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Приветствие на г-н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ 

Президент на Република България 

 

Единадесети национален иновационен форум 

РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННАТА СРЕДА ЗА УСТОЙЧИВ 

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ 

 

8 декември, 2015 г. хотел „Балкан” 

 

 

 

Уважаеми г-н Шентов, 

Уважаеми г-н Златев, 

Уважаеми г-н Заместник-министър, 

Уважаеми дами и господа, 

Преди да започна изказването си по същество бих желал да изразя 

благодарността си към организаторите на събитието – Фондация «Приложни 

изследвания и комуникации», Enterprise Europe Network и Представителството 

на Европейската комисия в България.  

Заслужава признание фактът, че вече 20 години Фондацията подкрепя 

развитието на иновационната среда в страната, организира много инициативи 

и дебати в  партньорство с нашите европейски партньори.  

За мен е удоволствие  да бъда днес сред Вас, иноваторите, хората, които не 

просто следват тенденциите, а ги определят, които гледат напред и виждат 

това, което за множеството е невъзможно или просто мечта. Вие правите 

мечтите реалност.  Както казва Бил Гейтс: „Модерният ни начин на живот не 

е създаден от политиката. И преди 1700 –та година сме имали добри политици. 

Но когато започнахме да изобретяваме, електричество, двигатели, 

микропроцесори, когато започнахме да разбираме генетиката, тогава 

тръгнахме към прогрес. Иновацията е истинският мотор на развитието.“  
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Единадесетия Национален иновационен форум е добър повод да направим 

равносметка какво постигнахме в областта на иновациите през изминалата 

година и какво следва да планираме за  идващите. Това ни доближава до 

европейските иновационни лидери, които знаят, че в тази сфера няма място и 

време за самодоволство или застой. Динамиката на международната 

икономика изисква българските фирми, българското общество, но и 

българските държавни институции да мислят и действат непрестанно с цел 

повишаване на иновационния потенциал и благосъстоянието на нацията. 

Нека бъдем обективни. Предстои много работа. Това се вижда от 

заключенията на доклада Иновации Бг., иновационната среда в страната се 

нуждае от подкрепа, за да може даде своите плодове. В същото време, обаче и 

не малко постигнахме.  

Секторите ИТ, аутсорсинг и аутомотив се превърнаха в най-бързо 

развиващите се сектори на българската икономика. Ние работим усилено да 

засилим ролята на България като регионален иновационен център в 

информационните и комуникационни технологии. Страната е с една от най-

жизнените дигитални предприемачески екосистеми в Европа. 

Предстои откриването на най-големият научен и иновационен технологичен 

парк в Югоизточна Европа – София Тех Парк. 

Превръщането на ИТ сектора в един от най-бързо развиващите се в 

българската икономика през последните години се дължи на българските 

предприемачи, иноватори, програмисти, компании и на младите хора, които 

виждат своята перспектива да останат в България. Българският ИКТ сектор 

запазва ролята си на ключов източник на конкурентоспособност на 

икономиката, осигуряващ вече 10% от износа на страната и над 6,5% от БВП. 

За последните 10 години приходите на българските ИТ компании отбелязаха 

600 % ръст. Работните места в ИТ сектора тогава бяха 5000, сега са 17 000. 

Най-големите технологични сделки в региона се случват именно в България. 

България е трета в света по абсолютен брой на сертифицираните ИТ 

специалисти. Повече от 80% от хората в трудоспособна възраст имат висше 

или средно образование; повече 60% от същата група говорят повече от един 

чужд език. През 2014 г. участниците в националните олимпийски отбори на 
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България по природни науки завоюваха 61 медала и 7 почетни грамоти в най-

престижните международни състезания по природни науки. 

Аутсорсинг индустрията пише успеха на българската икономика. Най-

голямото признание през тази година беше получаването на Европейската 

награда за аутсорсинг дестинация на годината. 

Цифрите показват, че през 2015 година към днешна дата в аутсорсинг 

индустрията работят над 35 000 висококвалифицирани млади специалисти, 

които получиха икономическа перспектива да се развиват в родината. 

Годишният оборот на индустрията се оценява на около 1 милиард евро в 

момента. Очакваме и тази цифра да се удвои към 2020 година. През 2015 г. 

аутсорсинг индустрията създаде хиляди работни местра извън София – 

основно в градовете Пловдив, Варна и Бургас и положителните очаквания са 

за увеличаване на заетостта в този сектор.   

През последните години България се превърна във фактор и в автомобилната 

индустрия. Броят на производителите на автомобилни компоненти, работещи 

в страната и снабдяващи световни лидери като Ауди, BMW, Мерцедес, 

Фолксваген и редица други, расте непрестанно. Днес 8 от 10 коли, произведени 

в Европа, имат компоненти произведени в България. Единствения завод за 

производство на китайските автомобили Great Wall също е в България. 

