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БЛАГОДАРНОСТИ
Настоящият доклад е изготвен като компонент от Програмата за аналитични услуги в областта
на иновациите. Програмата се координира от отдел "Развитие на финансовия и частния сектор“
(ECSPF) в Европа и Централна Азия (ЕЦА) на Световната банка и се ръководи от Джон
Габриел Годард (старши икономист и Ръководител на проектния екип, ECSPF).
Изготвянето на доклада е координирано от Джон Габриел Годард, Рави Гупта (Специалист по
иновациите, интелектуалната собственост и финансирането в ранен стадий) и Кристиян
Филипов (Специалист по развитието на частния сектор, ECSPF), с принос от разширен екип от
служители и консултанти на Световната банка. Рави Гупта е автор на разделите за
технологичното разширение, обучението, както и за Центъра за поддръжка на Центровете за
технологичен трансфер и е съавтор на раздела за политическите намеси, заедно с Ицхак
Голдбърг (почетен сътрудник на „Фраунхофер” - Център за Централна и Източна Европа,
Лайпциг); Ивона Боровик (Специалист по иновациите, ECSPF) и Едуардо Битран (професор в
Университета „Адолфо Ибанес” в Чили, бивш Президент на Националния иновационен съвет
за конкурентоспособност в Чили и бивш Генерален директор на Фондация Чили) са автори на
раздела за технологичната пътна карта; Юлия Внукова (Специалист по иновациите, ECSPF) и
Франсис Скробисжевски (Старши експерт по иновации и инвестиционен капитал) са автори на
раздела за производствените лаборатории, а Кристиан Филипов е автор на разделите за
данъчните стимули за сътрудничество между научните среди и индустрията и за базираните на
иновации инкубатори. Адела И. Делчева (Асистент на екип, ECSPF) осигури незаменима
подкрепа на екипа в хода на консултациите със заинтересованите страни и изготвянето на
доклада.
Докладът нямаше да бъде завършен без подкрепата и открития обмен на идеи с представители
на държавата, асоциации от частния сектор, корпоративни директори, ръководители на
университети и изследователски институти и организации на гражданското общество. Екипът
изказва благодарност на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) за
сътрудничеството и подкрепата, осигурени по време на изготвянето на настоящия доклад, и
оценява високо получените насоки.
Екипът оценява приноса на Есперанца Лазагабастер (Мениджър по глобална практика по
иновации, технологии и предприемачество, FIEEI), редактор на този доклад. Докладът беше
подготвен под общото ръководство на Джерардо Корочано (Директор на сектор, ECSPF и
Директор на "Глобална практика по иновации, технологии и предприемачество"), Аурора
Ферари (Ръководител сектор, ECSPF) и Маркус Репник (Постоянен представител на
Световната банка за България, ECSPF).
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РЕЗЮМЕ
Този План за действие разглежда препоръчителните стъпки, необходими за да се създаде
благоприятна среда и да се насърчи комерсиализацията на научните изследвания и
иновациите в България. Документът е основния продукт от Дейност 4 от

Споразумението за предоставяне на аналитични услуги, юли 2012 г. - декември 2013 г.,
като дефинира партньорството по Програмата за иновации с Министерството на
икономиката и енергетиката (МИЕ) и включва препоръки на базата на аналитичните
проучвания на Световната банка и продуктите, разработени в рамките на Програмата
за предоставяне на аналитични услуги в областта на иновациите, включително (i)
доклад на Световната банка "Принос към Стратегията за интелигентна
специализация в областта на научните изследвания и иновациите на България"
(Стратегия за интелигентна специализация) от август 2013 г., който представлява
аналитичната основа на Стратегията за интелигентна специализация на страната
(предварително условие за достъп до фондовете на ЕС през програмен период 20142020 г.; (ii) препоръки за оптимално управление и институционален модел за
националната система за научни изследвания и иновации; (iii) проектиране на
иновационния
компонент
на
Оперативна
програма
"Иновации
и
конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК); и (iv) идентифициране на водещи проекти
в областта на иновационната инфраструктура, които биха могли да използват
ползотворно средствата на ЕС, предоставени по ОПИК.
Планът за действие съдържа препоръки за подобряване на комерсиализацията на
научноизследователските и иновационни услуги в България чрез комбинация от
политики и инструменти. Препоръчителните действия в областта на политиката включват: (i)
подобряване на управлението на националната система за научни изследвания и иновации в
България; (ii) въвеждане на единна правна рамка, уреждаща правото на собственост и
монетизирането на правата на интелектуална собственост, генерирани от публично
финансирани научни изследвания (законодателство, аналогично на Закона за патентите и
търговските марки Бей-Доул); (iii) финансови стимули за насърчаване на сътрудничеството
между научните среди и индустрията; (iv) въвеждане на обучение по управление на
интелектуалната собственост в учебните програми на техническите и научните академични
специалности (и с участието на студенти по икономика и право в този процес); и (v) въвеждане
на пилотни пътни карти на технологиите за сектори/индустрии с висока интензивност на
иновациите и висок потенциал за растеж за по-добро фокусиране на бъдещите политики в
областта на научните изследвания и иновациите. Препоръчителните инструменти за
насърчаване на комерсиализацията включват: (i) реализиране на програми за технологично
разширение в българските предприятия; (ii) създаване на прототипиращи работилници (Fab
Labs) - тип лаборатория за създаване на прототипи и доказване на валидността на концепции, и
(iii) отраслови базирани на иновациите инкубатори в цялата страна, както и (iv) създаване на
център за поддръжка на центровете за технологичен трансфер (ЦТТ), базирани в университети
и изследователски институти (в средносрочен до дългосрочен план).1

Анализът и препоръките за подобряване на управлението на българската система за научни
изследвания и иновации и за технологичната пътна карта са разгледани по-подробно в глава
"Управление" от доклад на Световната банка "Принос към Стратегията за интелигентна
специализация на България" от август 2013 г.; препоръките за въвеждане на образование в областта на
интелектуалната собственост в учебните програми на техническите и научни специалности са обсъдени
подробно в доклад на Световната банка "Принос към Плана за действие по отношение на
1
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Настоящият План за действие за комерсиализация подчертава взаимозависимостта
между политиките и инструментите. Например, успехът на инструменти като
безвъзмездна помощ със съфинансиране за сътрудничество между научните среди и
индустрията, ЦТТ и Център за поддръжка на ЦТТ, базирани на иновациите инкубатори и
Fab Labs се основава на въвеждането на единно и еднозначно законодателство в областта на
интелектуалната собственост, защото бизнес инвеститорите - бенефициентите на тези
инструменти - не биха инвестирали в една несигурна и нестабилна среда. В същото време
успехът на ЦТТ зависи от новата правна рамка (аналог на закона "Бей-Доул"), а успехът на
тази нова рамка зависи от стимулите, които се предоставят на изследователите, т.е.
справедливото разпределение на приходите от лицензиране на патенти (роялти) между
университета и учения, което от своя страна представлява стимулът, който спомага за
развитието на формалния трансфер на технологии чрез ЦТТ. Ако се гарантира, че паралелни
дейности в сферата на политиката (единна правна рамка за правата върху интелектуалната
собственост и монетизацията им, включване на обучение по интелектуална собственост в
учебните програми на технологичните, научни и икономически специалности, технологична
пътна карта и т.н.) ще бъдат осъществени едновременно с учредяването на Центъра за
поддръжка на ЦТТ, това ще даде възможност на Центъра да провежда пилотни програми за
новаторски концепции с цел тестване на тяхната приложимост в България.
Незабавната концентрация върху разработването и прилагането на водещи проекти в
областта на иновационната инфраструктура (т.е. Fab Labs и БИИ) ще даде старт на
иновационното предприемачество и ще спомогне за откриването на подходящи проекти
за финансиране с инвестиционен капитал през следващите години. Като се има предвид
опитът на страни, които са разполагали с инструмент, осигуряващ подкрепа за иновациите на
ранен етап (напр. инкубатори, грантове) за дълъг период от време, инвестиционният капитал
несъмнено дава резултати, както е случаят в Съединените щати и в Израел. Инструментите за
иновации на ранен етап, последвани от инвестиционен капитал, несъмнено помагат за
изграждане на постоянен поток от проекти, финансирани с инвестиционния капитал.
Предложените действия, разработени в рамките на това аналитично проучване, адресират
специфични за страната пропуски и ограничения, които са установени с помощта на
задълбочени консултации с представители на бизнеса и изследователската общност в
България.2
Ключови послания и препоръки:
(i) Подобряване на институционалния модел и управлението на националната
иновационна екосистема за премахване на пропуски в координацията, подобряване
на ефективността на националните програми за подкрепа на изследователски и
иновационни програми и ускорено разработване на иновационни инструменти,
финансирани от национални и европейски източници. Важно е да се намери правилната
последователност за всички препоръчителни стъпки за действие, като се започне с
въвеждането на ефективно управление и институционален модел за координиране на
комерсиализацията на България" от септември 2013 г., а за подробна дискусия относно Fab Labs и
иновационните инкубатори, вижте доклад на Световната банка "Водещи проекти в областта на
иновационната инфраструктура " от ноември 2013 г.
2
Препоръките за политиките и предложените инструменти, съдържащи се в този доклад, се различават
от тези, представени в аналитичния фундамент на този план за действие, т.е., доклад на Световната
банка "Принос към Стратегията за интелигентна специализация на България" от септември 2013 г.
Препоръките бяха значително ревизирани след задълбочени консултации с изследователи и представители на
частния сектор в периода октомври-ноември 2013 г. Основно бяха преработени препоръките за (i) въвеждане на
нови политики за насърчаване на сътрудничеството между научните изследвания и индустрията и (ii) укрепване на
правната рамка за улесняване работата на центровете за технологичен трансфер.
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инструментите и политиките и за осигуряване на синергия между различните инструменти.
Фигурата по-долу представя общ преглед на предложеното управление на системата за
научни изследвания и иновации.3
Фигура 1: Предложение за институционален и управленски модел на системата за
иновации
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За подробна дискусия на предложения модел на управление, моля вижте доклад на Световната банка
"Управленско и институционално развитие на системата за изследвания и иновации в България",
декември 2013 г. (основен продукт от Дейност 1(i) от Споразумението за аналитични услуги в областта
на иновациите, юли 2012 г. - януари 2013 г.)
3
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(ii) Насърчаване на комерсиализацията на научните изследвания и иновациите чрез
въвеждане на единна правна рамка, управляваща правата върху и монетизацията на
интелектуалната собственост (ИС). Тази рамка ще следва модела на Съединените щати закона "Бей-Доул" от 1980 г. - правна концепция, приета от много страни от ЕС.
Реформирането на правната и регулаторна рамка на национално ниво ще изгради основата за
въвеждане и прилагане на единни политики по отношение на интелектуалната собственост във
всички университети и в Българската академия на науките (БАН). Препоръчаните промени в
законодателството ще целят също подобряване на управлението на правата върху
интелектуалната собственост (ПИС) от университетите и БАН по отношение на изобретения,
направени вследствие от финансирани от правителството изследвания.
(iii) Увеличаване на релевантността на индустрията при академичните изследвания чрез
обвързване на наличната финансова подкрепа към сътрудничество между научните
изследвания и индустрията и предоставяне на данъчни стимули за бизнеса за съвместни
научни изследвания с университети и изследователски институти. Препоръките са
насочени към насърчаване на сътрудничеството между научните изследвания и индустрията
чрез предоставяне на безвъзмездна помощ със съфинансиране на ръководени от индустрията4
консорциуми между научноизследователски организации и индустрията. Свързана с тази
мярка е и въвеждането на данъчни стимули за фирми, които работят в сътрудничество с
университети и изследователски институции по научноизследователски и развойни проекти.
Препоръчаната схема за данъчни стимули за научноизследователска и развойна дейност ще
бъде комбинация от данъчен кредит за провеждани на място научноизследователски и
развойни дейности в сътрудничество с външни изследователи - когато кредитът за такива
разходи може да бъде пренесен напред за следващите данъчни години; както и данъчни
облекчения за научни изследвания, поръчани на академични институции в годината, в която са
извършени отговарящите на изискванията разходи.
(iv) Въвеждане на програми за обучение в областта на иновациите и управлението на
интелектуалната собственост, специално разработени за изследователи, студенти в
докторски и магистърски програми, бизнес мениджъри и политици в България, за да се
помогне на изобретателите и иноваторите да постигнат по-успешна защита и реализация
на интелектуалната собственост, която генерират. Тези програми ще помогнат на
предприятията да развият капацитета си за експлоатация на интелектуалните активи, а на
политиците - да укрепят политиките за насърчаване на износа, предприемачеството, науката и
технологиите, културното развитие, електронната търговия, трансфера на технологии, както и
развитието на специфични отрасли. Търговските камари и бизнес асоциации в България биха
могли да играят ключова роля в обучението на бизнеса и предоставянето на помощни услуги и
обучение в сферата на интелектуалната собственост за индустрията. Въвеждането на
обучението по интелектуална собственост и иновации като задължителни предмети в учебната
4

Препоръчително е ръководната роля да се остави в ръцете на индустрията, защото целта на участието на
индустрията е постигането на комерсиализация на съвместните изследвания и пазарна реализация на продукта.

9
Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативната програма,
съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

програма на докторанти в областта на науката и магистри в областта на технологиите и
икономиката, ще създаде едно ново поколение от професионалисти, които ще развият
България като икономика на иновациите. Разходите за въвеждане на академични реформи за
задължително обучение по тези предмети на студенти на ниво магистър и доктор биха били
незначителни. Разходите за практическото разработване на учебна програма не се очаква да
надхвърлят 50 000 USD, а тези за наемане на допълнителни преподаватели, които да
преподават тези предмети, не се очаква да надхвърлят 1 500 USD на предмет във всеки един
университет, за академичен семестър. ОПИК би могла да финансира тези инициативи в
академичната сфера. За обучението на бизнеса по теми в областта на интелектуалната
собственост, инициативата и разходите следва да се поемат от търговските камари, докато за
обучение на политиците ще е необходимо различни министерства да поемат отговорността и
финансовата тежест.
(v) Фокусиране на политиките и инструментите за иновации върху разработването на
технологична пътна карта (ТПК) за идентифициране на пропуски, които пречат на
развитието на определен отрасъл/клъстер или подотрасъл в области, където се
наблюдават широкоразпространени пропуски в координацията, т.е., технологичната
инфраструктура, генеричната и пред-конкурентна научноизследователска и развойна дейност,
специализирания човешки капитал, регулацията или дерегулацията, друга обща
инфраструктура от критично значение.5 Препоръката в краткосрочен план е да се лансират
пилотни програми за технологични пътни карти по подход „отгоре-надолу" в секторите,
идентифицирани от доклад на Световната банка "Принос към Стратегията за интелигентна
специализация в областта на научните изследвания и иновациите на България" от август 2013
г. като сектори с висок интензитет на иновациите/с потенциал за висок растеж, а именно
информационните и комуникационни технологии (ИКТ), културните и творческите индустрии
(КТИ), хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и електрониката и
фармацевтичната индустрия.6
(vi) Реализиране на програми за разширение в ключови сектори и индустрии. Програмите за
разширение представляват програмни инициативи, които обхващат широк диапазон от
мерки за подобряване на производителността на един сектор или индустрия. В
краткосрочен план такива програми ще са най-подходящи за секторите с висок интензитет на
иновациите/с потенциал за висок растеж, идентифицирани в доклада на Световната банка за
Стратегията за интелигентна специализация: ИКТ, КТИ, машиностроенето и електрониката,
фармацевтиката, хранително-вкусовата промишленост; както и в сектори и индустрии от
критично значение за България, като селското стопанство, екологично чистата енергия,
енергийната и ресурсната ефективност. Докато повечето програми за разширение се
управляват от държавни или полу-държавни организации, в този случай се препоръчва да се

Анализът и препоръките за подобряване на управлението на българската система за научни
изследвания и иновации и за технологични пътни карти са разгледани по-подробно в глава
"Управление" от доклад на Световната банка "Принос към Стратегията за интелигентна
специализация на България" от август 2013 г.; препоръките за въвеждане на обучение в областта на
интелектуалната собственост в учебната програма са обсъдени подробно в доклад на Световната банка
"Принос към Плана за действие на България по отношение на комерсиализацията" от септември 2013
г., а за подробна дискусия относно Fab Labs и иновационните инкубатори, вижте доклад на Световната
банка "Водещи проекти в областта на иновационната инфраструктура" от ноември 2013 г.
5

6

Прогнозните разходи за провеждане на технологични пътни карти за един сектор са в размер на приблизително 237
000 евро; а пилотната програма за технологични пътни карти за 5-те сектора ще струва около 1,2 милиона евро.
Проектирането и изпълнението на една пилотна програма за ТПК ще отнеме около 2 години, като се има предвид,
че с последващи цикли от ТПК (на интервали от по две години) програмата ще обхване целия цикъл на финансиране
- 2014-2020 г.
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търсят нови механизми за интервенциите. Най-общо, програмата за разширение ще включва
следните основни стъпки, предприети на корпоративно или отраслово ниво:
0. Диагностика за оценяване на специфичната област, в която фирмата или
отрасълът е с изоставащ растеж и която може да бъде адресирана чрез предприемане
на нови практики или с помощта на натрупаните глобални знания; прогнозни разходи:
100 000 USD до 250 000 USD
1. Изготвяне на план за подобрение чрез провеждане на анализ на съществуващото
ноу-хау и персонализирането му спрямо местните условия; прогнозни разходи: 500 000
USD до 1 000 000 USD
2. Разработването и реализирането на плана за подобрение ще зависи от естеството
на планираната интервенция, но ще бъде в диапазон от 1 до 5 млн. USD. Препоръчва
се целево съфинансиране от страна на индустрията, за да се намалят разходите.
(vii)
Учредяване на Прототипиращи работилници (Fab Labs) като специален тип
лаборатория за доказване на валидността на концепции. Прототипиращите
работилници създават една среда на открит публичен достъп, която включва технологии
от индустриален клас, съоръжения, обучение и менторство за създаване на прототипи и
дигитално производство на иновативни идеи и продукти. По същество, прототипиращите
работилници създават благоприятна среда за изготвяне на прототипи на идеи, за приложни
изследвания и предприемачески начинания. Прототипиращите работилници също така
намаляват рисковете, свързани с пускането на пазара на нови продукти и идеи, като
елиминират провалите при лансиране на продукти в реална среда и революционизират не
само начина, по който се изготвят прототипи на продуктите, но и начина, по който те се
проектират, произвеждат и споделят. В България, проблемите в координацията на пазара и
високите разходи не позволяват на изобретатели, инженери и иновативни предприемачи да
осъществяват бързо етапите експериментиране и създаване на прототипи. Fab Labs могат
да действат като катализатор за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността и за
преодоляване на системните пропуски, чрез осигуряване на достъп на широката
общественост до високотехнологично оборудване, обучение, експертен опит и менторство.
(viii) Установяване на базирани на иновациите инкубатори (БИИ) за специфични
отрасли, за да се коригират недостатъците на съществуващите структури за подкрепа
на предприемачеството. БИИ стимулират една благоприятна среда за експерименти за
развитие на бизнеса и се съсредоточават върху образоването, менторството и изграждането
на контакти сред иновативни предприемачи и стартиращи технологични компании. По
този начин БИИ допринасят за насърчаване на иновациите и създаването на работни места
и подпомагат центровете за научноизследователска и развойна дейност да комерсиализират
своето ноу-хау, а университетите - да учредят фирми за съпътстващи дейности (спин-оф).
Разработването на програма за БИИ, с водещ БИИ базиран в София и отраслови БИИ
базирани на регионален принцип, ще изисква значителни усилия за планиране и
реализация. Вероятният срок от идентифициране на програмата до реализацията й ще бъде
не по-малко от 18 месеца. Фазата на планиране ще изисква 6 месеца при приблизителна
цена от 50 000 евро, а фазата на изпълнение ще отнеме не по-малко от година, като
разходите за учредяване на водещия инкубатор за иновации в София ще са около 50 000
евро. Общият размер на разходите за субсидиране на дейността на водещия инкубатор за
иновации за целия 7-годишен цикъл на финансиране от ЕС ще бъде малко над 2 млн. евро,
като годишната оперативна субсидия за водещия инкубатор ще варира през
седемгодишния период: тя поетапно ще се редуцира с 25 процента годишно след третата
година. Оперативната субсидия за водещия инкубатор се оценява на под 400 000 евро за
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години 1-3 от експлоатацията, като разходите поетапно ще намалеят до под 130 000 евро в
края на 7-годишния период.7
(ix) Подобряване на капацитета на центровете за технологичен трансфер (ЦТТ) в
България и подкрепа за съществуващата ЦТТ мрежа чрез създаване на нов орган Център за поддръжка на ЦТТ.8 Реализацията на проекта през първите 3 години ще се
съсредоточи основно върху изграждането на капацитет на местно равнище.9 Поради тази
причина в началния период, персоналът на Центъра за поддръжка на ЦТТ ще се състои
както от международни експерти (наети по 3-годишни договори), така и от служители от
съществуващите ЦТТ (на 6-месечен ротационен принцип). Този механизъм ще помогне на
ключовия персонал на съществуващите ЦТТ да получи практически опит в областта на
особено важния въпрос на комерсиализацията и да се поучи от международните експерти.
В допълнение, Центърът за поддръжка на ЦТТ ще извършва периодични обучения на
всички ЦТТ в страната. Ролята на Центъра за поддръжка на ЦТТ след изтичане на
първоначалния срок ще се определи на базата на търсенето и капацитета на различните
ЦТТ.
(x) Силно се препоръчва да се въведе модел за мониторинг и оценка на въздействието
(МиО) за всички програми и проекти, за да може периодично да се анализират
научените уроци, така че съответните програми/проекти да се адаптират и коригират
още в хода на реализацията.

