучение;

◉ Поддържа достъп до съответните данни;

◉ Обучава създаващите политики за иновации.
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Тематични области на 
интелигентната специализация
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Ключов въпрос в S3 е как да се идентифицират областите с висок потенциал в 

регионите: кои дейности могат да бъдат считани за най-обещаващи предвид 

възможностите на даден регион. Основният фокус е върху два метода:

◉ Първият е Процес на предприемаческо откриване (ППО), в който местните 

заинтересовани страни решават по децентрализиран и колективен начин кои дейности 

се считат за най-обещаващи и трябва да бъдат насочени към политиката за 

интелигентна специализация. 

◉ Алтернативата е да бъдат използвани и анализирани големи данни (например 

данни за търговия, патенти, отрасли и професии), за да се определи дали даден регион 

притежава съответни способности за развиване на нова дейност и към кои други 

региони даден регион може да се свърже за да получи достъп до допълнителни 

възможности.
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◉ Двата подхода имат своите предимства и недостатъци, и следователно трябва 
да бъдат интегрирани в S3.

◉ Местните заинтересовани страни могат да разкрият нов потенциал в региони, 
които не могат да бъдат измерени от данните. Те също имат капацитет за 
идентифициране на тесни места, които могат да попречат на местните 
способности да бъдат активирани и използвани. 

◉ В същото време местните заинтересовани страни може да са прекалено 
амбициозни (стремейки се да станат „новата Силиконова долина“), докато 
анализът на данните да разкрие, че регионът няма съответните способности.

◉ Анализите на данните могат също да идентифицират потенциални дейности в 
региони, за които местните заинтересовани страни не са мислили или просто 
са игнорирали поради силни местни интереси.
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◉ В ИСИС 2014-2020 г. има еднократен избор на широки приоритетни 
области… чрез сложна матрица от критерии. Т.е. използвани са 
основно макроикономически анализи, което е довело до по-скоро 
секторен и клъстърен подход.

◉ ИСИС 2021-2027 г. заявява различна амбиция, но началния избор на 
тематични области изглежда в резултат на макроикономически 
анализ, публикуван с проекта на стратегията, и сходен в своя секторен 
и клъстърен подход.

◉ Не става ясно къде е местното, локалното, регионалното във всяка от 
идентифицираните под-области.
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Четирите тематични области от периода 2014-2020 г. са запазени, като 
е използвана формулировката „приоритетни остават следните 
подобласти“:

◉ „ Информатика и ИКТ“ с 15 под-области;

◉ „Мехатроника“ с 30 под-области.

◉ „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и 
биотехнологии“ с 12 под-области.

◉ „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ с 
3 под-области.
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29

Добавена е нова, пета тематични област, за която са мотивирани под-
областите.

◉ „ Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ 
със 17 под-области.
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В рамките на ИСИС 2014-2020 г. интелигентната специализация на 
регионите бе реализирана на ниво NUTS II, т.е. за всеки един от 6-те 
региона на България бяха идентифицирани по 3 тематични области, по 
отношение на които се прилагаше бонусната система на ОПИК. 

В хода на изпълнение на ИСИС е констатирано, че подобен подход не 
винаги допринася за развитието на иновационния капацитет на 
административните области от съответния регион. 

Ето защо в ИСИС 2021-2027 г. всяка административна област от ниво NUTS 
III е идентифицирала своя иновационен капацитет в две приоритетни 
тематични области за интелигентна специализация. Тематична област 
„Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ се разглежда 
като хоризонтална и приоритетна за всички административни области.
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Регионалните иновационни капацитети са идентифицирани на ниво NUTS 
III за всичките 28 области в страната. През 2020 г. всяка област, е 
осъществила консултации със заинтересованите страни, които включват 
областната администрация, общините, университетите, бизнеса, НПО 
секторът, научноизследователския сектор. 

На базата на тези консултации в Министерството на икономиката 
официално са получени писма от всички 28 области с идентифицираните 
приоритетни области на специализация. Интелигентната специализация 
на региона (ниво NUTS II) се определя като преобладаваща въз основа на 
областите от съответния регион.
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От 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. в Портала за обществени консултации 
тече обсъждане на проекта за ИСИС 2021-2027 г. Вече са направени 
бележки, които:

◉ Изискват методическите указания и консултационните документи, които 
са били ползвали от областните администрации,  с оглед получаване на 
унифициран подход за реализацията на подхода ППО отдолу нагоре. 

◉ Търсят обосновка на появата на подобластите  на интелигентна 
специализация като ясно местоположение (регионалност на ИСИС). 

◉ Правят констатации, че ИСИС в по-голяма степен отговаря на условията на 
секторна/ клъстърна стратегия, каквато по дефиниция тя не би трябвало 
да бъде, и че ролята на бизнеса/ приложимостта на иновациите не е 
достатъчно акцентирана.
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Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии не 
е приоритетна за области Варна, Бургас, Русе и Силистра. Част от тази 
тематична област са:

◉ Под-област: "въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и 
рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с 
вредители и торене" и 

◉ под-област: "приложение на нови методи и технологии в устойчивото 
ползване на речни и морски ресурси".

С други думи двете най-развити морски области и две от най-
развитите речни области са изключени/ затруднени от интелигентна 
специализация в тези под-области.


