
Иновации чрез таланти
Руслан Стефанов

Група Иновации.бг



Иновации.бг 2016

• Европейска и национална политика в областта на 

талантите

• Иновационен потенциал

– Съвкупен иновационен продукт

– Предприемачество и иновационни мрежи

– Инвестиции и финансиране за иновации

– Човешки ресурси

– Информационни и комуникационни технологии



Модел за насърчаване на талантите



Фактори на средата

• Икономиката се възстановява по-бързо от средното за ЕС, но под 

потенциала за растеж

• На последно място в ЕС с 6300 евро по БВП на човек от населението

• Населението спада с близо 19% за последните 26 г. – донор на 

висококвалифицирани кадри

• Коефициентът на възрастова зависимост е 52,4% 

• Много ниски разходи за здравеопазване на човек от населението, 

вкл. най-ниските в ЕС публични разходи за здравеопазване като дял 

от всички разходи.



Подкрепящи политики: образование

• Намалява броят на обхванатите от образователната система 

лица Висше образование на всяка цена

• Нараства разминаването между придобити знания и 

портфолиото от умения и компетенции, за успешна реализация 

на пазара на труда.

• Само 2% въвлечено в обучителни програми възрастно

население 

• Едва 31 % от населението притежават основни цифрови

умения



Подкрепящи политики

• Наука и технологии

• Иновации и предприемачество



Корпоративни практики

• Бизнесът е най-активния сектор в националната иновационна

система

• Поема част от функциите на останалите институционални сектори 

в посока развитието на таланти

• Но има нужда от още много напредък:

• Развитие на таланти

• Капитализиране на талантите в иновации





Сравнителен анализ на европейските 

иновации, 2016 г.



Глобален иновационен индекс, България, 

2013 – 2016 г .



Издадени патенти за изобретения в 

България, брой 



Секторна структура на предприемаческата 

активност, 2015 г ., %



Разходи за НИРД в България, 2000 – 2015 г .



Разходи за НИРД по източници на 

финансиране, хил. лв.



Институционална структура на българските 

бенефициенти по Програма „Хоризонт 2020“



Персонал, зает с НИРД, по институционални 

сектори, 2000 – 2015 г., брой



Динамика на приходите в избрани ИКТ 

подсектори, 2005 – 2014 г ., хил. евро
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