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ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ 

Встъпителни думи на г-н Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” 

Уважаеми господин президент, 
Ваши превъзходителства,
Уважаеми дами и господа, 

За мен е удоволствие да ви приветствам на петия Национален иновационен форум, който Фондация “Приложни изследвания
и комуникации” като координатор на европейската мрежа Enterprise Europe Network (основната мрежа на ЕС за подпомагане
на малки и средни предприятия), организира съвместно с Представителството на Европейската комисия в България, Мисията
на Световната банка в София и Министерството на икономиката и енергетиката.

Преди пет години, отново с участието на президента г-н Георги Първанов, обсъдихме задълбочено възможностите пред
националната иновационна политика на България в навечерието на пълноправното членство в Европейския съюз. Тази
година акцентът е поставен върху функционирането на българската иновационна система в условията на глобална
икономическа криза. 

Както всяка година досега, на форума ще представим:
• Годишния доклад Иновации.бг, който разглежда състоянието на националната иновационна система и
предизвикателствата пред българската иновационна политика. 
• За пети път ще представим и победителите в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.
Бих желал да насоча вниманието Ви към няколко факта, показателни за националната иновационна политика през
последните години:

За поредна година отчитаме необходимостта страната да повиши своята иновационна активност и същевременно ясно и
категорично да определи своя интерес и възможности за участие в рамковите и оперативните програми на ЕС.

Предприетите досега мерки остават изолирани без обща стратегия и не водят до осезаемо подобряване на иновационния
потенциал на страната. По показателя разходи за НИРД като процент от БВП (половин процент за България при близо един
процент средно за ЕС и 3% цел на Лисабонската стратегия) България за поредна година остава в дъното на европейската
класация, което обрича страната на трайно икономическо изоставане и неустойчив растеж. 

Науката и иновациите не са се превърнали в национален приоритет, а те до голяма степен зависят и са функция от
политическия ангажимент на държавата. Липсват ясна стратегия и политическа воля за реформиране на националната
иновационна система. В правителствените решения през последните години много по-често се среща думата „голф”,
отколкото термина „иновации”. Продължава да липсва и единен център на политически решения, който да координира
националната иновационна, технологична и научна политика. България продължава да е една от малкото държави в ЕС,
която няма инструмент за съфинансиране на проектите, спечелени от български организации по Рамковата програма за
конкурентоспособност и иновации на ЕС.

2009 година изправя света пред най-сериозната икономическа криза от Великата депресия насам. Създалата се ситуация
изисква бързи и смели решения от страна на правителствените и бизнес лидерите за превръщане на кризата във
възможност и за възвръщане на икономическия растеж. България трябва да преосмисли своята икономическа политика и да
излезе с категорични решения в три основни насоки:

1. Формиране и осъществяване на интегрирана национална политика в областта на науката, технологиите и иновациите.

2. Създаване на център на отговорност – силна структура в лицето на специално министерство или агенция за наука,
технологично развитие и иновации при Министерския съвет, която структура да координира дейността на различните
публични звена, включени в иновационната система и да взема решения по определянето и изпълнението на националната
иновационна политика.

3. Необходимо е трайно и ефективно взаимодействие между различните субекти на националната иновационна система –
научноизследователски звена, висши училища, иновативни фирми, посреднически организации.

Именно тези три практически действия са необходимото условие икономиката на страната да излезе на нова траектория на
устойчив, изпреварващ растеж през следващото десетилетие.
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