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               Шестнадесети Национален иновационен форум 

"Икономическа устойчивост чрез иновации" 

18 декември 2020 година 

 

Откриване 

Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ 

 

Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, 

 

2020-та година е година на криза, но тази криза се превърна и в 
катализатор за по-бързото навлизане на иновациите в нашия живот. Две са 
основните тенденции, които се очертаха  в света през последната година, 
свързани с: 

- Реакцията на националните правителства; 
- Състоянието на иновационната активност. 

 
1. На първо място, засили се ангажиментът на националните 

правителства към новите технологии и иновациите 

За пореден път държавите - иновационни лидери фокусираха усилията си 
върху новите технологии и иновациите. Германия увеличи бюджета си за 
изследвания и иновации със 145 млн. евро и подкрепи мерки за насърчаване на 
стартиращите предприятия на стойност 2 млрд. евро; Великобритания 
инвестира допълнително 1,3 млрд. евро, част от които бяха насочени 
приоритетно към подкрепа за иновативни компании; допълнителният финансов 
ресурс, който Съединените щати вложиха в изследвания и развитие на нови 
технологии е близо 5,5 млрд. евро. 

У нас, въпреки ръста на публичното финансиране за научни изследвания, 
приносът на държавата е повече от скромен. С 0,7% дял на разходите за 
научноизследователска и развойна дейност от БВП България остава далеч от 
националната си цел от 1,5% до 2020 г. и не успява да премине към групата на 
умерените иноватори (според класацията на Европейската комисия). 

2. Втората, ясно откроена тенденция през тази година беше  ускореното  
навлизане на новите технологии в социалния и икономическия 
живот. 

Като потвърждение на влиянието на кризата върху иновационната активност 
през първата половина на тази година дигиталната икономика на страните от 
Централна и Източна Европа нараства с два пъти по-бързи темпове спрямо 
същия период на предходните години, като само за 5 месеца постига близо 80 % 
от ръста за цялата 2019 г. 

Секторът на информационните и комуникационните технологии в 
България отбеляза поредна година на ръст по всички възможни показатели – 
брой фирми, брой заети, дял в износа, дял в БВП. В топ-100 на фирмите по 
заетост през тази година, 21 предприятия са представители на ИКТ сектора. 
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Свидетели сме на ускорена дифузия на тези технологии в други сектори (вкл. 
финанси, застраховки,  развлекателна индустрия, образование).  

Дигиталната трансформация на различните сектори води до съществена 
промяна в източника на добавената стойност, който все повече се измества 
в посока решения, базирани точно на тези технологии, както за 
производствените предприятия, така и за социални системи - като  
образованието и здравеопазването. 

В този контекст, виртуален е и форматът на днешния Национален 
иновационен форум, в рамките на който отново правим преглед на националната 
иновационна система и среда и отбелязваме постиженията на най-иновативните 
български предприятия. 

За поредна година бизнесът има най-голям принос за развитието на 
изследователската и развойната дейност в страната – с инвестирани близо 
700 млн. лв. в иновационни проекти и 13% ръст на годишна основа.  

В тази връзка бих искал да благодаря на представителите на бизнеса и 
академичната общност, както и на държавните институции, които участваха в 
тазгодишния процес на селекция на най-добрите иновативни фирми и в процеса 
на подготовка на доклада Иновации.бг.  Специално искам да отбележа 
съвместната работа с Министерството на икономиката и Министерския съвет по 
изграждането на капацитет и подготовката на следващата стратегия за 
интелигентна специализация, а също и сътрудничеството с Обединения 
изследователски център на ЕК върху идеи за иновационна трансформация на 
българската икономика. 

Накрая бих искал да благодаря на президента на Република България, г-н 
Румен Радев, за неговия ангажимент към тази изключително важна национална 
кауза. Благодаря на всички за вашето участие днес и специално на нашите 
партньори от фондация Конрад Аденауер и на нейния ръководител в София г-н 
Торстен Гайслер.   