7

За подробна дискусия за Fab Labs и базираните на иновации инкубатори, моля вижте доклад на Световната банка
"Водещи проекти в областта на иновационната инфраструктура", ноември 2013 г.
8
За подробна дискусия относно Центъра за поддръжка на ЦТТ и Консорциума за ЦТТ, моля вижте доклад на
Световната банка "Принос към Плана за действие за услуги, свързани с комерсиализацията в България", септември
2013 г.
9
За първите три години Центърът за поддръжка на ЦТТ ще се нуждае от екип от дванадесет специалисти.
Прогнозните разходи по този план са около 10 млн. USD.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ
КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ

С

Необходима е политическа намеса, за да се създаде среда, която да гарантира, че
инструментите за комерсиализация, представени в настоящия план за действие и
други аналитични проучвания и доклади на Световната банка (напр. коректното
функциониране на Центровете за технологичен трансфер (ЦТТ) и създаването на
Центъра за поддръжка на ЦТТ; учредяването на водещи Прототипиращи работилници
(Fab Labs) и базирани на иновациите инкубатори) ще донесат очакваните резултати.
Планът за действие включва подробна дискусия относно въвеждането на нови политики за (i)
насърчаване на единност и стабилност при комерсиализацията на интелектуална собственост
(ИС) в университетите и изследователските институти чрез приемане на единно
законодателство относно собствеността върху ИС и управлението й, и (ii) насърчаване на
сътрудничеството на университетите и изследователските институти с бизнеса за създаването
и комерсиализацията на ИС чрез финансови стимули. Други важни политики, които трябва да
бъдат адресирани в средносрочен до дългосрочен план, включват (i) промяна на нагласите по
отношение на бизнес неуспехите в лицето на законодателството в областта на
несъстоятелността, т.е. да не се отказва подкрепа за нови начинания поради провал на
предишни такива; и (ii) създаване на пазари за ИС и предоставяне на стимули за финансовите
институции, в това число търговските банки, инвестиционните капиталисти и бизнес
меценатите за приемане на права върху интелектуална собственост като обезпечение. Все пак,
двете политики - реформата на режима за обявяването на несъстоятелност и насърчаването на
търговията с ИС сред предприемачите и МСП - биха могли да бъдат адресирани след като се
даде приоритетен статут на мерките, посочени по-долу.

ЧАСТ I. Фактори за създаване на благоприятна среда:
Препоръчани мерки на политическо ниво
1. Единна правна рамка за интелектуална собственост
1.1.

Цели на програмата и бенефициенти

Българските университети и държавните изследователски институти разполагат с
необходимите ресурси за генериране на ценна интелектуална собственост, но им липсва
единна рамка и опит за адекватен контрол и управление на интелектуалната собственост,
която генерират. По закон работодателят, т.е. университетите и Българската академия на
науките (БАН), притежават ИС, генерирана в резултат от изследвания в хода на редовната
заетост, но въпреки това университетските преподаватели често патентоват и комерсиализират
откритията си самостоятелно, защото университетите/БАН не търсят начини за ползване на
ИС, генерирани в резултат от държавно финансирани научни изследвания. Поради липсата на
единна рамка, всеки университет и БАН имат различни вътрешни правила за разпределение на
паричните приходи от ИС (разпределение на роялти).

Предлага се да се създаде единна национална правна уредба за собствеността
върху академичната ИС: приемането на такива политики ще премахне една от
основните бариери пред комерсиализацията на иновациите. Предложението цели
постигането на справедливо разпределение на роялти и повишаване на формализирането и
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прозрачността при ИС, като по този начин ще се увеличи нивото на комерсиализация на
академичната научноизследователска и развойна дейност.
Закон "Бей-Доул" - концепция вече приета от много страни от ЕС10 - би могъл да
послужи като рамка за установяване на единни политики за ИС за университетите и
БАН. Законът "Бей-Доул", приет в САЩ през 1980 г., пренасочва собствеността върху
интелектуалната собственост от държавата към към университета и позволява финансирани от
държавата агенции, като например университетите, да запазят правата на интелектуална
собственост върху изобретения, направени в резултат на държавно финансирани изследвания.
Този закон проправи пътя в Съединените щати за широкото разпространение на
университетските ЦТТ, които успешно улесняват комерсиализацията на университетски
научни изследвания.
Трябва да бъдат изпълнени някои предварителни условия, за да може подобно
законодателство да доведе до очакваните резултати в България. Най-важното условие е да
се гарантира, че стимулите за университетските преподаватели са съгласувани с тези за
университета, за да се постигне формализирана и прозрачна комерсиализация. Ето защо, ако
университетът не предприеме мерки за подаване на документи за патент в рамките на
установен срок (например 1 година), законодателството трябва да даде възможност на
изобретателя свободно да експлоатира стойността на тази интелектуална собственост. Друго
условие от критично значение е, че е необходимо да се дефинира минималния размер на
роялти, за да се защитят изобретателите, като в същото време разпределението на роялти
трябва да бъде достатъчно съществено, за да се обезкуражат академичните преподаватели да
търсят начин за заобикаляне на ЦТТ. На последно място, държавата трябва да насърчи
университетите да вземат предвид патентите, лицензите и комерсиализацията при вземането на
решения за повишаване в длъжност и назначения на постоянни постове.

1.2.

Очаквани резултати и продукти

Очакваните резултати от приемането и прилагането на аналогично на закона "Бей-Доул"
законодателство в България могат да бъдат идентифицирани както следва:
(i)

увеличаване на броя на патентите, регистрирани от ЦТТ след влизането в сила на новия
закон;

(ii)

увеличаване на броя на проектите/стартиращите предприятия, реализирани от ЦТТ
след приемането на закона и увеличаване на генерираните продукти в резултат от тези
проекти/стартиращи предприятия;

(iii)

увеличаване на обема на лицензиране чрез ЦТТ;

(iv)

създаване на култура на комерсиализация на изследователската дейност

След успеха на закона "Бей-Доул", много държави членки на ЕС приемат подобни рамки за насърчаване на
комерсиализацията на резултатите от научни изследвания.
10
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1.3.

Препоръчани мерки
Препоръки

Област

Ориентиране на
изследователската
дейност към
индустрията
(Отговорен орган:
МИЕ)

Стратегическа
цел

Създаването на
единни политики за
ИС в
университетите и
БАН ще бъде
улеснено от
приемането в
България на
аналогично
законодателство на
закона "Бей-Доул".
Разпространение на
университетските
познания чрез
центрове за
технологичен
трансфер (ЦТТ).

Прилагане на
закона "БейДоул"в България
(МИЕ)

Да се осъществи
реализацията на
закона "Бей-Доул"в
България, да се
насърчи
формализирания
трансфер на
технологии (чрез
лицензиране и
споразумения за
сътрудничество), а
не чрез неформален
трансфер, при който
академичните
преподаватели
заобикалят ЦТТ.

Краткосрочен план
Средносрочен/дългосрочен план
Изготвяне на
проектозакони,
аналогични на
закона "Бей-Доул“,
с цел пренасочване
на права на
интелектуална
собственост,
създадени чрез
държавно
финансирани
изследвания, от
държавата към
университета.

Приемане на
законодателство,
аналогично на закона "БейДоул".

Приемане на
разпоредби, за да се
гарантира, че
разпределението на
роялти между
университета и
учения предоставя
стимули за
формализиран
трансфер на
технологии чрез
ЦТТ. Може да се
зададе минимален
размер при
разпределението на
роялти, за да се
защити
изобретателя.

Да се насърчат
университетите да
придават по-голяма тежест
на патентите и лицензите
при вземането на
решенията за повишаване в
длъжност и назначения на
постоянни постове. (Някои
американски университети
приравняват патентите на
публикации.)11

Въвеждане на първично
или вторично
законодателство, за да се
гарантира недвусмислено
правото на собственост на
оригиналния изобретател,
ако университетът не
подаде заявка за патент в
законоустановения срок.

11

Рискът е, че тази мярка може да създаде напрежение в академичната общност: например един член на факултета
по инженерство може да спечели пари от лицензирането на ИС и след това да използва същата мярка, за да получи
повишение; по този начин, за разлика от един преподавател по теоретична физика, професорът по инженерство ще
получи двойна компенсация.
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2. Насърчаване на сътрудничеството между научните изследвания
и индустрията
2.1.

Цели на програмата и бенефициенти

Едно подобрено единно и ясно законодателство относно притежанието и управлението на
интелектуалната собственост ще увеличи сътрудничеството между научните изследвания
и индустрията, тъй като ще предостави на предприятията необходимата сигурност и
прозрачност за инвестиране в академични проекти. Въпреки това, сами по себе си ясните
правила относно притежанието и управлението на интелектуалната собственост не са
достатъчни. Препоръчаната мярка е да се затвори пропастта между научните изследвания и
индустрията и да се насърчи сътрудничеството помежду им чрез предоставяне на безвъзмездна
помощ със съфинансиране12 за ръководени от индустрията консорциуми между академичната
общност и индустрията и чрез предоставяне на данъчни стимули на бизнеса за съвместни
научни изследвания с университети и изследователски институти.
Препоръчително е ръководната роля да се остави в ръцете на индустрията, защото целта
на участието на индустрията е постигането на комерсиализация на съвместните
изследвания и пазарна реализация на продукта. Рамката на България за насърчаване на
сътрудничеството между научните изследвания и индустрията би могла да бъде моделирана
върху успешни модели, като израелската програма MAGNET13, която успешно насърчава
обмена на информация и сътрудничеството в областта на научноизследователската и развойна
дейност между индустрията и академичните среди; или Програмата за технологичен трансфер
при малкия бизнес (STTR) на Съединените щати14. Разпределението на средствата може да
бъде на такъв принцип, че корпоративната част от консорциума между научните изследвания и
индустрията да получи финансиране чрез безвъзмездни средства и да компенсира
изследователите в рамките на консорциума въз основа на постигнатия напредък.

Данъчните облекчения и данъчният кредит за компании, които работят в
сътрудничество с университети и изследователски институти в областта на
научноизследователски и развойни проекти, имат доказан успех за насърчаване на
сътрудничеството между научните изследвания и индустрията в редица държави. 15
Основна характеристика на схемата за стимулиране чрез данъчен кредит 16 е, че тя
12

Съпътстващо предизвикателство в това отношение е необходимостта да се изясни кой ще бъде получателят на
безвъзмездната помощ - изследователите, университета или компанията: един консорциум с равноправни партньори
със сигурност ще изпитва проблеми в координацията и опасност от недопринасящи с нищо партньори, участващи в
консорциума единствено заради квалифицирането му за финансиране.
13
http://www.tamas.gov.il/
14
STTR е в много отношения идентична на щатската Програма за иновации и научни изследвания при малкия
бизнес (SBIR), но нейната основна мисия е да се финансират малки предприятия да работят в сътрудничество с
университетите. Ключова разлика е, че при SBIR единадесет различни агенции отделят по 2,5% от бюджета си за
финансирането й, докато при STTR пет агенции отделят по 0,3% от своя бюджет за финансиране на програмата.
http://www.sbir.gov/about/about-sttr
15
Например Япония, Норвегия, Испания и Обединеното кралство имат по-щедри данъчни облекчения за
научноизследователски и развойни проекти, за които индустрията е сключила договори за изпълнение с
университетите и държавните изследователски институти. Вижте: “Данъчни стимули за научноизследователска и
развойна дейност: Тенденции и проблеми”, ОИСР, 2003 г.
16
Данъчните стимули за научноизследователска и развойна дейност позволяват на компаниите да получат кредит за
разходите, направени за научни изследвания, развойна дейност и иновации, с който да редуцират данъчните си
задължения. Компании, които зависят от иновациите за успешна реализация, най-често се възползват от данъчните
стимули за научноизследователска и развойна дейност: средствата, спестени от данъци, могат да бъдат инвестирани
в изследователски и развойни дейности за подобряване на рентабилността и растежа.
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позволява на предприятията да приспаднат от облагаемия си доход разходите за всички
научноизследователски и развойни дейности, най-вече разходите за неуспешните
такива. В резултат на това предприятията са по-склонни да отделят собствени средства за
разработване на нови процеси и продукти, както и в някои случаи за финансиране на
фундаментални научни изследвания.17 Препоръчаната схема за данъчни стимули за
научноизследователска и развойна дейност е да се използва комбинация от данъчен кредит за
провеждани на място научноизследователски и развойни дейности в сътрудничество с външни
изследователи - когато кредитът за такива разходи може да бъде пренесен напред за
следващите данъчни години; както и данъчни облекчения за научни изследвания, поръчани на
академични институции в годината, в която са извършени отговарящите на изискването
разходи.18

2.2.

Очаквани резултати и продукти

Очакваните резултати са увеличен брой на учредените консорциуми между
индустрията и академичните среди и увеличен брой на проектите или
стартиращите компании, генерирани от консорциумите, както и повишаване на
броя на генерираните продукти в резултат от тези общи проекти и стартиращи
предприятия. На по-фундаментално ниво това сътрудничество ще помогне да се насочат
научните изследвания на академиите, институтите и университетите към индустрията, което
ще допринесе за монетизиране на научните активи на България.

2.3.

Препоръчани мерки
Препоръки

Област

Финансова подкрепа
за сътрудничество
между
университетите и
фирмите.

Стратегическа
цел

Насърчаване на
сътрудничеството
чрез модели за
финансово
подпомагане, като
например програма
STTR на САЩ или
израелската
програма MAGNET
на Службата на
главния научен
съветник.

Краткосрочен план
Средносрочен/дългосрочен план
Проектиране на
програми, които
предоставят финансови
стимули за ориентирани
към индустрията
изследвания за
улесняване на
изследователските
институти и
университетите при
създаването на
стартиращи фирми.

Реализиране на
програми, които
предоставят
финансови стимули
за ориентирани към
индустрията
изследвания.
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Основна функция на такава схема за стимули е да се дефинира кои разходи се класират за нея, т.е. отговарящите
на изискванията разходи. Въпреки че опитът в различните държави се различава, обща характерна черта е, че
разходите са били направени, за да се разреши технологична неяснота, така че схемата за данъчни стимули не може
да се използва, за да се възстановят разходите за копиране на успешни модели, т.е. за обратно инженерство.
18
На практика, ползването на данъчното облекчение зависи от финансовите резултати на компанията в края на
годината. Поради тази несигурност, бизнесът може да не се осмели да инвестира агресивно в научноизследователска
и развойна дейност и иновации. Един кредит, който може да бъде пренесен напред, позволява на фирмите
ефективно да приспадат разходите, направени през текущата година, от данъчните си задължения за следващите
години. Тази гъвкавост позволява на бизнеса да инвестира по-агресивно в научноизследователска и развойна
дейност.
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Препоръки
Област

Данъчни стимули за
бизнеса за съвместна
научноизследователс
ка и развойна
дейност с
университетите,
БАН, НИИ

Стратегическа
цел

Насърчаване на
съвместна
научноизследователс
ка и развойна
дейност между
научните среди и
индустрията чрез
предоставяне на
данъчни кредити и
данъчни облекчения
за
научноизследователс
ки и развойни
проекти, за които
индустрията е
сключила договори
за изпълнение с
университетите,
БАН и НИИ

Краткосрочен план
Средносрочен/дългосрочен план

Разработване (1) на
мерки за данъчни
облекчения за
отговарящи на
условията
научноизследователски
разходи от дохода за
текущата година за
научноизследователски
и развойни проекти, за
които индустрията е
сключила договори за
изпълнение с
университетите/БАН/Н
ИИ (облекчения за
научни изследвания по
поръчка), и (2) данъчен
кредит за ръководена от
индустрията
научноизследователска
и развойна дейност,
извършвана в
сътрудничество между
индустрията и
университетите/БАН/Н
ИИ, с пренасяне напред
на отговарящи на
условията разходи с
най-малко 3 години
(кредит за провеждани
на място
научноизследователски
и развойни дейности)

Прилагане на
мерките данъчен
кредит и данъчни
облекчения за
научноизследователс
ка и развойна
дейност
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3. Образоване на индустрията, бъдещите изследователи и
политиците относно интелектуалната собственост и нейното
значение
3.1.
Цели на програмата и бенефициенти
Да се подчертае значението на монетизацията на иновациите и икономическото
значение на интелектуалната собственост (ИС) пред политиците, професионалистите в
сферата на индустрията, предприемачите и академичните преподаватели. ИС е
глобалната валута на иновациите, която позволява оптимално използване на знанията. Докато
реализирането на мерките за подобряване на екосистемата на ПИС ще бъде един
продължителен процес, повишаването на осведомеността относно ползите от използването на
ПИС системата представлява сравнително бърз и лесен начин за насърчаване на използването
й. Образоването на мениджъри (частен сектор), изследователи и предприемачи, както и
докторанти, относно ролята на ИС за защитата и монетизирането на иновациите и научните
изследвания и насочването на изследователската дейност към нуждите на индустрията може да
доведе до по-широко използване на системата на ПИС и в резултат на това да донесе
икономически ползи. Подчертаването на важността на интелектуалната собственост пред
отговорните за разработване на политиките за различните аспекти от изграждането на
икономика на знанието, като например насърчаване на износа, преки чуждестранни
инвестиции и т.н., и интегрирането на съображенията за ПИС в тези политически обсъждания
ще доведе до по-обхватни и по-съществени подобрения в екосистемата на ПИС.

3.2.

Очаквани резултати и продукти

Въвеждането на обучение във връзка с интелектуалната собственост в академичната програма
и предоставяне на базово обучение на изследователите по основните въпроси, свързани с
интелектуалната собственост, както и повишаването на осведомеността по отношение на
интелектуалната собственост сред практикуващите би могло: да помогне на частния сектор да
се възползва от интелектуалната собственост за дейности по комерсиализация и разширение на
бизнеса, да активизира търсенето на академични иновации, да помогне на изследователите да
разберат по-добре текущата ситуация в сферата на интелектуалната собственост, за да могат да
ръководят по-ефективно дейностите си по продуктов дизайн и изследване, както и да помогне
за намаляване на споровете по отношение на интелектуалната собственост. Включването на
задължителни предмети за докторанти и студенти в магистратури по бизнес администрация в
областта на иновациите и ИС ще създаде едно ново поколение професионалисти с
необходимите знания за превръщане на България в икономика на иновациите. Предприятията
биха могли да подобрят уменията си за експлоатация на ИС активи чрез лицензиране,
франчайзинг, технологични съюзи и съвместни предприятия, стига те да получат
необходимото обучение по теми, свързани с иновациите и ИС. Търговските камари и бизнес
асоциации в България трябва да играят ключова роля в обучението на бизнеса и осигуряването
на услуги в подкрепа на интелектуалната собственост за индустрията. По-доброто познаване на
икономическата значимост на ИС от страна на политиците може да укрепи политиките за
насърчаване на износа, предприемачеството, науката и технологиите, културното развитие,
електронната търговия, трансфера на технологии, както и развитието на конкретни сектори.

3.3.

Препоръчани мерки
Политици
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Краткосрочно: Да се задължат служителите
на
ниво
секретариат
в
различните
министерства (на културата, за насърчаване на
износа, на образованието, за МСП) да
преминават
обучение
на
Световната
организация за интелектуална собственост
(СОИС) по ИС и икономическо развитие на
всеки шест месеца или една година за
следващите две-три години.

Средносрочно: Да се задължат служителите,
посещаващи курсове за обучение на СОИС, да
представят план за включване на проблемите
в областта на интелектуалната собственост в
дейността на съответните министерства. Поспециално, да се създаде национален регистър
за защита и монетизиране на културните
активи в България по подобие на аналогични
мерки на други развиващи се страни, като
Ямайка19 и Барбадос

Отговорност: Различни министерства, СР
Отговорност: СР
Разходи: Пренебрежимо ниски
Разходи: Различни министерства ще бъдат
задължени да поемат разходите, които се
очаква да бъдат минимални, ако обучението
се извършва онлайн. Ако се провеждат
курсове на СОИС с лично присъствие на
обучаваните, тогава в зависимост от цената на
самолетните билети, настаняването и т.н.
трябва да се търси финансиране от СОИС или
по съответните програми на ЕС, когато е
налично.
Висше образование
Краткосрочно: 1. Агенцията за икономическо Средносрочно: Въвеждане на задължителни
развитие и иновации (АИРИ) да работи учебни курсове по теми, свързани с
съвместно с Министерство на образованието, интелектуалната
собственост
и
различни университети и БАН, за да се комерсиализацията на иновациите в учебната
изменят
правилата,
регулиращи програма на инженерните науки и други
университетите/БАН/НИИ, така че часовете приложни
дисциплини,
на
ниво
по иновации, управление на интелектуалната магистърска/докторска степен. Те следва да
собственост и комерсиализация да бъдат включват теми за патентите, авторските
направени задължителни за студенти в права, търговските тайни, финансиране за
магистърски и докторски програми в предприемачите, както и други теми в връзка
приложни
научни
дисциплини,
като с интелектуалната собственост, бизнеса и
инженерство, фармацевтика, и т.н., както и да технологиите.
се предоставя кредит в магистърските
програми по бизнес администрация, когато Отговорност: АИРИ и Министерството на
студентите изготвят бизнес планове за образованието следва да упражняват контрол,
технологии, произтичащи от ЦТТ, инкубатори а различните университети и институти да
и от друга иновационна инфраструктура. 2. реализират мярката
Учебният материал за такива предмети да
бъде разработен като комбинация от учебния Разходи: Пренебрежимо ниски. Не се очаква
материал на водещите университети в да превишат 15 000 USD на предмет за
развитите страни и реални казуси на университета на академичен семестър.
българските предприемачи.
Финансиране по ОПИК
Отговорност:

Агенция

за

икономическо

19

http://www.iam-magazine.com/issues/Article.ashx?g=8a351758-6435-4cdd-8d10-ce126b2af92f http://www.caribexport.com/login/wp-content/uploads/2010/01/IPR%20(final).pdf
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развитие и иновации, Министерство на
образованието
Разходи: Пренебрежимо ниски. Не се очаква
да превишат 50 000 USD за разработването на
учебна програма
Бизнес и индустрия
Краткосрочно: Агенция за икономическо Средносрочно: На базата на обратна връзка от
развитие и иновации следва да работи с предишни образователни програми, търсенето
различни търговски камари за провеждане на в различните сектори и т.н., различните
семинари
относно
значението
на търговски камари да предлагат курсове за
интелектуалната
собственост
сред ниво напреднали на своите членове по теми
високопоставени професионалисти (членове като използването на патенти за насочване на
на камарите)
научните изследвания и иновациите и др.
Отговорност:
Търговските
камари
професионалните организации, АИРИ

и Отговорност: Търговските камари
Разходи: Не се очаква да превишат 30 000
USD за всеки семинар. Следва да се
Разходи: Не се очаква да превишат 20 000 финансират от камарата. За съфинансиране
USD за всяка работна среща/семинар. С биха могли да помогнат IPЕвроopeAware и
онлайн курсовете на СОИС, разходите биха други програми на ЕС.
могли да бъдат редуцирани дори още повече.
Бизнес асоциации, като например AmCham
(Американската търговска камара) и други
камари следва да поемат разходите, в
комбинация с финансиране от ОПИК. За
съфинансиране биха могли да помогнат
IPЕвроopeAware и други програми на ЕС.
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4. Технологична пътна карта
4.1.

