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„БЯЛА КНИГА ЗА НОВА ИКОНОМИКА 2022-2032“
ТРЕТО ИЗДАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА ИСТОРИЯТА НА КНИГАТА И НЕЙНИТЕ АВТОРИ
ПРЕДГОВОР
ПЪРВА ЧАСТ
1.1.
1.2.

България се нуждае от свой собствен икономически модел
Особености на американския модел и неговата непригодност към
европейските, в т.ч. и българските условия
1.3. Основни характерни черти на европейския икономически и социален модел
1.4. Основни изисквания към българския икономически и социален модел
1.5. Икономически растеж и благосъстояние
1.6. Преоткриване на ролята и значението на индустрията за устойчивото
развитие на обществото
1.7. Структура и състояние на българската икономика
1.8. Състояние на българската икономика от гледна точка на нейната
конкурентоспособност
1.9. Кризисно състояние на научните изследвания, иновациите и
конкурентоспособността
1.10. Българската индустрия по време на социалистическия етап от развитието
на страната

ВТОРА ЧАСТ
2.1.
2.2.
2.3.

Обективни причини за ускорена нова високотехнологична
индустриализация на България
Новата високотехнологична индустриализация в България в контекста на
световната икономическа структура
Проблеми на българската индустрия

ТРЕТА ЧАСТ
3.1.
3.2.

Ролята на държавата в процеса на нова ВТИ
Нова индустриална политика като най-важно условие за успешна
индустриализация на България
3.3. Необходимост от системна иновационна политика
3.4. Рязко повишаване на ролята на дигиталната икономика за нуждите на
индустриализацията
3.5. Форсиране на дуалната система на образование, на техническото
образование, на професионалното обучение както в рамките на
образователната система, така и в рамките на индустриалните предприятия
3.6. Ускорено развитие на научно-изследователската и развойна дейност
3.7. Формиране на дълготрайни източници за финансиране на изследователската
и развойна дейност
3.8. Условия за бърза и ефективна индустриализация на България
3.9. Финансиране на новата високотехнологична индустриализация
3.10. Необходими мероприятия за успешна нова ВТ индустриализация

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
Перспективни отрасли на българската индустрия
4.1. Нанонауки и нанотехнологии;
4.2. Информационни и комуникационни технологии;
4.3. Биотехнологии;
4.4. Енергетика;
4.5. Хранително-вкусова промишленост, селско стопанство и рибарство.
4.6. Туризъм.
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Насоки за иновативна реиндустриализация:
 Стратегически партньорства за нови материали и търговска
инфраструктура;
 Поощряване на икономиката на нематериалните активи - патенти,
лицензи, франчайзи,телекомуникационна инфраструктура за свързване и
съвместна работа и клъстеризация на предприятията и иновациите.
Икономически подход за спиране на нарастващата демографска криза и
организиране на българската диаспора в една икономическа и културна
общност.
Приоритетни отрасли за развитие на Платформена икономика:
 Информатика и компютърни науки и онлайн образование за цял живот ИИ, Е-лидерство;
 Земеделие и преработвателна промишленост - БИО, НАНО, ЕКО
направления;
 Туризъм насочен към привличане на средната класа от целия свят.
Конкурентоспособност на икономическите сектори - МСП, селско стопанство,
туризъм.
Регионални измерения на икономическото развитие и регионални модели –
РИМИС.
Фактори на икономическия растеж - инфраструктура, институционална среда
и административен капацитет.
Реформи и инвестиции в направленията за възстановяване от Пандемията и
устойчивост:
 ИНОВАТИВНА България - образование, вкл.за чужди студенти ,научни
изследвания и интелигентна индустрия;
 ЗЕЛЕНА България - нисковъглеродна икономика, биоразнообразие;
 СВЪРЗАНА България - цифрова и транспортна свързаност със света,
бизнесмрежа за българите по света;
 СПРАВЕДЛИВА България - законова бизнес среда, социално включване и
здравеопазване;
 СИНЯ България - крайбрежната и морска икономика на България,
потенциал за нови сектори.
Особености на провежданите приоритетни политики в българската
икономика - 2022 до 2032 година:
 Финансова стабилност при изпълнение на закона на държавния бюджет
при запазването на пропорционалните преки данъци от 10 % и
поддържане на дела на преразпределяне средства от държавния бюджет
под 40 % като фактор за държавната администрация и антикорупционен
ефект за ускорено икономическо развитие.
 Пълен контрол над публичните разходи , както и над дружествата с
монополно положение на пазара, произтичащо от държавната регулация.
 Електронно правителство за подобряване на бизнес средата и намаляване
на нивото на корупция.
 Ефективно развитие на средствата от европейските фондове за развитие
на българската икономика, като основа за подобряване на условията за
конкурентоспособност.
 Икономизиране на българската външна политика за насърчаване на
експорта на наши стоки и услуги и схеми за гарантиране на кредитите и
застраховане на експорта на наши стоки.
 Стимулиране на инвестиционния процес и развойната инфраструктура
чрез система от данъчни мерки активни политики за рисково финансиране
от национални и частни фондове за рисково финансиране.
Категории на икономическо развитие 2022-2032
 Растеж и дълг
 Неравенство и растеж
 Единство и растеж
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Глобалните кризи и България
Моделът на заинтересованите страни у нас.
Държавна намеса и социален договор
Кръгова икономика.
Растеж, доходи, благосъстояние.
Национални ресурси и растеж.
Водачи и вериги на икономически растеж.
Пандемия и финансови ресурси.
Инфлация и лихви.
Растеж и производителност на труда.
Здраве и богатство.
Миграция, пандемия, растеж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ - Политики за високотехнологична индустриализация
1.

