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Иновации.бг 2013 
 Докладът Иновации.бг 2013 анализира състоянието и 

възможностите за развитие на националната иновационна 

система на основата на пет групи показатели: 

• Съвкупен иновационен продукт. 

• Предприемачество. 

• Инвестиции и финансиране на иновациите. 

• Човешки капитал за иновации. 

• Информационни и комуникационни технологии. 
 

Акцент в Иновации.бг 2013 е анализът на иновационния 

потенциал на българския фармацевтичен сектор. 



Национални цели в рамките на 

стратегията „Европа 2020” 



• Липсва национална стратегическа база. 

• Запазва статуквото на фрагментираност на управлението по 

отношение на науката, технологиите и иновациите. 

• Европейските фондове остават основен източник на финансиране 

на иновационната политика. 

• Идентифицира прекалено много приоритетни сектори. 

• Налага синхронизиране със съществуващи документи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иновационна стратегия за интелигентна 

специализация до 2020 г. 



(Не)съответствие между националните 

приоритети в НИРД областта 
. 

 



“Съюз за иновации” 2013 



Издадени патенти за изобретения в България 



Научни публикации в реферирани от SCOPUS 

издания с участието на български учени 



Разходи за НИРД в България 



Разходи за НИРД по източници на финансиране, 

хил. лв. 



Участие в Седма рамкова програма 

 

• 16-то място при съотнасяне на успешните проекти спрямо броя на 

изследователите, претеглен през общия брой на населението. 

• 5-то място при съотношение на успешните проекти спрямо БВП. 

• 3-то място при съотношение между успешни проекти и разходи за 

НИРД. 



Борбата за таланти в ЕС: мястото на България 

• Дисбаланс в заплащането на учени от новите страни-членки: 

разлики до 10-14 пъти. 

• По част от програмите новите страни членки играят ролята на 

донори. 
 

Възможни действия за промяна на дискриминационните практики: 

• създаване на изнесен проектен и административен капацитет в 

Брюксел; 

• създаване на политическа подкрепа за намаляване на разликите в 

заплащането. 

 



Препоръки към националната политика 

Създаване на единна административна структура 

Интегрирана национална стратегия “наука – образование – 

иновации” 

Средносрочен и дългосрочен хоризонт на планиране на 

националните средства за иновации 

Приоритетно национално съфинансиране на успешни проекти 

по рамкови програми на ЕС 

Иновационно развитие на нискотехнологични микро- и малки 

предприятия 

Подкрепа за иновационната култура  



 

Благодаря за вниманието! 

www.innovation.bg  

http://www.innovation.bg


Въпроси за дискусия 
 

Приоритетите на България в следващия програмен период 

2014 – 2020 г. 
 

Стъпки за доразвиване и укрепване на националния 

капацитет за участие в рамковите програми на ЕС. 
 

Основни стъпки за съхраняване и привличане на качествен 

човешки талант. 
 

В навечерието на новия програмен период на ЕС кои са 

научените уроци от изминалите 7 години? 

 