Цели на програмата и бенефициенти

Технологичната пътна карта (ТПК) е мощен инструмент за осигуряване на подходяща
информация за адресиране на пропуски в координацията на политиките. Това е особено
важно за България поради фрагментирания процес на изготвяне на политиките на страната в
областта на научните изследвания, формирането на ценен човешки капитал, развитието на
технологиите и бизнес иновациите. Целта на ТПК е да се насърчи конкурентоспособността на
индустрията чрез премахване на съществуващите бариери и да се пренасочи сектора към
сегмент с по-висока добавена стойност. Технологични пътни карти биха могли ефективно да
укрепят развитието на индустрията в България, включително съществуващите клъстери, както
и да насърчат изграждането на нови такива. Прилагането на политики и действия, изготвени на
базата на технологични пътни карти би могло да доведе до постигане на конкурентоспособност
на индустрията на международно ниво. Чрез научноизследователска и развойна дейност и
технологични консорциуми, ТПК създава връзки с глобалните технологии и познания и в
резултат на това обвързва индустрията към глобалната верига на иновациите, докато
програмите за разширение помагат да се насърчи технологичния трансфер и адаптирането към
местната икономика.
По-конкретно технологичната пътна карта ще:
1. Помогне да се идентифицират пропуски, които пречат на развитието на определен
отрасъл/клъстер или подотрасъл в области, където се наблюдават
широкоразпространени
пропуски
в
координацията,
т.е.,
технологичната
инфраструктура, генеричната и пред-конкурентна научноизследователска и развойна
дейност, специализирания човешки капитал, регулацията или дерегулацията, друга
обща инфраструктура от критично значение.
2. Помогне да се установят глобалните технологични тенденции и да се изгради
консенсус на ниво индустрия относно нуждите и съответните дейности/проекти,
необходими за да се отговори на тези нужди на индустриално и държавно ниво.
Проектите могат да включват съвместни консорциуми за научноизследователска и
развойна дейност и общи технологични проекти в целеви области.
3. Осигури механизми за инкорпориране по систематичен начин на инструменти за
бизнес проучвания, като например пазарни и технологични прогнози.
4. Подготви страната за бъдещи предизвикателства и възможности, породени от
неблагоприятни иновации, чрез развиване на човешкия капитал и компетенциите в
нововъзникващи сфери и за смекчаване на въздействието им върху установените
отрасли.
5. Разработи общи стратегии за получаване на достъп до ключова интелектуална
собственост за благоприятстващи технологии, необходими за осигуряване на
свобода на действие и технологично развитие в съответните индустрии.
6. Осигури инструменти за адресиране на глобални въпроси, като изменението на
климата, енергийната ефективност, дигитализацията и нововъзникващи концепции,
като например отворените иновации.
Бенефициентите на ТПК ще бъдат предприятия (големи, малки и средни предприятия,
микро-предприятия), клъстери, както и изследователи. Академичната общност също ще
може да се възползва от ТПК, защото тя ще открие нови изследователски хоризонти в
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лицето на нововъзникващи въпроси и дългосрочни предизвикателства. Това, от своя страна, ще
насочи интереса на изследователите към реално съществуващи проблеми (което в последствие
ще улесни сътрудничеството между научните изследвания и индустрията) и ще изгради посистематичен и аналитичен капацитет за научни изследвания в секторите, за които ще се
разработи технологична пътна карта.
Технологичната пътна карта е първата стъпка за идентифициране на пропуските в
различни области, които влияят на способността на сектора да се конкурира и да се
развива на националния пазар, да се обособи по-добре и да повиши своята икономическа
добавена стойност. За да се случи това е много важно да се остави място не само за
технологични пътни карти на национални клъстери, но да бъде поставено началото на процес,
при който малки групи от дружества в един регион биха могли да се съберат и да разработят
технологични пътни карти с подкрепата на програма, с ангажимент за оценка на резултатите от
този процес на национално и регионално ниво.
Координирането на технологичните пътни карти с други инструменти би увеличило
ефекта от тези инструменти. В много случаи ТПК ще бъде от решаващо значение за
разработването на програми за технологично разширение, за да се приведе в съответствие
качеството на доставчиците към това на мултинационалните компании или за подобряване на
тяхната технология чрез технологични актуализации.20 Резултатите от технологичните пътни
карти биха могли също така да предложат полезни изводи по отношение на въвеждането на
промени във висшето образование (напр. увеличаване на дела на ИТ инженерите) или за
разработване на специализиран механизъм за трансфер на технологии от университетите,
например чрез изграждането на лаборатории за прототипи, промени в законодателството за
интелектуалната собственост и приложенията й, учредяване на базирани на иновациите
инкубатори и т.н.
Технологичната пътна карта може да се прилага в България като се използват изводите
от процесите и методологиите на ТПК, които вече са намерили широко приложение в
различни държави, на различни етапи на развитие, както и като се адаптират уроците към
българския контекст. Международната практика по отношение на технологичните пътни карти
обособява следните етапи на процеса: (i) предварителна дейност; (ii) разработване на
технологичната пътната карта; (iii) етап на оценка и вземане на решения относно пътната
карта; (iv) разработване на план за действие, и (v) реализиране на плана за действие.
Предлагаме да се предприемат незабавни действия за лансиране на пилотни програми за
ТПК по подход "отгоре-надолу" в петте сектора, идентифицирани като сектори с висок
интензитет на иновациите/с потенциал за висок растеж, т.е. ИКТ, КТИ, машиностроене и
електроника, хранително-вкусовата промишленост и фармацевтиката.21 Изпълнението на петте
пилотни програми за технологичните пътни карти ще изисква значителна хоризонтална
координация между различните министерства и ведомства, с ключова стратегическа роля на
МИЕ, Националния съвет за иновации (НСИ) и Съвета за развитие (СР), включително
постигане на споразумения за съответните планове за действие и тяхното изпълнение.
Въвеждането на нова институционална и управленска структура за иновационната система ще
създаде значителни възможности за ефективно изпълнение на плановете действие по
отношение на технологичните пътни карти. МИЕ ще носи отговорност за управлението на
инициативи в областта на технологичните пътни карти. Агенцията за икономическо развитие и

20

Това са технологии, които не са нови в световен мащаб, но са нови за съответния сектор/отрасъл на конкретната
държава. Съчетаването на ТПК с програми за технологично разширение ще увеличи ползите и от двете мерки.
21
Секторите, визирани в доклад на Световната банка “Принос към Стратегията за интелигентна специализация в
областта на научните изследвания и иновациите на България” , август 2013 г.
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иновации (т.е. реформираната Агенция за МСП)22 следва да реализира на практика
инструментите съгласно сроковете, установени от МИЕ. Всеки сектор ще избере управляващ
комитет с участието на ключови експерти от сектора. НСИ ще играе ролята на трибуна за
целия процес на ТПК. МИЕ, с насоки от НСИ, ще представи съответните планове за действие
на СР, което ще изисква оценка на всяка ТПК, подбор на дейностите, препоръчани за
реализация, и идентифициране на министерствата и агенциите, които ще трябва да участват в
процеса на изпълнение. Окончателното решение ще бъде взето от СР

4.2.
-

-

-

Очаквани резултати и продукти

До две години петте пилотни технологични пътни карти (подход "отгоре-надолу")
ще бъдат разработени, след което ще бъдат взети решения за реализирането на
съответните Планове за действие.
През година 3 ще бъдат стартирани три допълнителни технологични пътни карти
(подход "отгоре-надолу")
Пет Плана за действие, базирани на пилотните технологични пътни карти, ще
бъдат реализирани в рамките на 4 години, последвани от преразглеждане и
актуализиране на технологичните пътни карти.
През година 5 ще бъдат лансирани пет ТПК по подход "отдолу-нагоре".

4.3.

Необходимо финансиране

Като се има предвид, че прогнозните разходи за ТПК за един сектор са около 237
000 евро, процесът на разработване на пилотни ТПК за 5 сектора ще струва около
1,2 млн. евро23. Изпълнението на ТПК, която е инструмент за клъстерна политика, ще
се реализира по ОПИК, под ПО 1 "Предприемачество, износ и производствен
потенциал", Инвестиционен приоритет: „Подкрепа за повишаване на капацитета на МСП за
увеличаване на техния принос към икономическия растеж и развитието на иновационните
процеси" (конкурентоспособност и производителност).

Елементи от процеса на изготвяне на технологична пътна карта24 приблизителни разходи в хил. евро25
Елементи на технологичните пътни карти

Приблизителна
оценка на
разходите

Оценка на необходимостта от технологична пътна карта

7,6 евро (10 хил.
USD)

Междуведомствени срещи за обсъждане на концепцията и участие на съответните отдели Н/П

15,3 евро (20 хил.
USD)

22

За подробна дискусия на предложената реформа на управленската инфраструктура на иновациите, моля вижте
доклад на Световната банка "Управленско и институционално развитие на системата за изследвания и иновации в
България", декември 2013 г. (основен продукт от Дейност 1(i) от Споразумението за аналитични услуги в областта
на иновациите, юли 2012 г. - януари 2013 г.)
23

На базата на опита на Канада в областта на ТПК
На базата на опита на Канада, илюстриран в: Технологична пътна карта: Ръководство за държавни служители
25
Реалните разходи за ТПК биха могли да са различни, в зависимост от фактори като наличието на информация,
фрагментацията на индустрията, комплексността на технологията. Предвид съществуващите практики за ТПК, поголямата част от разходите са за персонал.
24
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Учредяване на управляващ комитет (съставен предимно от представители на индустрията, с
един "шампион" от съответния отрасъл) и секретариат

Н/П

Отраслово проучване и анализ

38,3 евро (50 хил.
USD)

Международна консултантска компания с опит в стратегическите бизнес и технологични
консултации по ТПК процеса, която също така ще изготви и самата пътната карта

111,2 евро (150 USD)

Семинари (в рамките на етапа на изготвяне на пътната карта)

19,1 евро (25 хил.
USD)

Администрация (фотокопия, телефони, настаняване и т.н.)

11,5 евро (15 хил.
USD)

Информация (други пътни карти, доклади, патенти, технически данни и т.н.)

7,6 евро (10 хил.
USD)

Превод

7,6 евро (10 хил.
USD)

Изработване на документа (PDF, графики, редакция)

7,6 евро (10 хил.
USD)

Уебсайт (разработване, превод)

11,5 евро (15 хил.
USD)

ОБЩО

237,1 евро (315 хил.
USD)

4.4.

Препоръчани мерки

Срокове, основни етапи

Детайли за задачите и отговорностите

Година 1, 1-во тримесечие – Година 2, 4-то
тримесечие
-

Предоставяне за подизпълнение на
задълбочени проучвания на петте пилотни
сектора (отраслови анализи, включващи и
анализ на регионално ниво)

a. На първата фаза на ТПК ще бъдат избрани пет сектора за
пилотни ТПК. При избора им ще се вземат предвид сектори с
латентни конкурентни предимства, като например ИКТ,
културните и творческите индустрии, хранително-вкусовата
промишленост,
машиностроенето
и
мехатрониката
и
фармацевтичната индустрия, т.е. сектори, идентифицирани като
разполагащи със значителен потенциал за иновационна
динамика, износ, бърз растеж на производителността и високо
квалифицирани работни места.

b. Отрасловите проучвания ще бъдат отдадени за подизпълнение
от реформираната Агенция за МСП, т.е. Агенцията за
икономическо развитие и иновации (АИРИ) на специализирани
консултантски фирми.

c. НСИ би могъл да проведе потенциални проучвания, които ще
подобрят процеса на ТПК за избрани сектори и/или технологии.
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-

Разработване на процеса на ТПК

Процесът на ТПК ще се разработи от МИЕ, като се вземат предвид
препоръките на НСИ

-

Изпълнение на ТПК за 5 пилотни ТПК:
избор на независим(и) консултант(и) и
учредяване на управленски комитети за
ТПК

ТПК се изпълняват от Агенцията за икономическо развитие и
иновации на следните етапи:
1. АИРИ, по препоръки на НСИ, идентифицира бизнес шампиони
и други представители на частния сектор от избраните
индустрии, които ще участват в процеса на ТПК.
2. АИРИ, по препоръки на НСИ, избира консултанти, отговорни
за провеждането на процеса на ТПК чрез наемане на
независим(и) консултант(и), които разполагат с познания и
опит в разработването на ТПК; НСИ предоставя препоръки
относно критериите за наемане на консултант(и).

d. Предлага се да бъдат реализирани 5 пилотни ТПК от една
или две международни консултантски компании.
3. За всеки ТПК, независимият консултант ще спомогне за
учредяването на управляващ комитет, подкомисии и работни
групи чрез изграждане на консенсус. Ще бъдат обособени ясни
роли и отговорности. Управляващите комитети ще включват
представители на
индустрията,
академичните
среди,
технологичните центрове, както и експерти.
4. Управляващите комитети за ТПК, с подкрепата на
независимия консултант по ТПК, ще постигнат съгласие
относно контекста на пътната карта, която следва да включва
целите, сроковете, обхвата и границите. Отрасловият анализ ще
осигури основата за контекста на ТПК.

-

Разработване на пет пилотни ТПК

-

За всяка пилотна ТПК консултантът изготвя доклад за ТПК въз
основа на приноса на управляващия комитет, подкомисиите и
работните групи.

Разработването на технологична пътна карта включва:
(i)
постигане на съгласие относно продуктовите нужди и
фокуса за постигане и поддържане на ангажираността на
заинтересованите страни;
(ii)
дефиниране на критични системни изисквания с цели за
постигане в конкретни срокове;
(iii)
специфициране на основни технологични области, които
могат да допринесат за критичната система;
(iv)
продуктовите или системни нужди следва да бъдат
конвертирани в технологични стимули;
(v)
идентификация на технологични алтернативи (потенциал
да се отговори на технологичните стимули и да се постигнат
зададените цели);
(vi)

избор на най-приложимите технологии; и
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(vii)
изготвяне на доклад, който обединява всички стъпки и
включва графична пътна карта, актуално състояние, критични
рискове, бариери, пропуски и препоръки;
(viii)
ключовите фактори, които трябва да бъдат адресирани, са
идентифицирането на интелектуалната собственост от критична
важност за улесняване на развитието на технологии, за които
реализирането на пътната карта ще изисква получаване на
свобода за експлоатация на съответните права;
(ix)
идентифициране на допълнителни нужди, като например:
съвместна научноизследователска и развойна дейност,
специализиран човешки капитал, разпространение на
технологиите и разширение, оптимизиране на нормативната
уредба, обща технологична инфраструктура.

-

Критичен анализ и валидиране на
съответната ТПК

АИРИ представя разработените ТПК на МИЕ. МИЕ оценява
завършените ТПК и представя резултатите на НСИ за получаване
на препоръки и становище относно стратегическата насока на
Плановете за действие за всеки сектор.

-

Разработване на Планове за действие по
ТПК (ПД)

МИЕ определя Планове за действие (ПД), които да бъдат
представени на СР, с предварително валидиране от страна на НСИ
и предоставяне на становище от страна на управляващите
комитети за всяка ТПК програма.

ПД ще включват редица дейности, насочени към установените
пропуски, като например: програми за технологично разширение,
технологичната
инфраструктура,
консорциуми
за
научноизследователска и развойна дейност, развитие на
доставчици; споразумения между публичния и частния сектор и
университетите за формирането на специализиран човешки
капитал, оптимизиране на нормативната уредба, интелектуална
собственост от критична важност за реализирането на пътната
карта.
-

Решение на ПД за всеки сектор, с
участието на няколко министерства и
агенции

Стъпки на процеса на вземане на решения по отношение на ПД:
1. МИЕ представя ПД по ТПК на СР.
2. СР взема решение относно ПД за всяка ТПК.
3. СР уточнява координацията на изпълнението на ПД.

Година 3, 1-во тримесечие – Година 6, 4-то
тримесечие
Изпълнение ПД

Агенцията за икономическо развитие и иновации координира и
осъществява надзор върху изпълнението на ПД, с периодична
отчетност пред МИЕ. Различни агенции ще трябва да реализират
конкретни проекти, т.е. АИРИ, Националният изследователски
фонд, ресорните министерства, университетите. Платформата за
координиране следва да бъде оглавена от АИРИ, за да се
контролира изпълнението на ПД от съответните агенции.
МИЕ ще подготвя периодични оценки на цялостната програма,
които ще се представят на НСИ и СР, с предложения за действия

27
Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативната програма,
съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

за подобрения и по-ефективно изпълнение.
Година 3, 1-во тримесечие
Втори кръг от ТПК: идентифициране на
допълнителни отрасли за ТПК

Процесът започва от началото, т.е.:
1.

Предоставяне за подизпълнение на задълбочени
проучвания на редица допълнителни отрасли и/или
подотрасли, за да се идентифицират допълнителни
индустрии за ТПК.

2.

МИЕ определя критериите за разработване на ТПК. НСИ
предоставя консултации относно критериите за подбор на
сектори за ТПК. От изготвените проучвания отново се
избират пет нови отрасла/подотрасла за разработване на
ТПК. Осъществява се същия процес като при пилотните
ТПК.

Година 5, 1-во тримесечие
Трети кръг на ТПК (този път по подход
"отдолу-нагоре"): идентифициране на
допълнителни отрасли за ТПК

МИЕ може да създаде фонд с начален капитал за пет ТПК по
подход "отдолу-нагоре", при който предложенията за ТПК ще
идват от самите отрасли. Избрани заявления за ТПК биха могли
да се реализират от регионални органи (напр. агенция за
конкурентоспособност, публично-частно партньорство, търговски
камари).
Един от вариантите, които следва да бъдат проучени, е
създаването (с подкрепата на НСИ) на Регионални съвети за
конкурентоспособност и иновации за насърчаване и на ТПК на
регионално ниво.

Година 7
Преглед и актуализация на пилотните ТПК

Цялостна оценка на въздействието на програмата и анализ:
1.

АИРИ наема специалисти по договор за осъществяване на
оценката на въздействието на реализираните ПД.

2.

ТПК се актуализират въз основа на констатациите на
оценката.
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5. Технологично разширение
5.1.

