
Развитие на изследователски, иновационен и предприемачески 

потенциал – възможности и предизвикателства  

пред регионите в България 



Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ 
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• Фондацията e едно от най-успешните български НПО на международната сцена 

(привличане на средства и реална дейност).  

• Фондацията е ранен внедрител (на технологии и методологии) и иноватор 

(методологически и социален).  

• Събира таланти, които устойчиво налагат темата за иновациите и безопасното 

използване на нови технологии (интернет и мобилни телефони) в общественото 

пространство.  

• Фондацията е пионер в много сфери – от предоставяне на интернет и развиване на 

радиомрежи, до пилотно прилагане на форсайт и технологични оценки.  

• Фондацията  е отличавана като едно от най-добрите НПО в рамковите програми на ЕС.  

• Фондацията  е дала старт на успешни предприемачи.  

• Чрез проекти и инициативи като Иновации.бг, EEN, ECAbit Фондацията е помогнала 

на фирми да печелят награди, престиж и нови клиенти.  

• Дейностите на Фондацията с децата имат висока обществена полезност.  

• За повече от четвърт век Фондацията разполага с натрупани много знания, опит и 

международни позиции. 



Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ е лидер в 

разработването на Регионални иновационни стратегии 

1) Пилотен проект за България – Регионална иновационна стратегия за Южен 

централен район за планиране, финансиран по Четвъртата рамкова програма за 

научни изследвания, технологично развитие и демонстрации на ЕК (2001 – 2004 г.)  

РИС е одобрена от областните управители на шестте области от Южен централен район за 

планиране и е интегрирана в Регионалния план за развитие за периода 2007 – 2013 г. Заложените 

мерки са основата за работа с Кохезионния и Структурните фондове в областта на иновациите. 

 

2) Проект за Регионална иновационна стратегия за Югозападен район за 

планиране, финансиран по Петата рамкова програма за научни изследвания, 

технологично развитие и демонстрации на ЕК (2005 – 2008 г.) 

Проектът е първа стъпка за изграждане на проектна готовност на района за работа с Кохезионния и 

Структурните фондове след приемането на България като пълноправен член на ЕС. 
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Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ е 

изследователска организация с доказан потенциал 

 
Топ-5 на българските бенефициенти по програма „Хоризонт 2020“, брой проекти и договорено финансиране, евро 
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Иновации.бг – водеща инициатива на  

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“  

Иновации.бг е водеща инициатива на Фондация „Приложни изследвания 

и комуникации“ в подкрепа на националната политика в областта на 

науката, технологиите и иновациите, която датира от 2004 г. Тя включва 

няколко елемента:  

1) доклад Иновации.бг 

2) национален конкурс „Иновативно предприятие на годината“ 

3) Национален иновационен форум, в рамките на който се представят 

резултатите от доклада и се награждават победителите в конкурса 
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Доклад Иновации.бг 

Европейска и национална политика в областта на 
иновациите 

Иновационен потенциал на българската икономика 
– Съвкупен иновационен продукт 

– Предприемачество 

– Инвестиции и финансиране 

– Човешки капитал 

– Информационни и комуникационни технологии 
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Национален конкурс 

„Иновативно предприятие 

на годината“ 
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Национален 

иновационен форум 
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Фактори на средата 

• Икономиката на България продължава да се възстановява от негативите на икономическата 

криза. Процесът протича относително бавно и под потенциала на отделните фактори за 

растеж. 

• За последния десетгодишен период България регистрира икономически растеж, който е над 

средните стойности за ЕС. 

• Въпреки регистрирания напредък България остава на последно място в европейската 

класация с 6300 евро по показателя БВП на човек от населението (при средно равнище за 

ЕС-28 от 28 800 евро). 

• За периода 1990 – 2016 г. броят на населението на България непрекъснато спада, като 

достига намаление общо с близо 19 %. 

• Към началото на 2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 52,4 %, или на 

всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в 

активна възраст. 