Учредяване
на
две
специализирани
банки
за
финансиране
на високотехнологичната индустриализация и съживяване на традиционните
отрасли на индустрията
2.
Фондове за рисков капитал с чуждестранно участие
3.
Регионални гаранционни фондове за финансиране на
високотехнологичната индустриализация и съживяването на традиционната
индустрия
4.
Краудфъндинг
5.
Защитен туризъм – Проект „Orfeus Network“
6.
Развитие на новите индустриални зони и възстановяване на старите
промишлени зони в градовете
7.
Индустриални клъстери
8.
Научни
и
технологични
паркове
към
университетите
и
научно-изследователските институти от системата на БАН
Национална стратегия и програма за високоскоростен безжичен Интернет
9.
10. Национален фонд за развитие на хуманния капитал
11. Рязко повишаване на технологичната насоченост на образованието – Проект
„Green Uni Network“
12. Разработване на национална програма и изграждане на социална
и икономическа мрежа за облекчаване завръщането на български емигранти
в Родината.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРОЕКТИ ЗА ЗАГЛАВИЕ НА ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА „БЯЛА КНИГА ЗА НОВА
2015-2025“
нова икономика 2022-2032
иновативна нова икономика 2022-2032
социална пазарна икономика 2022-2032
друг път (модел) на развитие
другата икономика на България

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
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Бяла
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книга
книга
книга
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за
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ПРЕДЛОЖИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО:
Аналитичен център „Съединение“ към Института по Информатика и Иновативни
технологии (ИИИТ – www.iiit.bg) и Пловдив Тех Парк АД (www.optela.com)
Гражданско сдружение за Нова високотехнологична индустриализация
(www.newindustrybg.eu)
д-р ик. инж. Петър Нейчев, проф. д.ик.н. Асен Конарев
евр. адвокат Димитър Гишин, Петя Иларионова, Венелин Йорданов
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ
2022 ГОДИНА
1.
2.
3.

4.

5.

Събиране на бележки-предложения за редакция на Съдържанието на третото
издание.
Срок: Май 2022
Обсъждане на Предложенията за заглавие на третото издание на Бялата
книга.
Срок: Май 2022
Провеждане на онлайн пленери на авторите:

1-ви пленер през м. април 2022 – Съдържание на третото издание на
Бялата книга.

2-ри пленер през м. Май 2022 г. – авторски материали за третото
издание.
Провеждане на Семинари – онлайн форуми, за:

м. Юни 2022 г. – Утвърждаване на Съдържанието и разпределението на
авторите на Бялата книга.

м. Юли 2022 г. – Обсъждане на материалите за третото издание на
Бялата книга.

м. Септември 2022 г. – Обсъждане на Политиките за нова икономика и
индустриализация.
Издаване на третото издание на Бялата книга, като уики книга:

Хартиен вариант с твърди корици

Уики-сайт за развитие на Бялата книга

Технофилм с продължителност 3 минути.

За предложения:
д-р ик. инж. Петър Нейчев, тел.: 0882 933 400
e-mail: chairman.neichev@gmail.com
Петя Иларионова, тел.: 0882 933 522
e-mail: saedinenie.ilarionova@gmail.com
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