Цели на програмата и бенефициенти

Програмите за разширение представляват програмни инициативи, които
обхващат широк диапазон от мерки26 за подобряване на производителността на
един сектор или индустрия. Мерките включват консултантски услуги за производителите
на стоки (фирми, земеделски производители и т.н.) за оценката на бизнес проблеми,
идентифициране на възможности за усъвършенстване на технологии и промишлени практики,
както и за съдействие за реализацията им. България трябва да изпълни програми за
разширение, тъй като в контекста на светкавичното движение на информация и капитали в
международен план и повишаването на конкуренцията в световен мащаб, стратегическите
национални и регионални усилия за поддържане на конкурентоспособността в промишления
сектор зависят не само от иновативността27 сама по себе си, но и повече от всякога от
разпространението, ефективното приложение и продължаващото усъвършенстване на
съществуващи технологии. Докато различните инструменти и политики в Стратегията за
интелигентна специализация са насочени към насърчаването на иновациите, технологичните
пътни карти и технологичното разширение целят подобряване на конкурентоспособността на
България чрез усвояването и разпространението на технологии. Програмите за разширение не
са ограничени до консултантски услуги, свързани с усвояването на технологии и ноу-хау и на
съответните иновации от натрупаните глобални знания, но също така могат да включват
получаване на сертификация и покриване на стандарти, като по този начин се насърчава
усвояването на ноу-хау от индустрията. Например, ако една група от фирми прецени, че би
могла да се възползва от усвояването на определени стандарти или получаването на
определени сертификати, тогава по програмата за разширение ще се анализират разходите и
ползите от такива мерки, ще се предложи стратегия, която ще помогне на тези фирми да
постигнат желаните от тях цели, и като последна мярка ще се реализира програмата28. За
подробности относно начина на работа на програмите за разширение, моля вижте Приложение
1.
Всички приоритетни сектори за България (творческите индустрии, машиностроене и
електрическо оборудване, фармацевтична и хранително-вкусова промишленост), в
допълнение към селското стопанство, екологично чистата енергия и енергийната
ефективност, следва да бъдат кандидати за програми за технологично разширение29.
Програмите за разширение не само ще помогнат за усвояване на ноу-хау в определени сектори,
но също така да ще бъдат използвани за разрешаване на ескалиращите проблеми с природните

26

Програмите за разширение не са ограничени до консултантски услуги, свързани с усвояването на технологии и
ноу-хау и на съответните иновации от натрупаните глобални знания, а включват също получаване на сертификация
и покриване на стандарти, като по този начин се насърчава на усвояването на ноу-хау от индустрията. Някои
програми за разширение включват и обучение по съвременни управленски практики. Следователно основната цел
не е да се разработи нова технология, а по-скоро чрез разпространение на техническа информация и ноу-хау и
последващото възприемане от потребителите на нови за фирмата или нови за страната технологии и техники, да се
увеличи капацитета за усвояване на технологии на целевите предприятия и отрасли.
27
Иновации, които са нови в световен мащаб
28
Също така, подобряването на връзките между водещите компании и техните доставчици, адаптирането на
практиките и качеството на доставчика, за да задоволят изискванията на водещата компания, също се считат за
програми за разширение.
29
Програмите за разширение, въпреки че са възможни в различни сектори, са възприети по-мащабно най-вече в
производството и селското стопанство.
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ресурси, включително изменението на климата30. Например, ако една група от фирми в
определен сектор в България преценят, че техните процеси са енергийно неефективни и че
всички те могат да бъдат по-продуктивни и енергийно ефективни чрез внос на определена
технология от развита държава, фирмите биха могли да създадат консорциум или да действат
чрез своята бизнес асоциация, за да се изготви програма за технологично разширение, която да
адресира този проблем.

Докато повечето програми за разширение се управляват от държавни или полудържавни организации, планът за действие препоръчва да се търсят новаторски
механизми за интервенциите. Елементът "за общественото благо" на такива програми, както
и наличието на информационни асиметрии, без съмнение изисква сериозно участие от страна
на държавата, но следва да се проучат модели за безвъзмездна помощ със съфинансиране от
страна на индустриални консорциуми или други модели на публично-частно партньорство, за
да се гарантира, че интервенцията ще включва сериозно участие на частния сектор и че ще се
развива на базата на търсенето. Програмата за разширение следва да бъде съгласувана с
технологичната пътна карта. ТПК може да предложи жизненоважни изводи относно глобалния
технологичен пейзаж и посоката на развитие на технологиите, което може да помогне да се
определи къде интервенциите ще бъдат най-ефективни. Подробна дискусия за нуждата от
държавно участие е представена в Приложение 2

Очаквани резултати и продукти

5.2.

Очакваните резултати и продукти включват подобрено представяне на отрасъла или
подотрасъла, измеримо чрез индикатори като приходи, продажби, ефективност на ресурсите,
подобрено представяне на продукт/процес, увеличение на износа и др.

Най-общо, програмата за разширение ще включва следните основни стъпки,
предприети на корпоративно или отраслово ниво:


Диагностика за оценяване на специфичната област, в която фирмата или
отрасъла е с изоставащ растеж и която може да бъде адресирана чрез приемане на
нови практики или с помощта на натрупаните глобални знания;
Прогнозни разходи: От 100 000 USD до 300 000 USD31



Изготвяне на план за подобрение чрез провеждане на анализ на съществуващото
ноу-хау и персонализирането му спрямо местните условия;
Прогнозни разходи: От 500 000 USD до 1 000 000 USD



Разработване и изпълнение на план за подобрения.
Прогнозни разходи: В зависимост от интервенцията. Биха могли да са в диапазона
от 1 млн. USD до 5 млн. USD. Разходите биха могли да бъдат редуцирани или
възстановени чрез съвместно финансиране от индустрията

5.3.

Необходимо финансиране

Планът за действие подчертава факта, че програмата следва да се базира на търсенето, да
бъде изпълнена от независима фирма, да идентифицира сектор и зона, върху която да се
фокусират усилията (управленска подкрепа, усвояване на специфична технология или
адресиране на конкретен въпрос), за да може програмата за разширение да се базира на строг
30

Например, програмите за разширение могат да бъдат предназначени да убедят земеделците да използват поводноефективни методи за напояване и/или да се пренасочат към по-водноефективни култури, или да се образоват и
стимулират МСП да възприемат по-екологично чисти технологии
31
Прогнозните разходи са базирани на интервю със специалисти и архитекти на програми за разширение
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анализ на индустрията/сектора, глобалния технологичен пейзаж и индустриалните практики,
както и на икономическата добавена стойност на интервенцията. Решението за изпълнение на
определена програма за разширение следва да се ръководи от очакваните подобрения в
производителността или сектора срещу разходите и сложността на програмата за разширение
Необходимо е предварително поемане на ангажимент от страна на частния сектор и
дефиниране на базова производителност, за да може да се оцени нарастването на
производителността, дължащо се на програмата.32

5.4.

Препоръчани мерки

Срокове, основни етапи

Подробности за задачата, отговорност и резултат

Година 1 1-во тримесечие и 2-ро
тримесечие:
Преглед
на
национални и международни
програми
за
технологично
разширение
и
оценка
на
алтернативни модели за ТР.

Отговорност: Агенцията за икономическо развитие и
иновации или МИЕ (в случай, че е не е учредена АИРИ) и
представителните органи (търговски камари), представляващи
съответните отрасли. НСИ следва да осъществява контрол
върху процеса и да играе роля на консултант

Резултат:
Анализ
на
типологията
на
различни
програми
и
модели
за
технологично разширение.

Година 1 3-то тримесечие и 4то тримесечие: Оценка на
първоначалните нужди на
водещите отрасли чрез
покана за предложения

Подробности: Релевантните програми следва да се резюмират
и да се извлекат полезни уроци и изводи. Програмите, които
са най-подходящи за България, следва да се проучат
внимателно. Резултатите ще се обсъдят на семинари с
международни експерти, за да се даде на българските
политици и заинтересовани страни възможност да се
запознаят по-задълбочено с избрани програми.
Отговорност: Агенцията за икономическо развитие и
иновации или МИЕ (в случай, че е не е учредена АИРИ) и
представителните органи (търговски камари), представляващи
съответните отрасли. Съответните министерства следва да
участват и да дадат своя принос, където е необходимо. НСИ
следва да осъществява контрол върху процеса и да играе роля
на консултант.

Предварително
идентифициране на отраслите
и търсенето; разширен списък Подробности: Идентифициране на отрасли и подотрасли, в
Резултат:

на потенциални партньори за които програмите за разширение могат да дадат съществен
резултат чрез провеждане на строг икономически анализ на
реализация
разходите/ползите от очакваните програмни резултати. За

участие в програма за разширение следва да бъде избран
отрасъл, за който се идентифицира безспорна нужда,
силно желание за участие в програма за разширение,
специфични интервенции и наличие на шампиони. Такъв
подход "отдолу-нагоре" ще гарантира, че програмата е със
32

Програмите за технологично разширение могат да бъдат финансирани от ОПИК по Приоритетна ос 1
"Предприемачеството, износ и производствен потенциал", Инвестиционен приоритет "Подкрепа за повишаване на
капацитета на МСП за увеличаване на техния принос към икономическия растеж и развитието на иновационните
процеси" (конкурентоспособност и производителност); Специфична цел 2.1: Повишаване на
конкурентоспособността на малките и средни предприятия чрез подобряване на ефективността и
производителността на технологиите и управлението в предприятията.

31
Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативната програма,
съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

стабилно участие и е базирана на търсенето. По тази задача
също така ще бъдат направени предварителни прогнози за
разходите и заинтересованите лица, които биха участвали в
изпълнението на програмата. Да се изготви Техническо
задание за консултантски фирми, които ще реализират
разширението и да се отправи Покана за предложения.
Година 2 1-во тримесечие и 2-ро
тримесечие:
Проучване
на
съответствието с изводите от
ТПК
Резултат:

Отговорност: Агенцията за икономическо развитие и
иновации или МИЕ (в случай, че е не е учредена АИРИ) и
представителните органи (търговски камари), представляващи
съответните отрасли. Съответните министерства следва да
участват и да дадат своя принос, където е необходимо. НСИ
следва да осъществява контрол върху процеса и да играе роля
Предварително на консултант

идентифициране на сектори
на базата на изводите на ТПК;

изготвяне на кратък списък на Подробности: Преглед на резултатите от ТПК за анализ на
фирми, които са отговорили на наличието на допирни точки между възможностите за
разширение и ТПК. Например, ако в хода на
Поканата за предложения
идентифицирането на отраслите и търсенето бъде установено,
че определен производствен сектор има голямо желание да
усвои екологично чисти технологии и ТПК предоставя
съществена информация относно посоката на развитие на
технологията в подобна област, тогава ТПК и програмата за
разширение ще могат взаимно да усилят ефекта си.
Компаниите, които са отговорили на Поканата за
предложения, следва да бъдат интервюирани.
Година 2 3-то тримесечие и 4- Отговорност: Агенцията за икономическо развитие и
то тримесечие: Оценка на иновации или МИЕ (в случай, че е не е учредена АИРИ) и
разходите и ресурсите
представителните органи (търговски камари), представляващи
съответните отрасли. Съответните министерства следва да
участват и да дадат своя принос, където е необходимо. НСИ
Резултат: Финализиране на следва да осъществява контрол върху процеса и да играе роля
сектора;
финализиране на консултант
селекцията на партньор за
изпълнение
Подробности:
Включените
в
краткия
списък
отрасли/подотрасли/фирми на базата на изводите от ТПК и
първоначалната оценка на нуждите следва да бъдат поканени
да представят подробен план за желаното разширение.
Отраслите/фирми-бенефициенти
следва
да
бъдат
финализирани. Преговори с фирмите, включени в краткия
списък като партньори за изпълнение и избор на една фирма
за изпълнител.
Година 3 1-во тримесечие и 2-ро Отговорност: Агенцията за икономическо развитие и
тримесечие: Оценка на иновации или МИЕ (в случай, че е не е учредена АИРИ),
капацитета на агенциите, съответните министерства и Съвета за развитие (СР)
които ще осъществяват
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надзора за технологичното
разширение. Задаване на
ясни цели и събиране на
еталонни данни

Подробности: На този етап следва да бъде направена оценка
на капацитета на националните и под-национални агенции.
Докато партньорите за реализацията ще бъдат независими
частни фирми, надзорът върху изпълнението ще бъде
възложен на конкретно министерство или агенция. Ще бъдат
обособени ясни роли и отговорности. Въпросите, които ще
бъдат разгледани, включват мащаба, качеството на услугите,
Резултат:
Агенцията
или управлението, механизмите за финансиране, адекватността на
министерството,
което
ще моделите и адресиране на пазарните неуспехи.
осъществява
надзора
над
изпълнението
на
технологичното
разширение
следва да бъде финализирано.
Запис на еталонните данни за
целите на МиО.
Година 3 3-то тримесечие и 4- Отговорност: Реализиращата фирма, бенефициентите,
то тримесечие: Реализация
отговорната агенция/министерство, заедно с АИРИ.
на програмата
Периодични оценки на цялостната програма следва да се
предоставят на НСИ и СР за предложения за мерки за
подобрение и по-ефективна реализация
Резултат: Идентифицираният
отрасъл ще започне да
изпитва
благотворните Подробности: Старт на програмата за разширение
резултати от интервенцията

След Година 4: МиО

Отговорност: Реализиращата фирма, бенефициентите,
отговорната агенция/министерство, заедно с АИРИ.
Периодични оценки на цялостната програма следва да се
предоставят на НСИ и СР за предложения за мерки за
подобрение и по-ефективна реализация
Подробности: Строгият мониторинг и оценка ще помогнат за
достигане на важни констатации, които не само ще спомогнат
за успеха на програмата, но също така ще дадат ценна
информация, върху която да се базира следващото поколение
програми. Показателите, данни, за които следва да бъдат
предоставени от бенефициента като задължително изискване,
включват:
• Брой на фирмите, които са въвели нови продукти, процеси
или управленски процеси в подкрепа на усвоената технология
• Брой на бенефициентите - икономически субекти, които са
постигнали продуктови или процесни иновации (включително
сертифициране)
• Брой на новите износители
•Еволюция

на

производството,

продажбите
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и

производителността, производствените срокове и капацитети
(в проценти)
• Износ, редуциране на принудителното бездействие, брака и
свързаните с работата конфликти
Година n (две до пет години Отговорност: Реализиращата фирма, бенефициентите,
след
реализацията
на отговорната агенция/министерство, заедно с АИРИ.
програмата):
Периодични оценки на цялостната програма следва да се
предоставят на НСИ и СР за предложения за мерки за
Оценка на въздействието
подобрение и по-ефективна реализация
Забележка: Трябва да бъде извършена оценка по метод
"propensity score matching" (PSM) и подход „разлика в
разликата“ ("difference-in-difference" - DID). Такъв метод ще
позволи да се направи сравнение между представянето на
бенефициентите на програмата преди и след тяхното участие
в програмата и спрямо представянето на не-бенефициенти,
които са статистически аналогични. Резултатите биха могли
да покажат до каква степен тези програми са оказали
благоприятно
влияние
върху
индикатори
като
производителността, продуктовите иновации, печалбата,
създаването на работни места, износа и инвестициите.
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ЧАСТ II. Движещи сили: Инструменти за комерсиализация за
катализиране на иновациите в България
Международният опит показва, че успехът на публично финансираните проекти за
иновационна инфраструктура зависи от степента, до която те не са самостоятелни операции, а
(a) играят активна роля в по-широката стратегия за развитие на страната и на региона като
цяло; и (b) са част от иновационната екосистема, която включва бизнеса, изследователски
институти, държавни агенции и програми за финансиране, които работят съвместно за
насърчаване на иновациите, конкурентоспособността, трансфера на технологии и други
ключови цели на държавната политика33.
В този раздел се разглеждат плановете за действие в областта на комерсиализацията по
отношение на следните иновационни инструменти - Прототипиращи работилници (Fab Labs),
базирани на иновациите инкубатори (БИИ) и Център за поддръжка на ЦТТ. Тези инструменти
могат да увеличат ефекта от предоставените от ЕС средства чрез генериране на по-големи
въздействия и допълнителни ефекти за други части на иновационната екосистема, особено ако
оперират съвместно.

6. Прототипиращи работилници
6.1.

Цели на програмата и бенефициенти

Прототипиращата работилница (Fab Lab) е специален тип лаборатория за доказване на
валидността на концепции, която осигурява една среда на открит публичен достъп,
включваща технологии от индустриален клас, съоръжения, учебни работилници,
менторство за създаване на прототипи и дигитално производство на иновативни идеи и
продукти. По този начин тя осигурява каталитичен стимул за споделянето на знания,
предприемачеството и приложните изследвания. Прототипиращите работилници намаляват
рисковете, свързани с пускането на пазара на нови продукти и идеи, като елиминират
провалите при лансиране на продукти в реална среда. Прототипиращите работилници не само
революционизират начина, по който се изготвят прототипи на продуктите и начина, по който
те се проектират, произвеждат и споделят, но също така носят широк спектър от социалноикономически ползи за държавите, в които оперират.
В България Fab Labs могат да играят ролята на катализатор за местните иновации и да
стимулират нови рентабилни начини за проектиране и производство в страната. В
България, проблемите в координацията на пазара и високите разходи не позволяват на
изобретатели, инженери и предприемачи да осъществяват бързо етапите експериментиране и
създаване на прототипи. Ето защо Fab Labs имат безпрецедентно висок потенциал за оказване
на въздействие като катализатор за иновациите и конкурентоспособността в България. По
принцип, с учредяването на Fab Labs в България ще се преодолеят системните неефективности
чрез осигуряване на достъп на широката общественост до високотехнологично оборудване,
обучение, експертен опит и менторство; като по този начин те ще спомогнат за създаването на
благоприятна среда за изготвяне на прототипи на идеи, за приложни изследвания и
предприемачески начинания. В допълнение, чрез учредените благодарение на Fab Labs малки и
средни предприятия, новите Fab Labs ще генерират "поток от проекти", който ще привлече

33

Доклад на Световната банка "Водещи проекти в областта на иновационната инфраструктура на
България", Световна банка, ноември 2013 г.
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български и чуждестранни инвеститори, предлагащи на българските предприемачи
финансиране на стартиращи фирми и други нови източници на достъп до капитал.
Създаването на Fab Labs в България ще подпомогне редица индивидуални и съвместни
научни изследвания за постигане на образователни, икономически, творчески и
социални цели. Българските Fab Labs ще функционират като трамплин за подкрепа на
иноватори - инженери и предприемачи, за придвижване по протежение на цялата стойностна
верига на иновациите - от дефиниране на идеята, създаване на прототипа, технология на ранен
етап на развитие и разработване на продукта, до производството и предлагането на пазара.
Различните Fab Labs ползват различни бизнес модели, като някои Fab Labs се фокусират само
върху етап доказване на концепцията, докато други покриват няколко фази по стойностната
верига на иновациите, включващи инкубация и услуги за достигане до пазара. Независимо от
предишния пример, Fab Labs са свързани с капацитета за движение надолу по веригата чрез
тесни връзки със следващата фаза - организация и избиране на местоположението на
инкубатора.

Прототипиращите работилници в България ще действат като свързващ хъб в
иновационна екосистема, който ще обединява частни лица, студенти,
изследователи, предприемачи и бизнеса за творческа работа, създаване на прототипи
и развиване на иновации в една благоприятна среда, в съчетание с образователни
услуги и услуги за достигане до пазара. Fab Labs предоставят публичен достъп на всеки,
който би искал да прави нововъведения, да произвежда и да създава прототипи на идеите си.

6.2.

Очаквани резултати и продукти

Основната цел на Fab Labs е (i) да катализират българската иновационната
екосистема чрез осигуряване на публичен достъп до технологии от индустриален
клас за дигитално производство и предоставяне на НТИМ-ориентирани
технологични умения за създаване, иновиране и прототипиране на една по-широка
публика, и (ii) да укрепят сътрудничеството между научните изследвания и
индустрията с цел насочване на производствените и други сектори към базирани на
знания индустрии с по-висока добавена стойност. Ето защо, в хода на развитието на
Fab Lab трябва да бъдат установени ясни мерки за оценка на представянето и
резултатите и трябва периодично да се събират еталонни данни, върху които да се
базира оценката на реално постигнатите резултати. Когато започнат реалните дейности,
може да се изяснят допълнителни мерки, които да бъдат добавени към индикаторите. Следват
някои общи препоръчителни индикатори за измерване на прекия резултат от предложения
модел Fab Lab:


Брой нови продукти, които се разработват/изобретяват годишно,



Брой на патенти годишно,



Брой проекти, които излизат за финансиране от групи от частни лица в
международен план,



Брой работни места (или предприятия), създадени в резултат на участието
във Fab Lab,



Брой подкрепени студенти, които се интересуват от по-нататъшно
образование, сертифициране или кариера в областта на НТИМ,



Брой подкрепени студенти, приети в университетска програма в областта на
НТИМ,
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Процентна промяна в представянето на подкрепени студенти в национални
стандартни тестове в областта на НТИМ,



Брой обучени лица, които са участвали в семинари във Fab Labs,



Размер и процентен дял на подкрепата от страна на местната общност,



Съвместни партньорства с други институции в подкрепа на иновациите и
научните изследвания, като например университети, гимназии,
научноизследователски институти, търговски асоциации и т.н.
6.3.

Необходимо финансиране

Учредяването на Fab Labs е дейност, класираща се за финансиране по
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) за периода
2014-2020 г. Fab Labs са инструменти за прилагане на националната политика за
научни изследвания и иновации и биха могли да почерпят от наличните средства по
Оперативни програми, съфинансирани от ЕС, включително националните ресурси за
реализиране на Стратегията за интелигентна специализация.34
За да се създаде представа за водещата Fab Lab е разработен теоретичен финансов
модел на базата на информация, предоставена от оператори на Fab Lab в
централно и източновропейски държави, който е адаптиран към българските
условия, за да се направи сравнение с бизнес моделите, разгледани в доклад "Водещи
инструменти за иновации". Този модел илюстрира предизвикателствата в изграждането на
подходящ модел на Fab Lab за България. Препоръчваме да се използва усъвършенствания
модел, предвид неговата ефективност по отношение на социално-икономическото въздействие
и по-благоприятната вероятност за финансова устойчивост.

