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Накратко: Основен политически и финансов приоритет на ЕС за периода 2007 – 2013 г. е 
подобряването на конкурентоспособността чрез иновации: целта е 60% от средствата по 
Кохезионния и Структурните фондове за новите страни-членки да се изразходват за мерки за 
икономически растеж, а 10% конкретно за иновации, технологично развитие и изследвания. 
През първите години след присъединяването си към ЕС България планира да отдели 2% до 
5% от средствата по европейските фондове за иновации, изследвания и технологично 
развитие – много по-малко в сравнение с водещите в това отношение Унгария, Чехия, 
Словакия и Естония.  Бавното развитие на българската национална иновационна система се 
отразява в ниска иновативност на българските предприятия – само 16 – 20% от българските 
предприятия са предоставили нови продукти и услуги на пазара през 2004 – 2006 г., което 
е два до три пъти по-ниско от средното за ЕС. Според последния доклад на ЕС за Глобалната 
иновационна класация 2006 България се нарежда сред изоставащите страни в света.  
 
Опитът от предходни разширявания на ЕС показва, че за успешното догонване на 
икономически най-развитите страни-членки от съществено значение са прилаганите политики. 
В това отношение на разположение на България и на новите страни-членки на ЕС са много по-
малко европейски фондове в сравнение с предходни разширявания. Ще успее ли България с 
по-малко европейски средства да подготви и приоритизира своите национални политики 
така, че да се възползва максимално от финансовите инструменти  на Европейския съюз 
за икономически растеж? Третият национален иновационен форум ще търси отговор на този 
въпрос. Второто издание на доклада Иновации.бг 2007, който ще бъде представен на Форума, 
прави анализ на структурата на националната иновационна система и нейното функциониране 
през 2006 г. и дава препоръки за формиране на успешна национална иновационна политика за 
растеж в Европейския съюз. За трета поредна година на Форума ще бъдат връчени наградите 
за Иновативно предприятие на годината. 
 
Кога: 19 декември 2006 г. (вторник), 11:00 ч. 
 
Къде: х-л Шератон, зала Средец 
 
Кой:  
Кауко Ямсен, Посланик на Република Финландия в България; 
Анна Янева, Заместник-министър на икономиката и енергетиката 
Любомир Дацов, Зам.-министър на финансите на Република България 
Лидия Шулева, Член на комисията по икономическа политика, Народно събрание; 
Тодор Модев, Областен управител, София-град и Председател на Съвета за координация на 
регионалната иновационна стратегия на Югозападен район за планиране; 
Станимир Бързашки, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия;  
Гернот Хутченрайтер, Отдел „Наука и технологична политика”, Организация за 
икономическо сътрудничество и развитие. 
 
За повече информация: http://www.innovation.bg; www.irc.bg; www.arcfund.net   
Забележка: текстът от този медиен съветник може да бъде използван свободно при посочване на 
наименованието на събитието и организатора.  
 