• След 26 години демократични промени България продължава да бъде донор в европейски 

и международен мащаб по отношение на висококвалифициран персонал. 

• Разходи за здравеопазване на човек от населението – 583 долара за 2013 г. (Норвегия - 9849 

долара, Словения - 2130 долара). 

• Публични разходи за здравеопазване като дял от всички разходи – 59,3 %, което е 

категорично най-ниското равнище за Европа на фона на 85,5 % при Норвегия и 83,3 % при 

Чехия. 
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Политики и инициативи (1) 

• Намалява броят на обхванатите от образователната система лица (в динамика и 

за всяка следваща образователна степен). 
 

• Висше образование на всяка цена – страната е на едно от първите места в Европа по 

брой на заети лица със завършено висше образование с работна позиция, която по 

принцип не изисква подобна квалификация. 
 

• Нараства разминаването между придобити знания и портфолиото от умения и 

компетенции, необходими за успешна реализация на пазара на труда. 
 

• Преобладаващата част от възрастното население в страната не изпитва потребност 

от актуализиране на придобитите в рамките на формалното образование знания, нито 

от придобиването на нови умения и компетенции – с 2% въвлечено в обучителни 

програми възраст но население България изглежда като джудже на фона не само на 

иновационните лидери на Европа (около 30%), но и на почти всички европейски 

страни (10,7% за ЕС 28). 
 

• Едва 31 % от населението притежават основни цифрови умения на фона на 55% 

средно за ЕС-28. 
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Политики и инициативи (2) 

• Наука и технологии 

 

 

 

 

 

 

 

• Иновации и предприемачество 

11 



Корпоративни практики 

• Бизнесът е най-активния сектор в рамките на националната иновационна система. 

• В условията на демографска криза и изтичане на мозъци, снижаващо се качество на 

образователните услуги и разминавания на пазара на труда бизнесът поема част от 

функциите на останалите институционални сектори в посока обучението и 

квалификацията на кадри в актуални за бизнеса области 

• Привличане на таланти 

 

 

 

• Развитие на таланти 

 

 

 

• Капитализиране на талантите в иновации 
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Предприемаческата активност – ниски равнища на положително 

въздействие върху икономическата и социалната система на 

страната 

• Ниски очаквания и липса на намерения за бъдещ растеж – от всички европейски 

държави включени в изследването, най-голям е процентът на предприемачите в България, 

които заявяват, че не очакват да разкрият работни места през следващите пет години 

(близо 70 % от анкетираните, 46 % средно за Европа).  

• Малко над 17% от стартиралите собствен бизнес през последните три години 

предприемачи индикират, че предлаганите от тях продукти и услуги представляват 

новост (поне) за част от потребителите и конкурентите – най-нисък показател за Европа и 

далеч от средните стойности на стария континент от над 28%. 

• Ориентацията към международните пазари е тясно свързана със степента на 

иновативност на новите бизнес начинания. За България процентът на предприемачите, 

които посочват, че поне 25 % от техните клиенти са представители на други държави, е 7,9 

– резултат, който нарежда страната на 21-о място в Европа. 
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Регионален изследователски потенциал на 

Северен централен район 

Разходи за НИРД 
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Регионален изследователски потенциал на 

Северен централен район 

Персонал, зает с НИРД 
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Регионален изследователски, иновационен и 

предприемачески потенциал – фактори за растеж 

• Визия за бъдещо развитие 
 

• Основни фактори за развитие на регионалната конкурентоспособност 
– вътрешни източници за растеж (човешки ресурси, иновационна и предприемаческа култура) 

– местни производства и дейности 

– нишови играчи 

 

• Предприятията са най-активния сектор в регионалната иновационна 
система 

 

• Развитие на взаимодействието в рамките на регионалната иновационна 
система 
– наука – бизнес 

– технологичен трансфер 

– клъстерен подход 

 

• Постигане на съгласие и доверие между заинтересованите лица 

16 



Благодаря за вниманието! 
teodora.georgieva@online.bg 

http://www.arcfund.net  
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