Разходите за учредяване на усъвършенствания модел на Fab Lab включват
оборудване съгласно пълния списък на MIT и, в допълнение, закупуване на офис
оборудване, подходящи работни станции, бюра, шкафове, компютри, интернет
инфраструктура. Разходите за учредяване се оценяват на около 272 000 евро (плюс разходите
за Етапа на планиране в размер на 50 000 евро, където влизат разходите за разработване на
предпроектно проучване, подробен бизнес план за водещата Fab Lab и регионално базирани
фокусирани върху конкретни отрасли Fab Labs, проучване на търсенето от страна на бизнеса,
подбор и набиране на ръководни кадри и персонал и т.н.
Годишните прогнозни оперативни разходи за усъвършенствания модел на Fab Lab,
разположен в София, се оценяват на 140 000 евро. Това включва заплатата на мениджър,
който да контролира цялостната дейност, да ръководи кампаниите за осведомяване,
маркетинга и набирането на средства, както и да си взаимодейства с организацията домакин на
Fab Lab и с мрежата от Fab Labs в чужбина и в рамките на България след реализирането на
Програмата за мрежа от Fab Labs. Мениджърът, също така, ще съдейства на клиентите и ще
предоставя помощни услуги за персонала на Fab Lab. Включени са и заплатите на персонал за
Fab Labs ще бъдат допустими за финансиране от ЕС чрез Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) под Инвестиционен приоритет 1 "Насърчаване на
инвестициите в научноизследователската и иновационната дейност". Fab Labs подкрепят постигането и
на двете специфични цели, т.е. Специфична цел 1.1: "Създаване и укрепване на капацитета на българските
предприятия за разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, чрез
инвестиции в научноизследователска дейност и иновации" и Специфична цел 1.2: "Подобряване на
34

условията за осъществяване на иновационна дейност, в това число чрез развитие на сътрудничеството между
бизнеса и научните среди и подобряване на условията за комерсиализация на научните изследвания".
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работа с клиенти (двама проектанти, работещи на смени), заплатата на инженер, който ще
съдейства на клиентите с по-комплексни нужди, ще поддържа оборудването и т.н. В разходите
са включени и средствата за наем, електричество, интернет, услуги, участие в международни
конференции и изложения, разходи за публичност и гласност. Тези разходи са коригирани
спрямо прогнозните оценки за местните разходи в София, получени от InvestBulgaria.br и при
дискусии в София.
Като предварителна оценка, за да се гарантира, че са покрити всички очаквани разходи
за учредяване и експлоатация в рамките на първоначалния 7-годишен период на ОПИК
2014-2020 г., Fab Lab трябва да се стреми да се придържа точно или близо до прага на
рентабилност в нетния паричен поток. Общият размер на разходите за субсидиране на
дейността на водещата Fab Lab за целия 7-годишен период е малко над 1 300 000 евро, като
годишната оперативна субсидия за водещата Fab Lab ще варира през този седемгодишен
период. Очаква се обаче Fab Lab да генерира приблизително 1 млн. евро приходи през първите
7 години, така че може да се очаква тежестта на финансирането от ОПИК да е в по-нисък
диапазон. В допълнение, необходимостта от държавна подкрепа за продължаване на дейността
следва да намалее значително след около 7 години.

6.4.

Етапи на планиране и реализация

Очакваният срок за реализация може да варира за различните етапи и
следователно за всяка Fab Lab може да трябват около 7-12 месеца, считано от
първата среща, преди да започне да функционира съгласно програмата.
Разработването на Fab Lab програма с водеща Fab Lab, базирана в София, и
отраслови БИИ, базирани на регионален принцип, ще изисква значителни усилия за
планиране и реализация. Вероятният срок от идентифициране на програмата до реализацията
й ще бъде не по-малко от 18 месеца.
Етап на планиране


Идентифициране на благоприятни възможности за изграждане на регионални
отраслови Fab Labs като част от Програмата за изграждане на мрежа от Fab Labs



Консултации със заинтересованите страни и одобрение на Програмата за изграждане на
мрежа от Fab Labs



Назначаване на проектен екип за Програма Fab Lab



Отраслов анализ за водещата Fab Lab и регионално базираните Fab Lab



Провеждане на SWOT анализ за водещата Fab Lab и за регионално базираните Fab Labs



Провеждане на проучвания на пазарното търсене



Провеждане на анализ и проучвания за определяне на местоположението на Fab Lab



Провеждане пълни предпроектни проучвания за водещата и регионалните Fab Labs



Цялостни бизнес планове и планове за реализация на водещата и регионалните Fab
Labs



Подбор на ръководители/оператори на водещата Fab Lab и регионалните отраслови Fab
Labs



Осигуряване на финансиране за дейността на Fab Lab за 7-годишен период и оценка на
правилата за държавните помощи в тази връзка (финансиране по ОПИК и от
национални източници)
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Проучване на възможностите за инвестиции на частния сектор във Fab Labs и за
модели на публично-частно партньорство

Срок за осъществяване: 6 месеца
Прогнозни разходи: 50 000 евро
Етап на реализация
Етап 1 (Месеци 1 - 3)


Учредяване на Управляващ комитет/Проектен екип: Първа среща между организаторите и
потенциални организации - домакини, Министерството на икономиката, Световната банка
и други ключови заинтересовани страни в процеса на учредяване, с цел потвърждаване на
взаимния интерес, готовност, планиране и ангажимент.



Подаване на Проспект за Fab Lab в Fab Foundation (за регистрация в глобалната Fab Lab
мрежа)



Подписване на Меморандум за разбирателство (МР)



Наемане на Мениджър на Fab Lab



Начало на срещите на Проектния екип: 1-ва среща на Проектния екип - проектиране и
договаряне на бизнес и финансовия модел на Fab Lab, идентифициране на целите на
учебната програма, потенциални програми за достигане на потребителите, възможностите
за обслужване на общността на всяка Fab Lab, както и критичните заинтересовани страни и
участници



Изготвяне на план за разработване на Fab Lab



2-ра среща на Проектния екип: преглед на окончателния план за разработване и
оформление на Fab Lab и изготвяне на първоначалните продукти по програмата



Официален преглед и одобрение на физическия дизайн и оформление на Fab Lab



Разработване на комуникационна стратегия и план за достигане на потребителите



Осигуряване на материали, консумативи и оборудване

Етап 2 (Месеци 3 - 6)



Реновация на обекта, реконструкция или изграждане на нов обект



3-та среща на Проектния екип: разработване, преглед и финализиране на инструментите за
мониторинг и оценка, осъществяване на връзка със заинтересованите страни



Срещи със съществуващи и нови партньори, за да се определи къде, кога и как те могат да
допринесат за проекта, както в краткосрочен, така и дългосрочен план



Разработване на програми и партньорства за общността и работната сила



Ежемесечни онлайн срещи на Проектния екип за отчитане на напредъка и актуализиране на
програмата



Започва изпълнението на Комуникационната стратегия за Fab Lab



Срещите за установяване на партньорства и връзка със заинтересованите страни
продължават



Оборудването е доставено във Fab Labs, следва едноседмичен монтаж
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Веднага след монтажа се провежда едноседмичен семинар за обучение и интегриране на
учебната програма с участието на персонала, студенти, както и членове на обучаващия
екип - продължава процеса на оценяване (сроковете и стратегията следва да бъдат
договорени с учебното заведение/организацията-домакин)



Отчетност на всеки шест месеца пред ключовите заинтересовани страни (Министерство на
икономиката, Световната банка, Fab Foundation и други) относно програмните, финансови
и оперативни аспекти на Fab Lab

Етап 3 (Месеци 6 - 12 и след това)


Провеждат се оценки на преподаватели, студенти, потребители от общността преди
пускането на Fab Lab в експлоатация



Старт на Fab Lab програмите



Поддържане на съществуващите партньорства и развиване на нови партньорства



Провеждане на месечни разговори/видеоконференции между екипа на Fab Foundation,
обучаващия екип, студентите и персонала на Fab Lab



Текуща оценка на програмите и резултатите от тях



Екипът на Fab Foundation и организацията-домакин определят последващите приоритети на
обучението и разработват персонализирани сесии за професионално развитие.



Подобрения в програмата въз основа на предоставена обратна връзка



Продължаващо развитие на програмата и ресурсите и разработване на устойчиви ресурси



Отчетност на всеки шест месеца пред ключовите заинтересовани страни (Министерство на
икономиката, Световната банка, Fab Foundation и други) относно програмните, финансови
и оперативни аспекти на Fab Lab

Етап 4 (Месеци 12 - 36)


Поддържане на съществуващите партньорства и развиване на нови партньорства



Провеждане на месечни разговори/видеоконференции между екипа на Fab Foundation,
обучаващия екип, студентите и персонала на Fab Lab



Текуща оценка на програмите и резултатите от тях



Организацията-домакин определя приоритетите за по-нататъшното обучение и сесиите за
професионално развитие.



Подобрения в програмата въз основа на предоставена обратна връзка



Продължаващо развитие на програмата и ресурсите и разработване на устойчиви ресурси



Годишно посещение на място от Fab Foundation



Отчетност на всеки шест месеца пред ключовите заинтересовани страни (Министерство на
икономиката, Световната банка и Fab Foundation) относно програмните, финансови и
оперативни аспекти на Fab Lab

6.5.

Препоръчани мерки

Срокове, основни етапи

Подробности за задачата, отговорност и резултат
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Година 1, 1-во тримесечие:

Отговорност:

Покана за представяне на
предложения за провеждане на
предпроектни проучвания
(включително проучвания на
икономическото търсене и
проучвания за подходящо
местоположение) за водеща Fab
Lab в София и регионални Fab
Labs.

Агенцията за икономическо развитие и иновации или МИЕ (в
случай, че е не е учредена АИРИ) следва да възложи
изготвянето на предпроектното проучване за водещата Fab
Lab на външни консултанти (покана за представяне на
предложения).

Резултат:
Избрани са доставчици от
частния сектор с необходимия
опит за провеждане на
анализите на секторите с
интензивно използване на
знания и предпроектни
проучвания за всяка Fab Lab.

Подробности:
Разработване на подробно техническо задание (на базата на
най-добрата международна практика за провеждане на
предпроектни проучвания за Fab Labs); издаване на покана за
представяне на предложения, оценка на предложенията и
избор на фирми изпълнители на базата на опита им в
учредяването на Fab Labs и разработването на предпроектни
проучвания за инкубатори.
Препоръчват се следните стъпки:
(i) Идентифициране на възможностите за регионални
отраслови Fab Labs
(ii) Консултации със заинтересованите страни и одобрение на
българската Програма за изграждане на мрежа от Fab Labs
(iii) Назначаване на проектен екип за Програма Fab Lab
(iv) Покана за представяне на предложения и избор на фирми
за изпълнение

Година 1, 2-ро тримесечие и 3то тримесечие:




(i) Провеждане на предпроектно
проучване (включително
проучвания на пазарното
търсене и проучвания за
подходящо местоположение) за
водещата Fab Lab в София, и
(ii) Извършване на оценка на
секторите с интензивно
използване на
знания/регионално базирани
технологии и провеждане на
предпроектни проучвания
(включително проучвания на
икономическото търсене и
проучвания за подходящо
местоположение) за
регионалните отраслови Fab
Labs
Резултат: Разработен бизнес
план за учредяване на всяка Fab

Отговорност:
Избрани чрез конкурс доставчици от частния сектор (с
необходимия опит). Агенцията за икономическо развитие и
иновации или МИЕ (в случай, че е не е учредена АИРИ)
следва да осъществява мониторинг на представянето. НСИ
следва да предоставя насоки и препоръки.

Подробности:
Разработване на предпроектни проучвания и бизнес планове
за всяка Fab Lab. Препоръчват се следните стъпки:
(i) Отраслов анализ за водещата Fab Lab и регионално
базираните Fab Labs
(ii) Провеждане на SWOT анализ за водещата Fab Lab и
регионално базираните Fab Labs
(iii) Провеждане на проучвания на икономическото търсене и
проучвания за подходящо местоположение
(iv) Провеждане на предпроектни проучвания за водещата Fab
Lab и регионално базираните Fab Labs
(v) Изготвяне на бизнес планове за водещата Fab Lab и
регионално базираните Fab Labs
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(vi) Осигуряване на финансиране за дейността на Fab Labs за
7-годишен период и оценка на правилата за държавните
помощи в тази връзка (финансиране по ОПИК и от
национални източници)

Lab

(vii) Проучване на възможностите за инвестиции на частния
сектор във Fab Labs и за възможните модели на публичночастно партньорство
Година 1, 4-то тримесечие и
Година 2:

Отговорност:

Резултат:

Подробности:

Агенцията за икономическо развитие и иновации или МИЕ (в
Учредяване на водеща Fab Lab в случай, че е не е учредена АИРИ) следва да управлява
София и (отраслови) Fab Labs в процеса. НСИ следва да осъществява контрол върху процеса,
регионите.
да дава препоръки и да играе роля на консултант.





учредяване на водеща Учредяване на водеща Fab Lab и регионални Fab Labs.
Fab Labs и
Препоръчват се следните стъпки:
избор на региони (и, ако
Консултации със заинтересованите страни и одобрение на
е приложимо, отрасли)
бизнес плана за Fab Lab (и Мрежата от Fab Lab)
за регионални Fab Labs
 Идентифициране на шампиони, които да ръководят и
учредяване
на
подпомагат водещата Fab Lab и регионалните Fab Labs
регионални Fab Labs
 Финализиране на решението по отношение на
(отраслови)
управленската и финансова структура на Fab Lab и
учредяване на Fab Lab


Осигуряване на ангажиментите за финансиране на
развитието и функционирането на съоръжението за
първите седем години



Стартиране на проектирането и изграждането на обектите
и съоръженията на Fab Lab



Учредяване на управителните съвети на Fab Labs



Наемане на директори/мениджъри на Fab Lab



Включване на професионалисти за създаване на мрежа от
ресурси с добавена стойност



Изготвяне на договорите за наем, уставите и т.н. за всяка
Fab Lab



Финализиране на предлаганите услуги и детайлизиране и
разработване на ценова политика (субсидирани наеми и
градиране на субсидиите, определяне размера на
водещите наеми, на консултантските услуги)



Финализиране на договорите за наем с водещите
наематели



Реализиране на плана за маркетинг и PR (дни на
отворените врати, изложби, пътуващи изложения,
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участие/организация на панаири на изобретателите и т.н.),
за да се повиши осведомеността и да се привлекат повече
потребители към Fab Labs
Година 2 и след това (или от Отговорност:
старта на работа на Fab Lab):
Агенцията за икономическо развитие и иновации или МИЕ
МиО, базирани на зададени следва да изготвят периодични оценки на въздействието,
индикатори на представянето
резултатите, ефективността и устойчивостта на всяка Fab Lab.
Оценките на цялостната програма ще се представят на НСИ и
СР, с предложения за действия за подобрения и по-ефективно
изпълнение.

Подробности: Системата за мониторинг и оценка не само
ще спомогне за управлението и успеха на програмата, но
също така ще осигури научаването на незаменими уроци,
които ще гарантират устойчивостта на Fab Labs в
краткосрочен и дългосрочен план.

Индикатори на представянето относно резултатите от
всяка Fab Lab:


Комерсиализация на научните изследвания



Увеличен брой нови продукти, които се
разработват/изобретяват годишно



Увеличен брой патенти годишно



Увеличен брой проекти, които излизат за финансиране
от групи от частни лица в международен план



Увеличен брой работни места (или предприятия),
създадени в резултат на посещението на Fab Lab,



Увеличен брой подкрепени студенти, заинтересовани
в преследването на по-нататъшно образование,
сертифициране или кариера в областта на НТИМ



Увеличен брой подкрепени студенти, приети в
университетска програма в областта на НТИМ



Процентна промяна в представянето на подкрепени
студенти в национални стандартни тестове в областта
на НТИМ



Повишен брой обучени лица, които са участвали в
семинари във Fab Labs



Съвместни партньорства между научните изследвания
и индустрията с други институции в подкрепа на
иновациите и научните изследвания (университети,
гимназии, научноизследователски институти,
търговски асоциации и т.н).

Индикатори за представянето относно ефективността на всяка
Fab Lab:
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Излишък на приходи (6 години): паричният поток на
всяка Fab Lab, базиран на добри счетоводни практики
(които се различават в различните страни), следва да
индикира общото финансово здраве по пътя към
финансова самоиздръжка



Възстановяване на разходите за услуги (в зависимост от
вида на услугите и кръстосаното субсидиране)



Размер и процентен дял на подкрепата от страна на
местната общност



Брой положителни медийни отзиви за проекта или Fab
Lab (туитове, харесвания във Facebook, новини)



Връзки между университетите и бизнеса



Удовлетвореност на заинтересованите страни



Удовлетвореност на потребителите/участниците

Година n (две до три години Отговорност:
след
реализацията
на
Агенцията за икономическо развитие и иновации или МИЕ
програмата):
следва да изготвят периодични оценки на въздействието за
Ежегодна (двугодишна) оценка всяка Fab Lab.
на въздействието
Подробности: Оценка на въздействието на всяка Fab Lab
(неизчерпателен списък):


Увеличение на националните/регионални нива на
иновациите (продуктови иновации, патенти, търговски
марки, изобретения, създадени в резултат на участието
във Fab Lab)



Увеличение на отворените работни места, учредените
технологично интензивни предприятия и на непреките
работни места.



Промени в масовата култура на изобретенията,
творческата работа, производството, свързани с
необходимостта от дългосрочна трансформация и
нарастване на иновациите на национално ниво



Подобрение на уменията и самочувствието по отношение
на НТИМ, комерсиализацията/предприемачеството



Укрепване на сътрудничеството
изследвания и индустрията



Подобрени производствени стойностни вериги и износ

между

научните
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7. Базирани на иновациите инкубатори
7.1.

Цели на програмата и бенефициенти

Насърчаването на инкубацията и растежа на малки иновативни фирми е стратегически
приоритет на ЕС по програма „Хоризонт 2020“. Базираните на иновациите

инкубатори (БИИ), най-вече на места със слабо използван предприемачески
потенциал, насърчават формирането на благоприятна среда за експерименти за бизнес
развитие, като в същото време се фокусират и върху образоването, менторството и
изграждането на контакти, като по този начин допринасят за конкурентоспособността
и създаването на работни места, подпомагат центровете за научноизследователска и
развойна дейност, помагат за комерсиализацията на ноу-хау и улесняват
университетите и предприятията в генерирането на съпътстващи дейности (спин-оф).
Дейността на инкубаторите в много държави-членки на ЕС осигурява добри примери за
начина, по който инкубаторите, заедно с други центрове за върхови постижения, формират
част от една стратегия за развитие на клъстери от нови технологии и дейности, основани на
знанието, на базата на индустриалните традиции и силните страни на НИРД на съответния
регион - автомобилостроене, биотехнологии, електроника, софтуер и ИКТ, творчески
индустрии и т.н.

Учредяването на нови иновационни инкубатори с фокус върху стартиращи
фирми с интензивно използване на знания, предприятия, посветени на
комерсиализацията на иновациите и научните изследвания, както и върху учени
в технологични сфери, разработващи изследователски/иновационни идеи с бизнес
потенциал, ще адресира текущите цели на държавната политика. Тези инкубатори ще
обслужват съществуващите микро- и малки технологични фирми, както и технологични
стартиращи фирми, опериращи в сектори с висок потенциал за растеж и иновации.

Ключов фактор за създаването на публично финансирани, базирани на
иновациите инкубатори е степента, до която те играят активна роля в по-общата
стратегия за развитие на региона и страната като цяло. Най-добрата европейска
практика показва, че успешните инкубатори не са самостоятелни операции, а са неразделна
част от екосистемата на ключовите заинтересовани страни от сферата на бизнеса и научните
изследвания, държавните агенции и програмите за финансиране, които работят заедно за
насърчаване на иновациите, конкурентоспособността, трансфера на технологии и други
ключови цели на държавната политика. Иновационните инкубатори са инструменти,

насочени към изпълнението на целите на Стратегия за интелигентна специализация в
областта на научните изследвания и иновациите на България.
Иновационни инкубатори, специализирани по отрасли, биха оказали по-голямо
въздействие върху осъществяването на стратегията за иновациите в България. Например,
инкубаторите биха били подходящи инструменти за насърчаване на растежа при
информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и културните и творческите
индустрии (КТИ), както и евентуално за пролиферацията на фармацевтични стартиращи
фирми, фокусирани върху биотехнологиите и биологичните науки. За секторите
машиностроене/електроника и хранително-вкусова промишленост, обаче, ще е необходима
комбинация от иновационни инструменти, които излизат извън рамките на бизнес
инкубаторите, т.е., услуги за технологично разширение, Fab Labs и съоръжения за създаване на
прототипи, лаборатории за сертифициране, експериментални бази и т.н.
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Най-критичните фактори за успеха на иновационните инкубатори е тяхната способност
да реагират на икономическите движещи сили и да се възползват от бъдещите
възможности за растеж в най-обещаващите сектори. Съществуват сектори със значителен
потенциал за базиран на иновациите растеж, като фармацевтичната индустрия, хранителновкусовата промишленост, машиностроенето и електрониката; като в допълнение ИКТ и
културните и творческите индустрии (КТИ) на България не само могат да отбележат ръст чрез
реализиране на иновации, но и чрез този процес могат да спомогнат за стимулиране на
иновациите и в други сектори на икономиката.

7.2.

Очаквани резултати и продукти

Основна цел на програмата за БИИ е да се създаде една по-обхватна иновационна
екосистема с повишено предлагане на услуги в подкрепа на бизнеса в сектори с
интензивно използване на знания. Иновационните инкубатори биха могли да спомогнат да
се отстранят недостатъците на съществуващите структури за подкрепа, например
съществуващите инкубатори не се фокусират върху стартиращи фирми, базирани на иновации;
а фондовете за начален капитал и акселериране и бизнес меценатите се съсредоточават само
върху млади фирми, демонстриращи високи темпове на ръст (така наречените „газели”);
схемите за държавна помощ в рамките на Оперативните програми са силно бюрократизирани и
това обезсърчава някои кандидати, обучението и менторството се извършват на доброволческа
основа, като менторите обикновено не участват в управлението на всеки един проект. Найголемият проблем е, че връзките с научната общност във всички структури и инструменти са
изключително слаби. Иновационните инкубатори биха могли да обърнат специално внимание
на въпроса за преодоляването на пропастта между научните изследвания и индустрията

7.3.