Развитието на автомобилния сектор за нас е стратегическо решение и 

приоритет. Полагаме усилия да улесним стъпването на нови фирми от сектора 

и да насърчаваме тези, които вече оперират у нас да разширяват развойната си 

дейност. 

И в традиционните сектори има български компании с глобален успех – 

Уолтопия, Аглика Трейд, Руубар. 

Накратко, потенциалът, който има в България е голям и моите усилия при 

всяко посещение извън страната са да покажа в какво сме най-добрите, къде 

са нашите конкурентни предимства, защо си заслужава да се инвестира в 

България. 

Държавата играе ключова роля за осигуряване на необходимата благоприятна 

среда за развитието на иновациите и реализирането на техния потенциал. 

Всички заинтересовани страни трябва да предприемат мерки в подкрепа на 
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иновативни и конкурентоспособни образование, наука и бизнес, което да 

доведе до иновации, както в традиционните сектори, така и в секторите с 

висока добавена стойност, включително тези, които допринасят за опазването 

на околната среда. В това отношение данните са много показателни – бизнесът 

в страната все по-ясно заема полагащата му се водеща роля във финансирането 

и изпълнението на иновации, но държавата остава големия длъжник на 

обществото, особено що се отнася до висшето образование. Ако не беше 

бизнесът и европейските фондове, България щеше да загуби съществена част 

от иновационното си финансиране, а сега ще отбележим дори ръст. 

С настъпването на новия програмен период 2014 – 2020 г., България трябва да 

обнови ангажимента си към иновациите, за да постигне устойчив преход към 

икономика, основана на знанията, като концентрира усилията си най-вече 

върху образователната система и развитието на устойчиви и екологични 

иновации в бизнеса. България е първата държава в ЕС, която създаде отделна 

оперативна програма за образование и иновации.  

Държавата трябва да възприеме цялостен подход за подкрепа на иновативния 

бизнес, който да съответства на дългосрочните икономически и екологични 

цели на България. Предоставените 1,4 млрд. евро от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. за насърчаване на 

изследванията и иновациите, повишаване на конкурентоспособността на 

МСП, подпомагане на прехода към нисковъглеродна икономика и 

стимулиране ефективността на ресурсите представляват добра основа в това 

отношение. Финансовите средства трябва да бъдат придружени и от 

създаването на сигурна и стабилна правна рамка за привличане на частни 

инвестиции в зелени технологии, предоставянето на данъчни стимули за 

използване на процеси с по-малко влияние върху околната среда и улесняване 

на административните процедури за бизнеса.  

Бъдещето вече не минава по тръбите на газ, бъдещето е в иновациите и таланта 

на нацията. България е изправена пред много предизвикателства, но ние знаем 

как да успеем, тъй като досега постигнахме немалко. Стратегически важните 

приоритети по българския път за икономическо развитие са образованието и 

подкрепата на иновационните екосистеми. Трябва да си даваме сметка, че 

съвсем скоро ще има нови професии, а съществуващите днес няма да ги има. 
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Реформата на образователната система трябва да отговори на нуждите на 

реалната икономика и да подпомогне създаването на добре платени работни 

места в индустриите на бъдещето. 

Вторият най-важен приоритет след образованието са ефективните институции 

и бързото въвеждане на електронното правителство. 

Трето, приоритетите за устойчиво развитие и конкурентоспособност на 

икономиката трябва да бъдат подплатени с държавно финансиране. 

Вярвам, че всички, които сме се събрали тук допринасяме за подобряването на 

иновационната среда в България и се надявам да увлечем все повече и повече 

хора в това начинание. Основната тежест ще падне и ще се изнесе от 

българския бизнес, за който организаторите за 11-та поредна година са 

подготвили специално признание в годишните награди Иновационно 

предприятие на годината 2015. Нека си пожелаем повече иновативни 

предприемачи през 2016 г. и по-бърз напредък на България в тази област.   

Позволете ми да завърша с думите на Стив Джобс: „За лудите, за различните, 

за бунтарите, за размирниците, за кръглите гвоздеи в квадратните дупки, за 

онези, които виждат нещата по различен начин – те не обичат 

правилата…Можеш да ги цитираш, да не се съгласяваш с тях, да ги 

възхваляваш или да ги очерняш, но единственото, което не можеш да 

направиш, е да ги игнорираш, защото те променят нещата. ..Те бутат 

човечеството напред и макар някои  да ги смятат за луди, ние виждаме в тях 

гении, зашото онези, които са достатъчно луди , за да мислят, че могат да 

променят света, са онези, които наистина го правят.“  

Накратко, разчитаме на всички вас, различните и бунтарите да променим 

България към по-добро.  

 


