
 
 
 
 

Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност  

през 2009 година1 

 

През 2009 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност 
(НИРД) възлизат на 230.4 млн. лв., което е с 8.5% повече в сравнение с предходната година. 
Делът им от брутния вътрешен продукт също нараства - от 0.32% през 2008 г. на 0.35% през 
2009 година.  

Показателят измерва държавната подкрепа за развитие на НИРД, осъществявана както 
на територията на страната, така и извън нея. Това означава, че ежегодният членски внос в 
бюджета на международни научни организации, както и плащанията от бюджета, свързани с 
участието на Република България в двустранни и многостранни научноизследователски 
програми, също се третират като бюджетни разходи за НИРД. 

В зависимост от крайната цел на научноизследователските проекти държавните 
бюджетни разходи за НИРД са разпределени по социално-икономически цели на базата на 
Номенклатурата за анализ и сравнение на научните програми и бюджети (NABS 2007). 

Структура на бюджетните разходи за НИРД по социално-икономически цели - % 

 2008 2009 

Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и 
атмосферата 9,6 1,1
Опазване на околната среда  0,8 1,4
Граждански космически изследвания 1,9 0,4
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура  1,0 3,1
Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията 9,2 2,2
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите 10,8 2,8
Развитие на здравеопазването 0,4 2,2
Развитие на селското и горско стопанство и риболова 23,0 19,5
Развитие на образованието 2,1 4,8
Културни, развлекателни и религиозни дейности 0,1 0,3
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси 2,4 0,8
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични 
университетски фондове 4,2 10,0
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници 34,0 50,8
Отбрана 0,5 0,6
Бюджетни разходи за НИРД - общо 100,0 100,0

 

                                                 
1Научноизследователската 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 „Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност” включва текущите разходи и 
разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД. 
 