Необходимо финансиране

Базираните на иновации инкубатори (БИИ) са инструменти за прилагане на
националната политика за научни изследвания и иновации и биха могли да почерпят от
наличните средства по Оперативни програми, съфинансирани от ЕС и от националните
ресурси, определени за Стратегията за интелигентна специализация. БИИ ще бъдат
допустими за финансиране от ЕС чрез Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) под Инвестиционен приоритет 1: "Насърчаване
на инвестициите в научноизследователската и иновационната дейност" БИИ и Fab Labs
подкрепят постигането и на двете специфични цели, т.е. Специфична цел 1.1: "Създаване и
укрепване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на
иновативни продукти, процеси и бизнес модели, чрез инвестиции в научноизследователска
дейност и иновации" и Специфична цел 1.2: "Подобряване на условията за осъществяване на
иновационна дейност, в това число чрез развитие на сътрудничеството между бизнеса и
научните среди и подобряване на условията за комерсиализация на научните изследвания".
Също така, отрасловите високо и средно-технологични БИИ биха били допустими за
национално финансиране, предвид фокуса им върху оказване на подкрепа за високо и среднотехнологичните производства и услугите с интензивно използване на знания и за
индикативната регионална специализация и възможностите в областта на научните
изследвания.
Прогнозните учредителни разходи са по-малко от 100 000 евро, в това число разходите за
разработване на предпроектното проучване и бизнес плана на водещия БИИ,
проучването на бизнес търсенето, подбора и наемането на управленските кадри и персонала;
закупуването на офис оборудване, компютри, интернет инфраструктура и т.н
Общият размер на разходите за субсидиране на дейността на водещия БИИ за целия 7годишен период е малко над 2 млн. евро, като годишната оперативна субсидия за
водещия БИИ ще варира през този седемгодишния период. Тя постепенно ще намалява с
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25% годишно след третата година, така че се очаква оперативната субсидия да бъде по-малко
от 400 000 евро за години 1-3, като разходите постепенно ще спаднат до под 130 000 евро до
края на седемгодишния период.
Тези разходи включват разноските за разполагането на БИИ, т.е. наем, офис оборудване,
мебели и др., както и заплатите на ръководния състав на БИИ и неговите експерти по
интелектуална собственост, технологии, разработване на продукти и маркетинг.
Субсидията включва разходите на наемателите на инкубатора за командировки, мероприятия,
кампании за повишаване на осведомеността, както и част от хонорарите35 на външни адвокати
в областта на интелектуалната собственост, които ще предоставят по-задълбочени консултации
на стартиращи фирми във връзка с комплексни въпроси, свързани с интелектуалната
собственост. Най-важното е, че оперативната субсидия включва 100 000 евро годишно за
финансиране чрез безвъзмездна помощ със съфинансиране на фирми-наематели на инкубатора
при 15% самоучастие.36 Тази програма за финансиране чрез безвъзмездна помощ със
съфинансиране е част от оперативната субсидия и на нея се дължи 25-процентовата годишна
редукция на субсидията след третата година от функционирането на БИИ.37
7.4. Етапи на планиране и реализация
Разработването на програмата за БИИ с водещ БИИ, базиран в София, и отраслови БИИ,
базирани на регионален принцип, ще изисква значителни усилия за планиране и
реализация. Вероятният срок от идентифициране на програмата до реализацията й ще бъде не
по-малко от 18 месеца.
(i) Етап на планиране
1. Идентифициране на възможностите за регионални отраслови БИИ
2. Консултации със заинтересованите страни и одобрение на Програмата за изграждане на
мрежа от БИИ
3. Назначаване на проектен екип за Програма БИИ
4. Отраслов анализ за водещия БИИ и регионално базираните БИИ
5. Провеждане на SWOT анализ за водещия БИИ и регионално базираните отраслови
БИИ
6. Провеждане на проучвания на икономическото търсене
7. Провеждане на анализ и проучвания за определяне на местоположението на БИИ
8. Провеждане на предпроектни проучвания за водещия БИИ и регионалните отраслови
БИИ
9. Изготвяне на бизнес планове за водещия БИИ и регионалните отраслови БИИ
10. Подбор на ръководители/оператори на водещия БИИ и регионалните отраслови БИИ

35

БИИ ще покрива средно около 300 евро от таксите за стартиране на предприятие годишно.

Програмата за финансиране чрез безвъзмездна помощ със съфинансиране ще бъде съгласувана с
правилата на режим „de minimis” (минимална помощ) за държавните помощи. Фирмите-наематели на
36

инкубатора ще получат около 65 000 евро (до 200 000 евро за тригодишния инкубационен период), при което 85% от
сумата ще представлява безвъзмездна помощ от специалния фонд, управляван от ръководството на БИИ, а 15% ще
бъдат съфинансирани или от наемателя, или от оператора на БИИ.
37
Като алтернативен вариант, вместо да управлява фонда за финансиране чрез безвъзмездна помощ със
съфинансиране, БИИ би могъл да съдейства на наемателите си за получаване на безвъзмездна помощ със
съфинансиране от Управляващия орган на ОПИК или друго налично грантово финансиране.
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11. Осигуряване на финансиране за дейността на БИИ за 7-годишен период и оценка на
правилата за държавните помощи в тази връзка (финансиране по ОПИК и от
национални източници)
12. Проучване на възможностите за инвестиции на частния сектор в БИИ и за възможните
модели на публично-частно партньорство
Срок за осъществяване: 6 месеца
Прогнозни разходи: 50 000 евро
II. Етап на реализация
I.

Консултации със заинтересованите страни и съгласуване на бизнес плана за БИИ

II.

Идентифициране на „шампион“, който да ръководи и подпомага водещия БИИ и
регионалните БИИ

III.

Учредяване на Управляващ комитет, който да контролира прилагането програмата за
БИИ

IV.

Финализиране на решението по отношение на управленската и финансова структура на
БИИ и учредяването й

V.

Осигуряване на ангажиментите за финансиране на развитието и функционирането на
съоръжението за първите седем години

VI.

Идентифициране на източници на финансиране за наемателите на БИИ - консултантска
подкрепа за наемателите на инкубатора с цел получаване на финансиране от наличните
фондове за начален капитал

VII.

Стартиране на проектирането и изграждането на обектите и съоръженията на БИИ

VIII.

Учредяване на управителните съвети на БИИ

IX.

Наемане на изпълнителните директори/мениджъри на БИИ

X.

Включване на професионалисти за създаване на мрежа от ресурси с добавена стойност

XI.

Изготвяне на договори за наем, споразумения, устави

XII.

Финализиране на предлаганите услуги и детайлизиране и разработване на ценова
политика (субсидирани наеми и градиране на субсидиите, определяне размера на
водещите наеми, на консултантските услуги)

XIII.

Финализиране на договорите за наем с водещите наематели

XIV.

Прилагане на план за маркетинг и PR за всички заинтересовани страни

XV.

Прилагане на план за маркетинг и PR за привличане на компании - наематели на БИИ

Срок за осъществяване: 12 месеца
Прогнозни разходи: 50 000 евро за водещия инкубатор
Оперативна субсидия за 7-годишен период: 2 млн. евро за водещия инкубатор (на които

ще се дължи 25-процентния годишен спад в размера на оперативната субсидия след
третата година на експлоатация)
7.5.

Препоръчани мерки

В Плана за действие се подчертава, че дългосрочната обществена ангажираност и
дългосрочното финансиране са задължителни за успеха и че:
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6. учредяването на БИИ следва да се ръководи от търсенето и предлаганите от тях услуги
следва да се основават на резултатите от проучването на икономическото търсене;
7. БИИ трябва да се управляват от професионални мениджъри с богат експертен опит в
частния сектор (не от правителствени служители или членове на академичната общност), за
предпочитане по договор за управление с избрано на конкурсен принцип дружество;
8. възможностите за учредяване на отраслови регионални БИИ следва да се базират на
задълбочен анализ на отрасловите/технологични предимства на всеки регион и на
технологичния пейзаж и индустриални практики,
9. очаквано увеличение на потенциала на сектора/индустрията за разработване и
експортиране на продукти/услуги с по-висока добавена стойност.

Решението за реализиране на определен инкубатор следва да се ръководи от
очакваните подобрения в (i) наличните бизнес услуги, насочени към сектори с интензивно
използване на знания в региона; (ii) укрепване на регионалната иновационна екосистема; (iii)
разработване на продукти/услуги с по-висока добавена стойност; (iv) подобряване на
експортния потенциал на сектора/индустрията. Изисква се предварително заявен и

дългосрочен ангажимент от страна на публичния сектор за осигуряване на
финансиране.
Срокове, основни етапи

Подробности за задачата, отговорност и резултат

Година 1, 1-во тримесечие:

Отговорност:

Покана за представяне на
предложения за провеждане на
предпроектни проучвания
(включително проучвания на
икономическото търсене и
проучвания за подходящо
местоположение) за водещ БИИ
в София и регионални отраслови
БИИ.

Агенцията за икономическо развитие и иновации или МИЕ (в
случай, че е не е учредена АИРИ) следва да възложи
изготвянето на предпроектното проучване за водещия БИИ на
външни консултанти (покана за представяне на предложения).

Резултат:
Избрани са доставчици от
частния сектор с необходимия
опит за провеждане на
анализите на секторите с
интензивно използване на
знания и предпроектни
проучвания за всеки БИИ.

Подробности:
Разработване на подробно техническо задание (на базата на
най-добрата международна практика за провеждане на
предпроектни проучвания за инкубатори); издаване на покана
за представяне на предложения, оценка на предложенията и
избор на фирми изпълнители на базата на опита им в
разработването на отраслови/технологични оценки и
изготвянето на предпроектни проучвания за инкубатори.
Препоръчва се предприемането на следните стъпки:
(viii) Идентифициране на възможностите за регионални
отраслови БИИ
(ix) Консултации със заинтересованите страни и одобрение на
Програмата за изграждане на мрежа от БИИ
(x) Назначаване на проектен екип за Програма БИИ
(xi) Покана за представяне на предложения и избор на фирми
за изпълнение

Година 1, 2-ро тримесечие и 3то тримесечие:

Отговорност:
Избрани чрез конкурс доставчици от частния сектор (с
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(i) Провеждане на предпроектно
проучване (включително
проучвания на икономическото
търсене и проучвания за
подходящо местоположение) за
водещия БИИ в София, и
(ii) Извършване на оценка на
секторите с интензивно
използване на
знания/регионално базирани
технологии и провеждане на
предпроектни проучвания
(включително проучвания на
икономическото търсене и
проучвания за подходящо
местоположение) за
регионалните отраслови БИИ
Резултат: Разработен бизнес
план за учредяване на всеки
БИИ

необходимия опит). Агенцията за икономическо развитие и
иновации или МИЕ (в случай, че е не е учредена АИРИ)
следва да осъществява мониторинг на представянето. НСИ
следва да предоставя насоки и препоръки.
Подробности:
Разработване на предпроектни проучвания и бизнес планове
за всеки БИИ. Препоръчва се предприемането на следните
стъпки:
(xii)
Отраслов анализ за водещия БИИ и регионално
базираните БИИ
(xiii) Провеждане на SWOT анализ за водещия БИИ и
регионално базираните отраслови БИИ
(xiv) Провеждане на проучвания на икономическото
търсене и проучвания за подходящо местоположение
(xv)
Провеждане на предпроектни проучвания за водещия
БИИ и отраслови БИИ
(xvi) Изготвяне на бизнес планове за водещия БИИ и
отраслови БИИ
(xvii) Подбор на ръководители/оператори на водещия БИИ и
регионалните отраслови БИИ
(xviii) Осигуряване на финансиране за дейността на БИИ за
7-годишен период и оценка на правилата за държавните
помощи в тази връзка (финансиране по ОПИК и от
национални източници)
(xix) Проучване на възможностите за инвестиции на
частния сектор в БИИ и за възможните модели на
публично-частно партньорство

Година 1, 4-то тримесечие и
Година 2:

Отговорност:

Резултат:

Подробности:

Агенцията за икономическо развитие и иновации или МИЕ (в
Учредяване на водещ БИИ в случай, че е не е учредена АИРИ) следва да управлява
София и отраслови БИИ в процеса. НСИ следва да осъществява контрол върху процеса,
регионите.
да дава препоръки и да играе роля на консултант.


учредяване
БИИ и



избрани
сектори
и Консултации със заинтересованите страни и съгласуване на
региони за изграждане бизнес плана за БИИ
на отраслови БИИ
 Идентифициране на „шампион“, който да ръководи и
подпомага водещия БИИ и регионалните БИИ
учредяване на отраслови
БИИ
 Учредяване на Управляващ комитет, който да контролира



на

водещ Учредяване на водещ БИИ и отраслови БИИ. Препоръчва се
предприемането на следните стъпки:

прилагането на програмата за БИИ
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След Година 2:



Финализиране на решението по отношение на
управленската и финансова структура на БИИ и
учредяване



Осигуряване на ангажиментите за финансиране на
развитието и функционирането на съоръжението за
първите седем години



Идентифициране на източници на финансиране за
наемателите на БИИ - консултантска подкрепа за
наемателите на инкубатора с цел получаване на
финансиране от наличните фондове за начален капитал



Стартиране на проектирането и изграждането на обектите
и съоръженията на БИИ



Учредяване на управителните съвети на БИИ



Наемане на изпълнителните директори/мениджъри на
БИИ



Включване на професионалисти за създаване на мрежа от
ресурси с добавена стойност



Изготвяне на договорите за наем, уставите и т.н. за всеки
БИИ



Финализиране на предлаганите услуги и детайлизиране и
разработване на ценова политика (субсидирани наеми и
градиране на субсидиите, определяне размера на
водещите наеми, на консултантските услуги)



Финализиране на договорите за наем с водещите
наематели



Прилагане на план за маркетинг и PR за привличане на
наематели на БИИ

Отговорност:

МиО, базирани на зададени Агенцията за икономическо развитие и иновации или
индикатори на представянето
МИЕ следва да изготвят периодични оценки на
въздействието, ефективността и устойчивостта на всеки БИИ.
Оценките на цялостната програма ще се представят на НСИ и
СР, с предложения за действия за подобрения и по-ефективно
изпълнение.

Подробности: Строгият мониторинг и оценка ще помогнат
за достигане на важни констатации, които не само ще
допринесат за успеха на програмата, но също така ще дадат
ценна информация, върху която да се базира следващото
поколение програми.
Индикатори за представянето относно въздействието на всеки
БИИ:
I.

Учредени предприятия и процент на оцеляване на
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участвали в инкубатора стартиращи фирми
II. Създадени работни места (a) в инкубирани/свързани
фирми; и (b) в участвали в инкубатора фирми; (c)
непреки работни места.
III. Достигнати предприятия
Индикатори за представянето относно ефективността на всеки
БИИ:


Трудова заетост на нетен размер субсидии (пряка и
непряка).



Платени данъци и възвращаемост на нетен размер
субсидии:



Ръст на нетната стойност на клиента, продажбите и
износа



Комерсиализация на научните изследвания



Динамика на управлението (способност на екипа да
осигури необходимите услуги при разумен марж на
печалбата, да получи достъп до професионални услуги
от външни източници, както и да спечели доверието и
признателността на клиентите)



Мобилизиране на инвестиционни фондове за начален
капитал



Цялостна доходност на инкубатора: възвращаемост,
преки/непреки субсидии



Време за достигане на прага на рентабилност: Колко
години от влизането на първия клиент е отнело на
инкубатора да постигне доходност, надвишаваща
разходите за дейността?



Нетна промяна като резултат от прилагането на
БИИ



Разширение на инкубатора (готовност на спонсорите
да разширят обхвата на предлаганите от инкубатора
услуги)

Индикатори за представянето относно ефективността на всеки
БИИ:


Излишък на приходи (6 години): паричният поток на
всеки БИИ, базиран на добри счетоводни практики (които
се различават в различните страни) следва да индикира
общото финансово здраве по пътя към финансова
самоиздръжка



Възстановяване на разходите за услуги (в зависимост от
вида на услугите и кръстосаното субсидиране)
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Връзки между университетите и бизнеса



Удовлетвореност на заинтересованите страни



Удовлетвореност
инкубатора



Културни промени: свързани с необходимостта от
дългосрочна трансформация



Подобрение на уменията и самочувствието в сферата на
предприемачеството



Извличане на максимална полза от държавните политики

на

наемателите/участниците
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в

8. Център за поддръжка на ЦТТ
8.1.

Цели на програмата и бенефициенти

Целите на центъра са да насърчи комерсиализацията на академичните
изследвания и да подобри сътрудничеството между изследователската дейност и
индустрията, като същевременно укрепи връзките между българските
изследователи и глобалната иновационна общност. Центърът за поддръжка на ЦТТ ще
помогне за подобряване на капацитета на съществуващите ЦТТ в България, ще увеличи
търсенето чрез създаване на по-добра свързаност на ЦТТ, които са част от настоящата ЦТТ
мрежа, и ще създаде единна точка за контакт между българската академична общност и
частния сектор в България и в международен план.38

Съгласно предложения модел, съществуващите ЦТТ следва да учредят
консорциум и да бъде създаден нов субект, т.е. Центъра за поддръжка на ЦТТ,
който да обслужва нуждите на консорциума съгласно звездообразен модел (“hub
and spokes”).39 Тангентите - съществуващите ЦТТ - ще се присъединят към консорциума, за да
се възползват от услугите и подкрепата на централния хъб - Центъра за поддръжка на ЦТТ който ще отговаря пред предложената Агенция за бизнес развитие и иновации (АИРИ)40 или
директно пред МИЕ, ако не бъде учредена АИРИ.41 Центърът за поддръжка на ЦТТ ще
осъществява ключовата взаимовръзка между българската екосистема за комерсиализация на
иновациите и тази на ЕС като цяло и глобалните мрежи на инфраструктурата за
комерсиализация. ЦТТ в консорциума следва да продължат да получават финансиране и
подкрепа, за да се гарантира тяхното продължаващо развитие.
Центърът за поддръжка на ЦТТ ще бъде ценен участник в иновационната екосистема на
България и помогне на страната да заеме място по-близо до челния фронт на иновациите.
Бенефициенти ще бъдат съществуващите ЦТТ и изследователите, чиито изобретения ще бъдат
комерсиализирани по-успешно. Частният сектор също ще усети ползата от този модел, тъй
като ще получи по-добър достъп до академичните изследвания.

За да се гарантира надлежното управление и включването на заинтересованите
страни в процеса, Центърът за поддръжка на ЦТТ ще разполага с управляващ
комитет, състоящ се от широк кръг от заинтересовани страни от различни
министерства, както и представители на бизнес общността, включително инвеститори
и финансисти, мениджъри на големи и малки технологични фирми, иновационни
предприемачи, адвокати в областта на интелектуалната собственост и т.н. Комитетът

38

За подробна дискусия относно ролите и отговорностите на Центъра за поддръжка на ЦЦТ , вижте

Приложение: Компетенции на Центъра за поддръжка на ЦТТ

За подробна дискусия, виж доклад на Световната банка “Принос към Плана за действие за услуги, свързани
с комерсиализацията в България”, септември 2013 г.
40
Такава агенция не съществува към момента, но съгласно предложението АИРИ ще бъде учредена след
укрепването на капацитета на настоящата Агенция за МСП, която ще поеме задачата за реализация на
иновационната политика. Учредяването и ролите и отговорностите на предложената АИРИ са дискутирани
в детайли в доклад на Световната банка “Управленски и институционален модел на системата за иновации в
България”, декември 2013 г.
41
Ако не бъде учредена АИРИ, МИЕ следва да поеме описаните отговорности
39
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ще дава ценен принос чрез своите членове и ще контролира цялостното изпълнение на
програмата.42
Центърът за поддръжка на ЦТТ ще се управлява от Съвет на директорите, с председател
- представител на АИРИ. Съветът следва да се състои от нечетен брой членове с помалко от една трета участие от различните заинтересовани държавни агенции43.
Неизпълнителният съвет следва да бъде съставен предимно от експерти в сферата, за да се
гарантира, че няма да бъде политизиран. В съвета биха могли да бъдат привлечени изтъкнати
специалисти от финансовата сфера, индустрията и българската диаспора. Членовете на съвета
(освен тези от правителството44) следва да бъдат платени, но за да се поддържат разходите
ниски, на тях ще се плаща само когато присъстват на заседанията на съвета или лично, или
чрез видео конферентна връзка.

Центърът за поддръжка на ЦТТ трябва да бъде учреден в такава правна форма,
която позволява по-конкурентни заплати за международните експерти . В
допълнение, правният статут на Центъра за поддръжка на ЦТТ следва да позволи на персонала
на съществуващите ЦТТ, който ще работи в централния офис за поддръжка на ротационен
принцип, да бъде заплащана малка премия (10% над текущата заплата) по време на работата му
в Центъра, както и разходите за релокация, ако е необходимо, за шестмесечния ротационен
период.

8.2.

Очаквани резултати и продукти

Основните очаквани резултати са, че до края на първоначалния тригодишен период
текущите ЦТТ ще развият задълбочени компетенции в сферата на: (i) идентифициране на
важна за индустрията изследователска дейност и управление на взаимоотношенията между
научните изследвания и индустрията; (i) извършване на анализ на статуса на интелектуалната
собственост и защита на патенти; (iii) комерсиализация на изобретения чрез лицензи и
стартиращи фирми; и (iv) образоване на изследователите относно основните аспекти на
интелектуалната собственост и комерсиализацията45. В допълнение, Центърът за поддръжка на
ЦТТ ще постигне видимост като единна точка за контакт за комерсиализация на технологиите,
генерирани от българската академична общност, както в България, така и в международен
план.

