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„Иновативна България през 2030-та година – каква я мечтаете?“ 

Годината е 2030-та. Намираме се в свободна България. Тук живеят хора, притежаващи 

свобода на ума, способни да мечтаят. Няма иновации без мечти. Само разкрепостения, 

мечтателния ум може да стигне и постигне иновация. Както свободата на ума е горивото 

за иновациите, така те са двигателят на предприемачеството. В България има развито 

предприемачество – хора, работещи осъзнато за добруването си.  

Стъпвайки върху традициите и опита в редица научни направления, българите създават 

продукти с висока добавена стойност като напр. космически и био храни. С чудесните си 

природни дадености успешно развиват планински, здравен, селскостопански туризъм.  

По улиците се виждат все повече електромобили, а електронното управление улеснява 

значително гражданите при техните ежедневни срещи с публичната администрация. 

Голяма част от тези „срещи“ всъщност се случват виртуално – България е успяла да 

превърне добре развития си ИТ сектор от отлична възможност за осъществяване на 

дигитализацията в реално и неоспоримо конкурентно предимство в световен план. Тук 

редица компании, стартирали още в специално създадените центрове за стартъпи към 

местните университети, развиват своите новаторски продукти и услуги – в 

сътрудничество с бизнеса и със синергичната енергия и менторство на експерти от 

различни специалности.  

В училищата младите българи получават необходимата им база, с която да разгърнат 

успешно потенциала си в професионален план и да работят мечтаната от тях работа с 

мисъл за обществото, от което са част.  

България успя да постигне най-съществената иновация – тази, от която започват 

иновациите във всички други сфери – иновацията в образованието и културата. Чрез 

качествено подготвени преподавателски кадри, които притежават както специализирано, 

така и педагогическо образование, чрез интерактивни методи на преподаване, българите 

успяват да възбудят любопитството на подрастващите към знанията. Нещо повече – тази 

нация осъществява иновация и в културата – залагайки на творческите индустрии, тя 

прави музеи, галерии и културни обекти впечатляващи и интересни за местните жители и 

чужденците.  

Българите направиха забележима крачка напред към реализирането на своята мечтана 

иновативна България  - страна, в която е настъпила иновация в мисленето, и свободата да 

си помечтаеш за иновации не е някаква налудничава проява, напротив, хората се 

осмеляват да мечтаят непрекъснато, защото знаят, че само така дават посока на бъдещето, 

което искат за себе си и децата си, и те работят за мечтите си. Българите са осъзнали, че 

мечтите им са лична кауза, пречупена през една обща социална кауза – Иновативна 

България. Защото България е мисия. И мечтата е възможна. С труд и постоянство, с воля и 

свободен дух.  
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