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Иновации.бг 2010

• Индекс на иновативността на българските
предприятия

• Оценка на иновационния потенциал на българската
икономика по показатели за:
– Съвкупен иновационен продукт
– Предприемачество
– Инвестиции и финансиране на иновациите
– Човешки капитал за иновации
– Информационни и комуникационни технологии

• Визия за иновационно развитие на българската
икономика до 2020 г.



Как ще ги стигнем?



Основни изводи – иновативни
предприятия

• Делът на иновативните фирми в България се увеличавa от
43% (29) на 71% (35):

– кризата
– навлизането на европейските пазари

• Очаква се спад 2010/2011, освен за най-иновативните 6,3%, 
които са въвели едновременно маркетингови, 
организационни, процесни и продуктови иновации

• Съществуват множество неформални връзки между бизнеса
и индустрията. В много случаи технологични области, в
които съществува развоен потенциал, той не може да се
реализира, защото наличните познания и умения са по-
високи от нуждите на икономиката

• Критична е ролята на т.нар. фирми иновационни хъбове, 
които съсредоточават в себе си връзки с множество други
фирми и научно-изследователски предприятия



Структура на българските
предприятия по видове иновации

Източник: ИНА-4, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”



Иновационен индекс на българските
предприятия и водещи иновации в България

Източник: ИНА-4, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”



Основни изводи – държавна политика

• Липсата на иновационна политика и национална цел за
научно-изследователска и развойна дейност е очевидна и е
пречка пред устойчивото развитие на икономиката

• Рестриктивната финансова политика допълнително
затрудняваща иновационната активност по време на криза

• Държавата е най-големият клиент в България и има
възможност за най-силно влияние върху иновационното
развитие

– обществени поръчки
– стандарти
– политики

• Необходимо е насърчаване на публично-частното
партньорство в сферата на иновациите - съчетаване на
ресурсите на оперативни програми - рамкови програми -
национален бюджет



Модел на синергия на финансирането
на иновациите



Разходи за НИРД в България

Източник: Национален статистически институт



Относителен дял на разходите за
НИРД в БВП в България по сектор (%)

Източник: Национален статистически институт



Раходи за НИРД по научни области и
сектори

хил. лв.

Източник: Национален статистически институт



Бюджет на фонд “Научни изследвания”

лева

Източник: Фонда “Научни изследвания”



Участие в Седмата рамкова програма
по тип на кандидатстващата
организация

Източник: Министерство на образованието, младежта и науката



Приоритети за иновационно развитие
на България до 2020 г.
Иновационна политика, насочена към икономическо
възстановяване и устойчив растеж

• Иновациите като част от дневния ред за икономическо и
социално развитие на страната

• Единна политика в областта на науката, технологиите и
иновациите

• Ангажираност и координация на най-високо политическо
равнище при изпълнение на иновационната политика

• Актуализация на националната иновационна стратегия и
предвидените в нея мерки за реализация

• Развитие на законодателството в областта на науката и
иновациите за насърчаване на предприемаческата и
иновационната активност



Приоритети за иновационно развитие на
България до 2020 г.

Инвестиции в иновационен потенциал

• Устойчиво нарастване на публичното и частното финансиране
за изследователска и иновационна дейност

• Приемане на национална цел за дял на разходите за
научноизследователска и развойна дейност в БВП – 2,1%, от
които 0,9% публично финансиране

• Осигуряване на инструмент за национално съфинансиране на
спечелили проекти по европейски рамкови програми в
областта на науката, технологиите и иновациите

• Подобряване на административния капацитет и механизмите
за управление на средствата по Оперативните програми, 
насочени към внедряването на иновативни разработки на
бизнеса и технологичен трансфер
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