8.3.

Необходимо финансиране

Приблизителните разходи за Центъра за поддръжка на ЦТТ за 3-годишен период ще бъдат
около 10 млн. USD, като Центърът ще може да получава пълно финансиране по ОПИК.46

8.4.

Етапи на планиране и реализация

Първите три години
С цел установяване на местни капацитети, през първите три години от експлоатация
персоналът на Центъра за поддръжка на ЦТТ ще се състои както от международни
експерти (наети по 3-годишни договори), така и от служители от съществуващите ЦТТ
42

Въпреки че не съществува оптимален брой членове, който да бъде препоръчан за състава на комитета към този
момент, важно е той да не е прекалено голям и различните заинтересовани страни да са адекватно представени.
43
За да се гарантира, че съветът ще работи гладко дори при смяна на правителството, държавните членове на съвета
следва да са такива, които принципно не са засегнати от промени в правителството
44
Членове на съвета на държавна длъжност няма да получават заплащане.
45
За подробна дискусия за нуждите от персонал, вижте Приложение: Персонал на Центъра за поддръжка на
ЦТТ
46
За подробна дискусия на прогнозните разходи, вижте Приложение: Приблизителна оценка на разходите за
учредяване на Център за поддръжка на ЦТТ
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(на 6-месечен ротационен принцип).47 Нито един ЦТТ няма да има право да изпрати повече
от пет от своите служители на работа в Центъра за поддръжка на ЦТТ през тригодишния
период, като нито един служител на консорциума няма да има право да работи повече от един
ротационен период (шест месеца), за да се гарантира, че всички ЦТТ от консорциума ще
получат възможност да работят в Центъра за поддръжка на ЦТТ. Този механизъм ще

помогне на ключовия персонал на съществуващите ЦТТ да получи практически опит
в областта на особено важния въпрос на комерсиализацията и да се поучи от
международните експерти. В допълнение, Центърът за поддръжка на ЦТТ ще извършва
периодични обучения на всички ЦТТ в консорциума. На персонала на консорциума, работещ в
Центъра за поддръжка ЦТТ в рамките на шестмесечния ротационен период, ще бъде изплатена
премия върху заплатата (не по-малко от 10% от текущата заплата) и разходите за релокация,
ако е необходимо. За да могат да се регистрират уроците, научени от персонала на
консорциума, работещ в Центъра за поддръжка на ЦТТ на ротационен принцип, ротиращите се
служители следва да предоставят обратна връзка на управляващия комитет и на съвета в края
на шестмесечния им престой.
Бъдещата роля и отговорности на Центъра за поддръжка на ЦТТ ще бъдат определени
след изтичане на първоначалния тригодишен срок, въз основа на анализ на капацитета
на ЦТТ от консорциума и текущото търсене на услугите на центъра за поддръжка. Ако
необходимостта от център за поддръжка бъде потвърдена в края на първоначалния период от
три години, моделът ще продължи да оперира още една до три години. В случай, че не се
потвърди необходимостта от международни експерти и съответното обучение, от този момент
нататък Центърът за поддръжка на ЦТТ може да бъде модифициран, за да послужи като
единна точка за контакт за всички ЦТТ като координира тяхната дейност и играе ролята на
единен субект, представляващ всички ЦТТ в България. В последния случай неговият персонал
ще се състои изцяло от български граждани (с международни експерти, наемани само при
необходимост), като половината от служителите на Центъра за поддръжка на ЦТТ ще са
експерти извън консорциума, т.е. мениджъри за изследователска дейност от индустрията,
адвокати в областта на интелектуалната собственост и т.н., а останалата половина ще бъде
персонал, съставен от ЦТТ, членове на консорциума.
След първите три години

За да се гарантира, че всички ЦТТ от консорциума ще получат равен шанс да
работят в Центъра за поддръжка на ЦТТ и нито един ЦТТ няма да доминира в
него, във всяка точка от времето в Центъра за поддръжка на ЦТТ не може да има
повече от един член от персонала на едно ЦТТ от консорциума. За да се гарантира, че
служителите на Центъра за поддръжка на ЦТТ ще бъдат избрани единствено на базата на
заслугите им, АИРИ следва да наеме независима фирма за технологична комерсиализация на
пазарен принцип, за предпочитане от чужбина (за да се избегне политическа намеса), чиято
единствена задача ще бъде да интервюира кандидатите за работа в Центъра за поддръжка на
ЦТТ и да прави препоръки относно назначаването на персонал в Центъра за поддръжка на
ЦТТ. Препоръките на фирмата ще бъдат задължителни за АИРИ.
Персоналът от консорциума от ЦТТ ще се ротира след една година стаж в Центъра за
поддръжка на ЦТТ, а мандатът на служители извън консорциума ще бъде три години.
Това означава, че фирмата, отговаряща за наемането на персонала в Центъра за поддръжка
ЦТТ, ще прави подбор всяка година за персонала от консорциума от ЦТТ и на всеки три
47

За първите три години Центърът за поддръжка на ЦТТ ще се нуждае от екип от дванадесет специалисти (виж
Приложение: Персонал на Центъра за поддръжка на ЦТТ). След три години, съставът на персонала ще се определи
от търсенето на технологична комерсиализация от страна на академичната общност в България. Профилът на
длъжностите ще бъде много подобен на този за първите три години.
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години за експертите извън консорциума. На експертите извън консорциума ще се заплаща
пазарно определена заплата, докато на служителите от консорциума ще се заплаща премия
върху текущата им заплата (10%). За да се гарантира, че Центърът за поддръжка на ЦТТ не
фаворитизира някое конкретно ЦТТ, директор на Центъра за поддръжка на ЦТТ винаги следва
да бъде лице, което не е служител на консорциума. За предпочитане директорът следва да бъде
български гражданин или член на българската диаспора, но правилата трябва да позволяват и
наемането на международен директор, ако се прецени, че е необходимо.

8.5.

Препоръчани мерки

В непосредствено и близко бъдеще следва да бъде взето решение относно
местоположението на центъра, въз основа на консултации със съществуващите ЦТТ. В
идеалния случай, той трябва да бъде разположен в индустриален/бизнес хъб, а не в
академична институция. Тъй като в изграждането на предложения Софийски технологичен
парк има забавяне, а учредяването на Центъра за поддръжка не може да бъде отложено,
създаването на Центъра за поддръжка не трябва да бъде обвързано с функционирането на
Софийския технологичен парк. На по-късна дата, когато Софийския технологичен парк е
готов, Центърът за поддръжка може да се премести там. Ръководството на Центъра за
поддръжка обаче трябва да бъде напълно независимо, като Центърът за поддръжка само ще
използва базата на Парка, без припокриване в управлението. Тъй като и Софийския
технологичен парк, и Центърът за поддръжка ще се финансират по ОПИК, Паркът следва да
предостави безплатно база на Центъра за поддръжка.
Действия

Отговорни страни и източници

Година 1, 1-во тримесечие: АИРИ следва да Отговорност на АИРИ. НСИ и Министерство
учреди управляващия комитет за създаване на на образованието предоставят консултантски
Центъра за поддръжка на ЦТТ. Трябва да се услуги.
постигне консенсус между заинтересованите
страни относно създаването на консорциума и
учредяването на Центъра за поддръжка на
ЦТТ. Осигуряване на финансиране по ОПИК
Година 1, 2-ро тримесечие: Съществуващите АИРИ носи отговорност за подбора на съвета
ЦТТ учредяват консорциум. Започва подбора и учредяването на консорциума
на членовете на съвета
Година 1, 3-то тримесечие: Учредяване на
Центъра за поддръжка на ЦТТ. Финализиране
на състава на съвета. Започва търсенето на
експерти за управление на Центъра за
поддръжка на ЦТТ

Съветът прави подбор на експертите

Съветът наема директор и международен
персонал. Директорът наема персонал от
Година 1, 4-то тримесечие: Наемане на консорциума
международни експерти за управление на
Центъра за поддръжка на ЦТТ. Финализиране
на първата партида персонал от консорциума Съветът подготвя устав на Центъра за
от ЦТТ.
поддръжка на ЦТТ. Центърът за поддръжка на
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ЦТТ закупува необходимото оборудване и
ИКТ решения, в консултация с членовете на
Година 2, 1-во тримесечие: Центърът за
консорциума.
поддръжка на ЦТТ започва работа и инициира
национален технологичен одит. Закупуват се
бази данни, свързани с интелектуалната
собственост
и
бизнес
информацията.
Центърът за поддръжка на ЦТТ възлага
създаването на публичен уеб сайт и ИКТ
инфраструктура за вътрешно ползване от
страна на консорциума и на Центъра за
поддръжка на ЦТТ
Отговорност на директора на Центъра за
поддръжка на ЦТТ под надзора на съвета и
АИРИ

Година 2, 2-ро тримесечие: Центърът за
поддръжка на ЦТТ финализира правилата и
указанията за работата си. Ръководството се
предоставя на всички членове на консорциума
и се провежда първа сесия на обучение
(бъдещи обучения на интервали от шест
месеца) за всички ЦТТ в консорциума.
Първата
партида
местни
служители
(включително двама стажанти) приключва
шестмесечната си ротация и втората партида
се присъединява към персонала на Центъра за
поддръжка на ЦТТ. Първата партида местни Отговорност на директора на Центъра за
служители следва да представи обратна връзка поддръжка на ЦТТ под надзора на съвета и
на съвета и управляващия комитет, за да АИРИ
помогне на комитета да взема информирани
решения
Година 2, 3-то тримесечие: Центърът за
поддръжка
на
ЦТТ
установява
взаимоотношения с ЦТТ от ЕС и с други
инструменти на ЕС, като например Патентния Отговорност на програма Jeremie, директора
фонд на ЕС, и изготвя стратегия за на Центъра за поддръжка на ЦТТ под надзора
взаимодействие с тях. ЦТТ става член на на съвета и АИРИ.
международни органи по комерсиализация,
като например LES, AUTM и ASTP.
Година 2, 4-то тримесечие: Центърът за
поддръжка на ЦТТ започва да финансира
иновационни проекти като използва налични
фондове, като например JEREMIE. Центърът
за поддръжка на ЦТТ приключва националния
технологичен одит (започнал през първото
тримесечие). Провежда се втора сесия на
обучение за всички ЦТТ в консорциума. ЦТТ
следва да подготви своя първи годишен
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доклад, в който да посочи своите постижения
и научените уроци. Втората партида местни
служители (включително двама стажанти)
приключва шестмесечната си ротация и
третата партида се присъединява към
персонала на Центъра за поддръжка на ЦТТ.
Втората партида местни служители следва да
представи обратна връзка на съвета и Отговорност на директора на Центъра за
управляващия комитет, за да помогне на поддръжка на ЦТТ под надзора на съвета и
комитета да взема информирани решения АИРИ
Центърът за поддръжка на ЦТТ провежда
своята първа ежегодна експозиция, за да
представи изобретения, генерирани от
български
академични
институции.

Експозицията следва да се координира с
мероприятия на AUTM или ASTP за
максимална международна видимост и
гласност (следователно не е задължително да
се проведе точно в това тримесечие)
Отговорност на директора на Центъра за
поддръжка на ЦТТ под надзора на съвета и
АИРИ
Година 3, 1-во тримесечие: Центърът за
поддръжка на ЦТТ публикува своя първи
годишен доклад. Центърът за поддръжка на
ЦТТ провежда одит на своята работа и
работата
на
консорциума
и
прави
необходимите модификации във функциите
си. На базата на обратна връзка от
консорциума и собствения си опит, Центърът
подготвя
доклад
за
АИРИ
относно
политическите мерки, които са необходими, за
да
се
адресират
бариерите
пред
комерсиализацията.
Година 3, 2-ро тримесечие: Центърът за
поддръжка на ЦТТ финализира стратегията си
за национални конкурси по технологична
комерсиализация, в които да участват
магистри и докторанти. Изготвя се план за
създаване на постоянно звено към ЦТТ,
отговарящо
за
партньорството
между
университетите и индустрията. Провежда се
трета сесия на обучение за всички ЦТТ в
консорциума. Третата партида
местни
служители (включително двама стажанти)
приключва шестмесечната си ротация и
четвъртата партида се присъединява към
персонала на Центъра за поддръжка на ЦТТ.
Третата партида местни служители следва да
представи обратна връзка на съвета и

Отговорност на директора на Центъра за
поддръжка на ЦТТ под надзора на съвета и
АИРИ

Отговорност на директора на Центъра за
поддръжка на ЦТТ под надзора на съвета и
АИРИ
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управляващия комитет, за да помогне на
комитета да взема информирани решения
Година 3, 3-то тримесечие: Центърът за
поддръжка на ЦТТ участва ограничено в
съществуващи международни обмени на
патенти,
след
изготвена
оценка
на
разходите/ползите/готовността на българската
екосистема
Година 3, 4-то тримесечие: Центърът за
поддръжка на ЦТТ провежда оценка на
резултатите
от
финансирането
на
иновационни начинания и консолидира
констатациите си в доклад, който информира
за предизвикателствата пред финансирането
на иновации на ранен етап. Центърът за
поддръжка на ЦТТ разглежда възможностите
за реализиране на фонд за доказване на
концепции. На АИРИ се представя проект за
бъдеща
стратегия
с
прогноза
за
финансирането. Провежда се четвърта сесия
на обучение за всички ЦТТ в консорциума.
Изготвя се оценка на нуждите от
център/центрове за тестване на материали в
България в зависимост от търсенето,
констатациите се представят на АИРИ, която
взема решение на базата на очакваните
разходи/ползи. ЦТТ следва да подготви своя
втори годишен доклад, в който да посочи
своите постижения и научените уроци.
Четвъртата партида местни служители
(включително двама стажанти) приключва
шестмесечната си ротация и петата партида се
присъединява към персонала на Центъра за
поддръжка на ЦТТ. Четвъртата партида
местни служители следва да представи
обратна връзка на съвета и управляващия
комитет, за да помогне на комитета да взема
информирани
решения
Центърът
за
поддръжка на ЦТТ провежда своята втора
ежегодна експозиция, за да представи
изобретения, генерирани от български
академични
институции.
Експозицията

Отговорност на директора на Центъра за
поддръжка на ЦТТ под надзора на съвета и
АИРИ

Отговорност на директора на Центъра за
поддръжка на ЦТТ под надзора на съвета и
АИРИ

Отговорност на директора на Центъра за
поддръжка на ЦТТ под надзора на съвета и
следва да се координира с мероприятия на АИРИ
AUTM
или
ASTP
за
максимална
международна
видимост
и
гласност
(следователно не е задължително да се
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проведе точно в това тримесечие)
Отговорност на директора на Центъра за
поддръжка на ЦТТ под надзора на съвета и
Година 4, 1-во тримесечие: Центърът за
АИРИ
поддръжка на ЦТТ публикува своя втори
годишен доклад. Центърът за поддръжка на
ЦТТ провежда одит на своята работа и
работата
на
консорциума
и
прави
необходимите модификации във функциите
си. На базата на обратна връзка от
консорциума, интервюта с предприемачи и
частния сектор и собствения си опит,
Центърът подготвя доклад за АИРИ относно
политическите мерки, които са необходими, за
да
се
адресират
бариерите
пред
комерсиализацията. Центърът за поддръжка
на
ЦТТ
организира
конкурси
за
комерсиализация на технологии
Година 4, 2-ро тримесечие: Центърът за
поддръжка на ЦТТ участва в кампания
"Произведено в България", организирана от
ресорното министерство/агенция по въпросите
на интелектуалната собственост. Целите на
кампанията са да се огласят българските
успехи в областта на интелектуалната
собственост, като целта на ЦТТ ще бъде да се
идентифицира и промотира един характерен
пример за комерсиализация на ИС. Провежда
се пета сесия на обучение за всички ЦТТ в
консорциума.
Петата
партида
местни
служители (включително двама стажанти)
приключва шестмесечната си ротация и
шестата партида се присъединява към
персонала на Центъра за поддръжка на ЦТТ.
Петата партида местни служители следва да
представи обратна връзка на съвета и
управляващия комитет, за да помогне на
комитета да взема информирани решения
Година 4, 3-то тримесечие: Центърът за
поддръжка на ЦТТ прави оценка на
програмата и модела и подготвя изчерпателна
пътна карта за бъдещето, на базата на
проектната
стратегия,
изготвена
през
четвъртото тримесечие на година 3.
Година 4, 4-то тримесечие: Провежда се
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шеста сесия на обучение за всички ЦТТ в
консорциума. Центърът за поддръжка на ЦТТ
представя своя окончателен доклад на АИРИ.
Приключва мандатът на международните
експерти. Мандатът на шестата партида
местни служители също приключва. В
зависимост от търсенето и капацитета на
различните ЦТТ, Центърът за поддръжка на
ЦТТ продължава да функционира, но изцяло с
персонал от български експерти. Центърът за
поддръжка на ЦТТ провежда своята трета
ежегодна експозиция, за да представи
изобретения, генерирани от български
академични
институции.
Експозицията

следва да се координира с мероприятия на
AUTM
или
ASTP
за
максимална
международна
видимост
и
гласност
(следователно не е задължително да се
проведе точно в това тримесечие)
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9. Приложения:
Приложение: Примери за успешни схеми за данъчни облекчения за
НИРД

9.1.
Държава

Чили

Описание на схемата за данъчен кредит за НИРД

Квалифицирани
разходи

В Чили данъчният кредит за научноизследователска и
развойна дейност се предоставя за НИРД в рамките на
фирмата, като се покриват по-широк диапазон от
разходи, включително разходите, свързани с движимо
имущество, недвижими имоти и защита на
интелектуалната собственост. Данъчен кредит е
наличен също и за половината от разходите за
провеждане на научноизследователска и развойна
дейност в чужбина.

Пълно приспадане на
всички разходи, заявени в
рамките на данъчен
кредит за НИРД през
текущата година, плюс
35% данъчен кредит
(пренасяне напред) за
отговарящи на условията
разходи за НИРД, до
максимална стойност на
годишния кредит в
размер на 1,2 млн. USD

Чили също така предлага няколко различни
правителствени програми за безвъзмездна помощ за
насърчаване на инвестициите в НИРД.

Пълен данъчен кредит
върху разходите,
направени за вътрешни
проекти за
научноизследователска и
развойна дейност и
договори за НИРД,
поръчани на научни
работници - трети страни.
(съвместни научни
изследвания и
изследвания по поръчка)
САЩ48

В Съединените щати данъчен кредит за
научноизследователска и развойна дейност е
приложим за всички дейности, предприети за
разработване на нови, подобрени и по-надеждни
продукти, процеси и формули. Примерите включват:
(i) Разработване или тестване на нови продукти или
материали, инструменти, нови или подобрени

Тук влизат всички
заплати, подлежащи на
облагане с данък,
удържан при източника,
които се изплащат на
служителите,
изпълняващи отговарящи

48

Въпреки че данъчният кредит за НИРД представлява федерален данъчен стимул, много регионални
администрации също предлагат аналогични режими за данъчно стимулиране, като някои от регионалните
администрации предлагат по-щедри данъчни стимули от тези на федералното правителство. Фирмите могат да се
възползват както от федерален, така и от регионален кредит за отговарящи на условията разходи. В началото
кредитът за НИРД е бил приложим само за фирми, генериращи нови технически познания, което принципно
ограничава схемата за стимули до сектори като високите технологии, биотехнологиите и фармацевтиката. Но тъй
като е било доказано, че това е един ефективен инструмент за насърчаване на ново технологично развитие,
разходите, допустими за данъчен кредит, т.е. отговарящите на условията дейности, са били разширени да включват
използването на технологични принципи за разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси, софтуер
и т.н.
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формули

на условията дейности

(ii) Тестване на нови концепции чрез
експериментиране на база "опит и грешка"
(iii) Проектиране и анализ на прототипи или модели
или подобряване на съществуващи продукти
(iv) Развитие или подобряване на производството или
производствените процеси
(v) Разработване, внедряване или обновяване на
системи/софтуер
(vi) Заплащане на външни консултанти за извършване
на която и да е от тези дейности (научни
изследвания по поръчка)
За да се класират за данъчен кредит, тези дейности
трябва да бъдат технологични по характер, да се
възползват от научните знания и принципи и да
включват итеративно тестване. Ключовият фактор за
класирането в това отношение е, че трябва да
съществува несигурност в началото на дейността
относно това, дали новият продукт, процес или
софтуер ще проработи на практика, като тази
несигурност бива елиминирана чрез провеждане на
тестове и модифициране на първоначалната хипотеза
чрез опити и грешки.

65% от сумите,
изплащани на външни
служители, изпълняващи
отговарящи на условията
дейности (научни
изследвания по поръчка)
Консумативите
(неподлежащо на
амортизация имущество),
използвани за изграждане
на прототипи и други
материални предмети,
използвани в развойния
процес.

