
Приветствие от името вицепремиера и министър на образованието и 

науката Меглена Кунева, представено от Златина Карова, директор на 

дирекция „Наука” при МОН, която е била и член на работната група 

за изготвяне проектозакона за иновациите: 

 

Уважаеми членове на Българската търговско-промишлена палата, 

Уважаеми представители на академичните среди и на бизнеса,  

Уважаеми колеги и гости, 

Сърдечно благодаря за предоставената възможност да участвам в днешното 

събитие на тема, която е важна част от позиционирането на страната в процеса на 

определяне на европейските приоритети и цели за иновационно развитие.  

Всички добре знаем, че движещата сила на иновациите е повишаване на 

конкурентоспособността на предприятията, преодоляване на негативните последици от 

изменението на климата, от недостига на ресурси и от демографските промени. 

Иновациите оказват стратегическо значение и върху осигуряването на интелигентен 

растеж на икономиката, създаването на работни места, и не на последно място 

осигуряването и развитието на ефективни връзки между образованието, науката и 

бизнеса за задоволяване потребностите на обществото. 

Едно от посланията на обновената Национална стратегия за развитие на научни 

изследвания в Република България 2016-2025 г. (Стратегията) е необходимостта от 

реформи в сектора на научните изследвания и иновациите. Стратегията отразява 

политиката на Правителството като част от отговорностите му по отношение на 

стратегическото развитие на страната. Стратегията има за цел да подпомогне науката в 

България за превръщането й във фактор за развитието на икономика, базирана на 

знанието и иновационните дейности. 

Обновена Стратегия за развитие на научните изследвания е основана на четири 

стълба, като първият стълб е съсредоточен върху подновения ангажимент за 

повишаване на публичните инвестиции в научните изследвания.  Необходими са по‐

високи публични инвестиции в научноизследователска и развойна 

дейност...Значителното увеличение на публичните инвестиции в 

научноизследователска и развойна дейност не само ще помогне за засилването на 

секторите, идентифицирани в Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация, но също така ще облагодетелства една модернизирана, конкурентна и 

по‐обширна база за наука и научни изследвания в България, за да бъдат посрещнати 



новите обществени предизвикателства, както и да се подпомогнат нововъзникващите 

творчески и икономически сектори. В рамките на ЕС, както и в повечето развити 

икономики, приетото съотношение на публични към частни инвестиции в 

научноизследователска и развойна дейност е 1/2. В съответствие с това и със заявената 

цел на България да достигне 1,5% интензивност на научноизследователската и 

развойната дейност до 2020 г. целта на Министерството на образованието и науката ще 

бъде разширяването на публичните инвестиции в научни изследвания от 0,25% в 

момента до 0,45% от БВП до 2020 г. 

Заедно с привеждането в съответствие с тематичните приоритети на ИСИС, 

България трябва да приведе и приоритетите за развитие на висшето образование в по‐

добър синхрон с нуждите на научните изследвания, на икономиката/промишлеността и 

на бизнеса. Човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновациите, в 

този контекст, са един от основните стълбове в настоящата Стратегия. 

Необходим е интегриран подход, за да се приведат в съответствие националните 

програми със стратегическите приоритети, обхващащи всички основни участници в 

НИРД, действащи в съответните сектори във всички области на България. Участниците 

от бизнес секторите и секторите на публичната политика, както и от гражданското 

общество трябва да бъдат системно и активно ангажирани в тази дейност. 

Изграждане на широка и устойчива подкрепа за настоящата актуализация сред 

заинтересованите страни в българската система за научноизследователска и развойна 

дейност, включително бизнеса, социалните партньори и работодателските организации. 

Акцентирането върху финансовите инструменти, които са обхванати в 

Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, би било чудесен стимул 

за създаването на нови предприятия, успешното реализиране на нови бизнес идеи, 

успешното и ускоряващо развитие на съществуващи предприемачески фирми, водещи 

до икономическа стабилизация и растеж, респективно и до създаването на нови 

работни места. 

 

Желая успех и нека взаимно положим усилия за преодоляване на бариерите пред 

сътрудничеството бизнес-наука! 

 

 

 


