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ПРОГРАМА AGENDA

Докладът Иновации.бг 2021 представя анализ на политиките и практиките в областта на иновациите в 
България. Докладът осигурява оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоя-
нието и възможностите за развитие на българската иновационна система на основата на пет групи по-
казатели:

Съвкупен иновационен продукт – показва резултатите от функционирането на националната иновацион-
на система под формата на нови продукти, технологии и научни изследвания, както и основните фактори и 
бариери пред иновационната активност на предприятията.

Предприемачество – анализира предприемаческите нагласи и тенденциите за създаване на нови предпри-
ятия като основен двигател за развитие на иновационния потенциал на националната икономика на фона 
на инициативите за насърчаване на предприемаческата активност в европейските страни.

Инвестиции и финансиране на иновациите – разглежда инвестициите в НИРД и степента на използване на 
съществуващите инструменти и източници за финансиране на иновациите като част от националните и 
европейските програми за научно и технологично развитие.

Човешки капитал за иновации – представя състоянието и потенциала за развитие на разполагаемите чо-
вешки ресурси в областта на образованието и научните изследвания в подкрепа на създаването и адап-
тирането на ново технологично знание.

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) – анализира състоянието и използването на наличната 
информационна и комуникационна инфраструктура като проводник на знание и иновации.

Innovation.bg 2021 presents an analysis of the policies and practices in the field of innovation in Bulgaria. The 
report reviews the current performance of the national innovation system and the implementation of the national 
innovation policy based on five groups of indicators:

Gross innovation product – reviews the results of the national innovation system in terms of products, technologies 
and R&D, as well as the main challenges and barriers that Bulgarian enterprises face in their innovation activities.

Entrepreneurship – analyses the entrepreneurial attitude and trends in setting up new enterprises that serve as a 
driving force for the development of the innovation potential of the national economy as opposed to the European 
initiatives for promoting entrepreneurship.

Investment and financing of innovations – examines R&D investment and the level of utilization of existing fi-
nancial sources and instruments as part of national and European programmes for scientific and technological 
development.

Human capital for innovations – presents the current status and the development potential of human resources 
that are players in the fields of research and education and participate in the creation and acquisition of new 
technological knowledge.

Information and communication technologies (ICT) – analyses the current status and the level of utilization of in-
formation and communication infrastructure as an instrument for diffusion of new knowledge and innovation in the 
economy.

11:30 ОТКРИВАНЕ
 Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
 Торстен Гаислер, Ръководител, Представителство на Фондация „Конрад 

Аденауер” в България

 ПРИВЕТСТВИЕ
 Иновациите в България през 2021 г. - тенденции и възможности
 Румен Радев, Президент на Република България

 ИНОВАЦИИ.БГ 2021
 Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг,  

Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

 Възстановяване и устойчивост чрез иновации
 Илия Йорданов, Управител, ,,Ондо Солюшънс” ООД,  

Иновативно предприятие на 2020 година
 Елена Николова, Мениджър на общността, СЕО Angels инвестиционен клуб
 Иван Йосифов, Изпълнителен директор, ,,Найкомс” ЕООД,  

Иновативно предприятие на 2019 година

 Дискусия

 Модератор: Лилия Големинова, Българско национално радио

12:00 ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ  
КОНКУРС „ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА”

12:30 ЗАКРИВАНЕ

11:30 OPENING
 Ognian Shentov, Chairman, Applied Reseorch and Communications Fund
 Thorsten Geissler, Director, Sofia Office, Konrad Adenauer Stiftung 

 KEYNOTE ADDRESS
 lnnovation opportunities in Bulgaria in 2021
 Rumen Radev, President of the RepuЬlic of Bulgoria

 INNOVATION.BG 2021
 Ruslan Stefanov, Coordinator, lnnovation.bg Group,  

Applied Reseorch and Communications Fund

 Building innovation recovery and resilience in Bulgaria
 llia Yordanov, Manager, Ondo Solutions Ltd.,  

lnnovative Enterprise 2020
 Elena Nikolova, Community Manager, СЕО Angels Club
 lvan Yosifov, СЕО, Naicoms Ltd.,  

lnnovative Enterprise 2019

 Discussion

 Moderator: Lilia Goleminova, Bulgorian National Radio

12:00 INNOVATIVE ENTERPRISE 2021 AWARD CEREMONY 

12:30 CLOSING



Седемнадесетият Национален иновационен форум се организи-
ра съвместно от

 Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

 АРК Консултинг

 Enterprise Europe Network – България

 Единен център за иновации на БАН

с подкрепата на

 Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост,  
пред приемачество и МСП” на Европейската комисия

 Изпълнителна агенция за Европейския съвет по  
иновации и за МСП, ЕК

 Фондация „Конрад Аденауер”

в медийно партньорство с с БНТ и БНР

Форумът е най-представителната национална иновацион-
на платформа за сътрудничество между фирмите и научните 
среди, български и чуждестранни организации, насочена към 
стимулиране на националната икономика и повишаване на кон-
курентоспособността на българските фирми чрез внедряване 
на нови технологии, производство на нови изделия и продукти и 
коопериране с европейски партньори.
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National Innovation Forum 2021 is the seventeenth one in a series of 
annual events jointly organized by

 Applied Research and Communications Fund

 ARC Consulting

 Enterprise Europe Network – Bulgaria

 Joint Innovation Centre of BAS

with the support of

 Directorate General Grow, EC 

 European Innovation Council and SMEs Executive Agency, EC 

 Konrad Adenauer Stiftung

in media partnership with BNT and BNR

The Forum is the premier national innovation platform for exchange of 
ideas and cooperation between the government, business community 
and research organizations. It aims to enhance the competitiveness 
of the Bulgarian companies and boost the innovation potential  
of the economy by promoting the introduction of new products 
and technologies and facilitating business contacts with European 
partners.

Наградата „Иновативно предприятие на годината” се при-
съжда за внедряване на нов или значително усъвършенстван 
продукт и/или процес/услуга, довел до траен икономически 
ефект.

Отличените фирми са определени на базата на експертни 
оценки и данни за:

 Разходи за научно-изследователска и развойна дейност 
(НИРД) и/или технологично обновяване

 Относителен дял на персонала, зает с НИРД

 Внедрени организационно-управленски иновации

 Иновационно сътрудничество

 Финансиране от обществени и частни иновационни програми

 Награди за иновации

 Техническо равнище на иновациите

 Степен на защита на интелектуалната собственост

 Социално въздействие на иновацията

 Иновативен лидер на международния пазар

The Innovative Enterprise of the Year Award is open for participants from 
all industrial sectors. The award acknowledges innovative enterprises 
which have developed new, or significantly improved products, services 
or processes over the last three years.

The innovative potential of participating enterprises is evaluated 
based on:

 Expenditures in R&D or technology upgrade 

 R&D personnel

 Organizational and/or management innovations introduced

 Cooperation for innovation

 Financing by public and/or private innovation programs

 Innovation awards

 Technical level of the innovation

 Ownership of intellectual property

 Social impact of the innovation

 Acknowledgement of the innovation on international markets


