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Слово на държавния глава Румен Радев на тринадесетия 
Национален иновационен форум „България в глобалните 

технологични вериги“ 
 

15.12.2017 г., София  
  
 
Уважаеми г-н Шентов, 
Уважаеми г-н Вицепремиер, 
Уважаеми дами и господа,  
 

За мен е удоволствие да бъдем заедно на едно такова важно за 
България събитие - тринадесетия Национален иновационен форум. 
Радвам се да бъда сред Вас – хората, заразени с бъдеще, защото какво 
са иновациите, ако не врата към бъдещето ?  
 

Нещата, за които днес дори не смеем да мечтаем в следващите дни 
и години се превръщат в ежедневие, но това няма как да стане без хора 
като Вас. За това са нужни хора с размах на мисълта и постоянство. Какво 
са иновациите, ако не – стремеж към съвършенство, но за това са нужни 
хора с усет към прогрес, към новото, към красотата. Какво са иновациите, 
ако не стремеж за един по-добър свят, за това пак са нужни хора, които да 
носят в сърцето си както доброта, така и отговорност за съдбата и 
бъдещето на нашето общество, на родината, на човечеството. И аз затова 
се радвам, че днес съм сред точно такива хора.  
 

Днес иновациите са ключът за издигането на потенциала на нашата 
икономиката, за издигането на нейната ефикасност, ефективност и 
конкурентоспособност. Иновациите днес са най-добрата спойка между 
бизнеса, образованието, институциите. Иновациите днес са критерии за 
модерността на една държава. Радвам се, че Вие всички заедно работите 
за това. Разбира се, имаме и не малко проблеми. България по някои от 
класациите все още в групата на така наречените плахи иноватори. Все 
още няма устойчива и ефективно функционираща иновационна система. 
Разходите за научноизследователска и развойна дейност все още са 
далече от средното за ЕС. Финансирането, което идва към иновативната 
дейност основно е от чужди източници. Това възпрепятства да създаваме 
ясен фокус, приоритети и политика, която да можем само да управляваме 
за развитие на нашите иновации. 
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Все още имаме проблеми на растежа, свързани с 
административната тежест, корупцията и липсата на доверие. Все неща, 
за които полагаме заедно усилия, но аз съм оптимист, заради хора като 
вас, които въпреки недостатъчно благоприятната среда за иновативна 
дейност в България успяват да правят много, защото заради Вашите 
усилия България се изкачи на 15 място в света преди 21 държави от ЕС по 
индекса ефективност на иновациите, тоест да извлечеш максимума в една 
по-неблагоприятна среда. Ето това е нещото, което дава голяма надежда.  
 

Вие олицетворявате така нар. термин обратна иновациия. В по-
слабо развита икономика да се постигат иновативни решения, които бързо 
да навлизат във високо индустриални държави. Наистина се гордея с 
нещата, които Вие правите и намират бърз излаз навън в по-развити 
държави, които издигат и нашият национален престиж.  
 

Вашето призвание обаче в тези наистина трудни времена за 
България е да бъдете своеобразна котва, която да задържа тук нашите 
таланти, която да създава не само условия за по-високо заплащане, но да 
се създава усещането в тези млади, талантливи и изключително 
прогресивни хора, че те са в центъра на нещата и в основата на 
решението за глобални проблеми и могат да влияят тук в България. Това 
е изключително важно, защото с Ваше съдействие иновациите са един от 
факторите за облекчаване на негативните ефекти на демографската 
криза, защото точно чрез иновациите могат да се внедряват нови 
технологии и производства, които да дават по-голяма добавена стойност. 
 

Радвам се, че този форум е доказателство, че сме прозрели, че 
трябва да обединяваме усилията си – бизнес, образование институции, 
защото само така можем да мултиплицираме таланта, с който е заредена 
нашата нация. Само така можем да постигаме успехите, от които 
България има такава огромна нужда в момента.  
 

Благодаря Ви за тази прекрасна инициатива, която вече 13 години се 
изпълнява, за обединените усилия в името на една по-добра България.  
 
Благодаря Ви !  
Желая Ви успех !  
 
  
 
 


