Научноизследователска и развойна дейност през 2008 година1
Предварителни данни
През 2008 г. за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
са направени разходи в размер на 325.9 млн. лв., което е с 19.3% повече в сравнение с
предходната година, като се запазва тенденцията на ежегодно нарастване на техния обем
през периода 2001 - 2008 година.
През 2008 г. най-голям е делът на сектор “Държавно управление” (58,3%), чиито
научни институти и организации са формирали основната част от общите разходи за НИРД –
190.0 млн. лева. Вложените средства в научни и технологични разработки в сектор
“Предприятия” са 101.1 млн. лв., които съставляват близо една трета (31.0%) от общите
разходи за НИРД през 2008 година. Направените разходи за наука от висшите училища и
университетските болници (31.3 млн. лв.) възлизат на 9.6%, а на нетърговските организации
(3.4 млн. лв.) - на 1.1% от всички разходи за НИРД.
Структура на разходите за НИРД по институционални сектори
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През 2008 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, възлиза на
17 219 души (в еквивалент на пълна заетост), което е с 1.6% повече от предходната година и
с 8.6% над достигнатото равнище по този показател през 2005 година.
През 2008 г. изследователите, които са най-многобройната и висококвалифицирана
категория научен персонал, наброяват 11 384 души в еквивалент на пълна заетост или 66.1%
от персонала, зает с НИРД.
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Научноизследователската и развойна дейност (НИРД) включва всяка творческа работа, която се провежда
систематично с цел да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и
обществото, както и използването на този обем от знания за нови приложения.
Показателят „Разходи за научноизследователска и развойна дейност” се дефинира като всички разходи за
осъществена в рамките на статистическата единица НИРД, независимо от източника на финансиране. Разходите
за НИРД включват текущите разходи и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи,
предназначени за НИРД.
Показателят „Персонал, зает с НИРД” измерва човешките ресурси, пряко заети с НИРД, които са отговорни за
създаването, прилагането и разпространяването на новите знания. Той обхваща лицата, пряко ангажирани с
НИРД, и лицата оказващи директна подкрепа за НИРД (мениджъри, администратори, чиновници). Персоналът,
зает с НИРД, включва три категории - изследователи, технически и помощен персонал. Персоналът в
еквивалент на пълна заетост се изчислява на базата на използваното работно време за научноизследователска и
развойна дейност през отчетната година.
Разходите и кадровият потенциал на научноизследователската и развойна дейност са разпределени в четири
институционални сектора: сектор на предприятията, държавен сектор, сектор “Висше образование” и сектор
на нетърговските организации.