В САЩ в допълнение към кредита за НИРД, фирмите
могат да кандидатстват и за безвъзмездна помощ за
доказване на концепции и разработване на прототипи
на нови продукти и процеси.
Франция От всички страни на ЕС Франция предлага найблагоприятни данъчни стимули за
научноизследователска и развойна дейност: на
практика всички индустриални, търговски или
селскостопански предприятия, както и сдружения, са
допустими за данъчен кредит за НИРД.
Кредитът се приспада от годишния корпоративен
данък или се възстановява след период от три години.
Някои иновативни МСП могат да получат кредит за
НИРД в брой в края на първата година от дейността
си. Също така, краткият период за предварително
одобрение позволява на компаниите да получат
потвърждение относно допустимостта на тяхната
научноизследователска и развойна дейност от
Министерството на научните изследвания и висшето
образование преди началото на изследователския
проект. Министерството разполага с 90 дни за отговор,
след което се счита, че е дало одобрението си.

Всички заплати и всички
разходи за оборудване за
научноизследователска и
развойна дейност
Възложени на
подизпълнители
изследователски
дейности (съвместни
научни изследвания и
изследвания по поръчка)
Технологично
наблюдение
Разходи за подаване и
защита на патенти.
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Данъчните кредити не са непознати в България и схемата за данъчен кредит за
научноизследователска и развойна дейност може да бъде изградена въз основа на
съществуващите прецеденти. Дейностите, допустими за данъчен кредит за НИРД могат да
бъдат или широко дефинирани, по подобие на кредита за НИРД в САЩ, или да следват
френския или чилийски пример. Във всеки случай е важно вътрешнофирмените
научноизследователски и развойни дейности да са допустими за кредит. Фирма, която е
направила разходи за изпълнение на вътрешна НИРД, трябва да разполага с възможност да
кандидатства за кредит - или изцяло, или поетапно - с който да намали облагаемия си доход не
само през текущата година, но и през следващите години.
Преодоляването на пропастта между академичните среди и индустрията чрез насърчаване на
вътрешна НИРД, научни изследвания по поръчка и съвместна научноизследователска дейност
е конкретна цел на България. Поради тази причина се препоръчва да се въведе агресивна схема
за данъчен кредит по подобие на чилийския и френския модел, при който поне в началото са
определени конкретни целеви дейности, които отговарят на условията за кредита. Фирми,
ангажирани с отговарящи на условията дейности, трябва да могат да пренесат кредита за
бъдещи периоди - това е важно, за да се стимулират фирмите да участват в
научноизследователски и развойни проекти, които са по-сложни и продължават за период подълъг от настоящата година. Тъй като механизмът за данъчно стимулиране е предназначен да
помогне да се даде първоначален старт на провеждани от бизнеса НИРД, той трябва да
позволява както пълното приспадане на разходите за вътрешнофирмени и съвместни научни
изследвания и изследвания по поръчка през текущата година, така и да дава възможност за
пренасяне на разходите за бъдещи периоди, по избор на фирмата. Съгласно чилийската добра
практика, може да се постави горна граница на размера на пренасяните за бъдещи периоди
допустими разходи за НИРД, но при всички положения тази горна граница следва да е
достатъчно висока, за да спомогне за промяна на нагласите.
Също така, като се има предвид ограничения научен капацитет на повечето български
предприятия, поне първоначално кредитът следва да насърчава агресивно съвместните научни
изследвания и изследванията по поръчка. Това е особено важно, за да се затвори пропастта
между предлагането на иновативни и напредничави решения от страна на съществуващите
научноизследователски и развойни институти и търсенето на такива решения от страна на
бизнеса. За да се постигне това ще е необходимо изцяло да се преработят съществуващите
стимули и да се позволи на предприятията да приспадат от приходите си разходите за
изследвания по поръчка49.
Освен насърчаването на вътрешните НИРД, една добре функционираща и целенасочена схема
за данъчен кредит вероятно ще помогне и за промяна в нагласите и възможностите за
финансиране на изследователските институции, тъй като поне в началния етап би насърчила
изследователска дейност по договор за някои силно специфични и технически научни въпроси,
както и съвместните научни изследвания между външни изследователи и вътрешнофирмените
служители, занимаващи се с НИРД. В този контекст, една агресивна схема за данъчно
кредитиране на научноизследователска и развойна дейност ще осигури пазарна подкрепа на
политическите мерки за насърчаване на по-приложни изследвания в университетите и
изследователските институции.
И накрая, една агресивна схема за данъчно кредитиране на НИРД ще помогне за промяна на
нагласата на българските компании, които отделят повече ресурси за изследователска и
развойна дейност - често надвишаващи тяхната способност да си възстановят тези разходи по
данъчната схема - както и да се възнаградят компании, които текущо извършват вътрешни
НИРД и не могат да бъдат компенсирани за това по съществуващата данъчна схема.
49

Механизмът, дефиниран в чл. 69 на Данъчния кодекс
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Една внимателно изготвена и целенасочена схема за данъчен кредит ще бъде в състояние да се
възползва от наличните средства за финансиране от ЕС50.

50

Това би било възможно, ако кредитната схема е изготвена по такъв начин, че отговаря на изискванията за
документални доказателства, предвидени в разпоредбите на ЕС.
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Приложение: Примери за технологични пътни карти за улесняване
развитието на технологиите

9.2.
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9.3.

Приложение: Програми за технологично разширение

Целта на този инструмент е, чрез създаването на алианс за технологично разширение (ТР)
между доставчиците на технологии и МСП, да се подпомогнат групи от предприятия в процеса
на трансфер на знания (технологични и управленски), подобряване на капацитетите за
усвояване на технологиите и разработване на компетенции за продължаващо технологично
обучение, което ще доведе до значителни подобрения в производителността на фирмите.
Иновативното в тази схема е, че тя изисква структурирането на предложения, в които един
технологичен център, университет или водеща фирма (или други частни или публични
институции с подходяща квалификация) работи в съюз с ясно определени МСП, които в много
случаи може да са асоциирани с формални или неформални схеми или които са учредени за
тази цел. Също така една изключително важна особеност на програмата за разширение е да се
работи не с отделни фирми, а с групи от тях (работещи в режим на асоциативност), така че да
се усили ефекта.
Целта е да се подобри разпространението на технологиите и трансфера на ноу-хау и
съответните управленски практики за МСП чрез осигуряване на водеща роля на
производствения сектор при дефинирането и прилагането на програмата за разширение. Чрез
обучение и методологични инструменти за непрекъснато подобряване, производственият
сектор ще играе активна роля в определянето на нуждите, в научните изследвания, в
мониторинга и тестването на задачите, във възприемането на най-добрите практики и в
обучението.
Разпространението на технологии включва и разпространението на технологична информация
и ноу-хау и последващото приемане и усвояване на нови технологии и техники от
потребителите (фирми). Програмите за технологично разширение, известни също и като
програми за разпространение на технологии, са насочени към предоставянето на широк
спектър от услуги за технологично разпространение сред малките и средни предприятия, с цел
да се улесни усвояването и адаптирането на технологии от тяхна страна, да се подобрят
производствените им процеси и продуктите им, да се повишат стандартите за качество, да се
даде първоначален старт на нови процеси за разработване на продукти, на иновации чрез
трансфер на съществуващи знания и адаптиране на иновации (процеси, продукти, методи) към
местните условия. Технологичното разширение също така включва и поддръжка за приемането
на управленски и административни практики за подобряване на производителността.
Програмите и дейностите за подпомагане на технологичното разширение най-общо попадат в
следната класификация:


Технологични програми и практики за ускорение



Насърчаване на усвояването на технологии от МСП;



Провеждане на одити за идентифициране на възможностите за подобрение в
производствените и оперативни процеси на малките и средни предприятия;



Подкрепа за трансфера, разпространението и комерсиализацията на технологии;



Извършване на научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в пряко
сътрудничество с МСП и/или предоставяне на достъп до изследователски лаборатории;
и



Техническа помощ за установяване на производство от следващото поколение



Предоставяне на помощ и обучение за реализиране на износ;



Насърчаване на енергийно ефективни производствени практики;
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Насърчаване на непрекъснатото подобряване на производителността, включително по
методите на стегнатото производство, Six Sigma и други;



Предоставяне на информация и съдействие за квалифициране по стандарти и
сертифициране; и



Обучаване на МСП относно ролята на дизайна в производството.



Връзки към и за МСП производителите



Използване на обучения и конферентни мероприятия с участването на много фирми,
така че те да могат да се поучат една от друга и да създадат контакти;



Разпространение на най-добри практики сред МСП и посреднически организации; и



Насърчаване на продукти и услуги, които могат да помогнат на фирмите да повишат
своята конкурентоспособност

Фигура 2: Схема за програми за разширение

Текст на картинката: ноу-хау, договори, обучение; технологичен скрииниг
Институт за научни изследвания и/или технологичен институт; алианс за технологично разширение; МСП,
асоциативни групи; индустрии
Международни технологични брокери; центрове за разширение и научни изследвания
Програма за услуги зa разширение; тематични области

Ролята на държавата в програмите за технологично разширение
Определен брой системни, пазарни и координационни неуспехи оказват негативно въздействие
върху достъпа до специализирани ресурси за подобряване на производителността и
разширяване на пазара от страна на МСП, което оправдава една интервенция на държавно
ниво.
На първо място, малките и средни предприятия инвестират недостатъчно в
научноизследователска и развойна дейност и иновации спрямо оптималните нива за
обществото. Второ, по-малко вероятно е малките и средни предприятия да внедрят нови
технологии, да усвоят модерни производствени процеси, да инвестират в обучение на
служителите си, да приемат нови форми на организация на труда и да разгърнат по-добри
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бизнес практики, отколкото по-големите фирми. На трето място, съществуват конкретни
пазарни неуспехи във връзка с предоставянето на информация и консултантски услуги за
МСП. Тази ситуация, в комбинация със съществуващите финансови ограничения, пречи на
производителността на малките и средни предприятия, което влошава възможностите на тези
фирми да растат и ги принуждава да продължават да функционират на ниско ниво на
ефективност (Castillo et AL, 2010 г.). На последно място, тъй като МСП играят ключова роля в
повечето вериги за доставки, тяхната конкурентоспособност (или липсата на такава) оказва
въздействие върху конкурентоспособността на други фирми по веригата на доставки и на пошироката икономика като цяло.
•
Информационните асиметрии ще бъдат адресирани чрез надзорен механизъм
(технологичен скрининг). Това ще улесни идентифицирането на най-подходящите
технологични
решения
от
световните
пазари
и
ще
подобри
съответното
сътрудничество/трансфер на технологии с международни технологични брокери и
изследователски/технологични институти в чужбина.
•
Предоставянето на услуги за технологично разширение ще се изгради около една
средносрочна програма (три години), която ще идентифицира основните фактори и механизми
за повишаване на производителността (контролни точки) и методологичните инструменти за
идентифициране и мониторинг на постижими цели (напр. сравнителен анализ с найнапредналите в групата или на местно/регионално ниво, както при модела на контрол на
резултатите (crop-check model)).
•
След първоначалната диагностика и непрекъснат мониторинг на контролните точки от
самите фирми, ще бъдат осигурена точна и своевременна технологична и техническа помощ.
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Приложение: Оценка на разходите за изграждане на водеща Fab Lab
– усъвършенстван модел

9.4.

Advanced Fab Lab: Machine List, Estimated Establishment Cost for Bulgaria
# Description

Unit cost (FOB) ($USD)

Cost (FOB) ($USD)

Coutry of Origin

Quantity 3D Printing
1 Objet 30 Pro
8 Makerbot Replicator II
1 uPrint SE Plus

$65,000
$2,500
$25,000

Total 3D Printing

65000 USA
20000 USA
25000 USA

$110,000

Cutting
1 Epilog Laser FiberMark Fussion 32
1 Ventilation accesory for Laser cutter
1 Roland MDX 24 Vinil Cutter

$80,000
$3,000
$2,500

Total Cutting

80000 USA
3000 USA
2500 Japan

$85,500

CNC routers
1 ShopBot PRSAlpha 96
1 ShopBot Desktop
1 ShopBot Accesories
1 Roland MDX 20

$20,000
$5,000
$7,000
$5,600

Total CNC Routers

20000 USA
5000 USA
7000 USA
5600 Japan

$37,600

3D Scanning
1 Roland LPX 600 DS

$18,000

Total 3D Scanning

18000 Japan

$18,000

Accessories/Supplies
1 Workstations, Electronics and Tools
1 Accesories, materials, supplies, etc.

$15,000
$21,000

Total Accesories

15000 China
21000 China

$36,000

Total Equipment Cost (FOB)

$287,100

Shipping (estimation)

$15,000

Total Equipment (CIF)

$302,100

Total import duty & taxes

$75,525

Total Initial Establishment Cost ($USD)
Total Initial Establishment Cost (€Euro)

$377,625
€ 271,890

Източник: Доклад "Водещи проекти в областта на иновационната инфраструктура", Световна банка,
ноември 2013 г.

текст на картинката:
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Висок модел на FabLab: списък на машини, прогнозна стойност за създаване в България
Описание
Цена на бройка (в Цена (в USD)
USD)
Количество
3D принтиране
Общо 3D
принтиране
Рязане
Общо рязане
CNC рутери
Общо CNC рутери
3D сканиране
Общо 3D сканиране
Аксесоари/консумативи
Работни станции,
електроника
Аксесоари, материали,
консумативи
Общо аксесоари

Страна
произход

на

САЩ
САЩ
Япония
САЩ
Япония
Япония

Китай
Китай

Обща
стойност
на
оборудването
Доставка (приблизителна
стойност)
Общо оборудване
Общо внос и мита
Обща първоначална цена за създаване (в долари)
Обща първоначална цена за създаване (в евро)
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Advanced Fab Lab: Operating Costs for Bulgaria
Monthly
Monthly net gross
Number
salary (*)
salary
of Empl Year Cost
€ 2,000
€ 2,600
1
€ 31,200
€ 1,100
€ 1,430
1
€ 17,160
€ 700
€ 910
1
€ 10,920
€ 500
€ 650
1
€ 7,800

Human Resources
Manager (10 years experience)
Engineer (5 years experience)
Designer (5 years experience)
Designer (junior)

Rent
300 sq meters in business park

Total Human Resources

€ 67,080

Monthly rent (*)
Per sq. m
€ 2,948
€8

€ 35,376

Total Rent
Other costs

€ 35,376

Montlhy cost (*,**)
Months
600
12

Electricity, heating and cooling
PoC Lab consumes double of a house
Internet
Fast internet service

Monthly cost (*)
Access points
€ 50
2

Outreach

Cost

Participation/Travel Cost Conference Attendance (2
employees)
Marketing, Publicity, road show, exhibitions

$7,200

€ 600

No. of Empl.
$5,000

2

Total Other costs

€ 10,000
€ 5,000

€ 15,600

Training/Education
Fab Lab Academy Participation (2 empl. per year)

€ 10,000

Sub running costs (€ Euro)

€ 128,056

Contingency (10%)

€ 12,806

Total running costs (€ Euro)

€ 140,862

(*) Source: http://www.investbulgaria.com

Източник: Доклад "Водещи проекти в областта на иновационната инфраструктура", Световна банка,
ноември 2013 г.
текст на картинката:

Висок клас FabLab: оперативни разходи за България

Човешки ресурси
Мениджър (10-годишен опит)
Инженер (5-годишен опит)
Дизайнер (5-годишен опит)
Дизайнер (младши)

Нетна
месечна
заплата (*)

Брутна
месечна
заплата

Брой
заети

Годишен
разход
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Общо човешки ресурси
Наем

Месечен
наем

Наем за кв.м.

300 кв.м. в бизнес парк
Общо наем
Други разходи

Други
разходи на
месец

Брой месеци

Месечен
разход

Места за
достъп

Електричество, отопление, охлаждане
Интернет
Високоскоростен интернет
Достигане до потребителите
Участие/пътни
разходи
участие
в
конференция (2 служители)
Маркетинг,
реклама,
презентации,
изложби
Общо други разходи
Обучение
Участие в Академия FabLab (2 служители
на година)
Междинна сума експлоатационни разходи (в евро)
Непредвидени разходи (10%)
Общо експлоатационни разходи (в евро)
(*) източник: http://www.investbulgaria.com
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Advanced Fab Lab: Estimated Revenue
Discount rate (nominal)
Projected Inflation
Discount rate (real)
Depreciation Rate
Variable cost base
Corporate Tax

10%
2.0%
7.8%
14%
4000
10%
Years
0

1

2

3

4

5

6

7

€ 15
15
€ 225

€ 20
13
€ 260

€ 20
20
€ 400

€ 20
18
€ 360

€ 20
25
€ 500

€ 20
30
€ 600

€ 20
50
€ 1,000

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

Number of Business Passes purchased
Business/SME Pass revenue

3
€ 150

6
€ 300

7
€ 350

8
€ 400

11
€ 550

15
€ 750

20
€ 1,000

Fee for consulting service (with
operator, big machines), Average Fee
Hours per Month
Months
Consulting Service revenue

€ 10
30
10
€ 3,000

€ 12
60
10
€ 7,200

€ 12
90
10
€ 10,800

€ 12
135
10
€ 16,200

€ 12
202.5
10
€ 24,300

€ 12
303.75
10
€ 36,450

€ 12
455.625
10
€ 54,675

Machine hiring (no operator)
Hours per user per day
Users per Day per month
Days per Month
Months per Year
Machine Hiring revenue

€5
4
1
20
10
€ 4,000

€7
6
2
20
10
€ 16,800

€ 10
6
4
20
10
€ 48,000

€ 10
6
6
20
10
€ 72,000

€ 10
6
8
20
10
€ 96,000

€ 10
6
10
20
10
€ 120,000

€ 10
6
12
20
10
€ 144,000

Workshop Fee per hour
Number of Workshops per Month
Months per Year
Users per workshop
Workshop revenue

€ 20
10
10
5
€ 10,000

€ 30
12
10
10
€ 36,000

€ 30
15
10
10
€ 45,000

€ 30
18
10
10
€ 54,000

€ 30
20
10
10
€ 60,000

€ 30
22
10
10
€ 66,000

€ 30
20
10
10
€ 60,000

Business mentoring, Average Fee Per
hour *
Hours per Week
Weeks Annually
Mentorship Revenue

€ 10
6
30
€ 1,800

€ 15
6
30
€ 1,800

€ 15
6
30
€ 1,800

€ 15
6
30
€ 1,800

€ 15
6
30
€ 1,800

€ 15
6
30
€ 1,800

€ 15
6
30
€ 1,800

Individual Pass Fee (core machines are
not included)
Users who purchased passes
Individual Pass revenue
Business/SME Pass:

€ 50

Free Public Hours and associated costs
3D Printers
Machine replacements
€ 14,800
Establishment Cost
Public/Foundation Finance
Annual revenue
Annual Operating Costs
Operating Profit
Replacement/ Maintanance Cost
Depreciation

Workstations 3D Printers
€ 15,000
€ 14,800

(€ 271,890)
€ 271,890
€ 19,175
€ 62,360
€ 106,350 € 144,760 € 183,150 € 225,600 € 262,475
(€ 128,556) (€ 128,556) (€ 128,556) (€ 128,556) (€ 128,556) (€ 128,556) (€ 128,556)
(€ 109,381) (€ 66,196) (€ 22,206) € 16,204
€ 54,594
€ 97,044 € 133,919

(€ 40,127)

(€ 14,800)
(€ 40,127)

(€ 40,127)

(€ 15,000)
(€ 40,127)

(€ 14,800)
(€ 40,127)

(€ 40,127)

(€ 149,508) (€ 106,323)
€0
€0
(€ 149,508) (€ 106,323)

(€ 77,133)
€0
(€ 77,133)

(€ 23,923)
€0
(€ 23,923)

(€ 533)
€0
(€ 533)

€ 42,117
(€ 4,212)
€ 37,905

€ 93,792
(€ 9,379)
€ 84,413

Net Cash flow
(€ 189,635) (€ 146,450) (€ 117,260)
Net Present Value (NPV)
(€ 445,794)
NPV (12%)
(€ 414,400)
NPV (15%)
(€ 393,887)
*this represents 2/3 of the toal fee that goes to Fab Lab, with 1/3 being paid to the coach.

(€ 64,050)

(€ 40,660)

(€ 2,222)

€ 44,286

Operating profit before Taxes
Taxes
Net Profit

(€ 40,127)

Източник: Доклад "Водещи проекти в областта на иновационната инфраструктура", Световна банка,
ноември 2013 г.
текст на картинката:
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Висок клас FabLab: Прогнозен приход
Дисконтов процент (номинален)
Прогнозна инфлация
Дисконтов процент (реален)
Амортизационна норма
Променлива разходна база
Корпоративен данък
Такса за индивидуален пас (основните машини не са включени)
Потребители, които са си купили пасове
Приход от индивидуални пасове
Бизнес пас/ пас за МСП
Брой закупени бизнес /МСП пасове
Приход от бизнес пасове
Такса за консултация (с оператор, големи машини) средна ставка
Часове на месец
Месеци
Приход от консултативни услуги
Наем на машини (без оператор)
Брой часове на потребител на ден
Потребители на ден на месец
Дни на месец
Месеци на година
Приход от наем на машини
Такса за семинар на час
Брой семинари на месец
Месеци на година
Брой потребители на семинар
Приход от семинари
Бизнес менторство, средна цена на час*
Часове на седмица
Седмици на година
Приход от менторство
Безплатни часове за достъп на граждани и свързаните с тях разходи
Разходи за създаване
Публично финансиране/финансиране от фондации
Годишен приход
Годишни оперативни разходи
Оперативна печалба
Разходи за подмяна / поддръжка
Амортизация
Оперативна печалба преди облагане с данъци
Данъци
Нетна печалба
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Нетен паричен поток
Нетна настояща стойност (ННС)
ННС (12%)
ННС (15%)
*тази стойност представлява 2/3 от общата такса, която отива за FabLab, 1/3 се плаща на ментора
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9.5.

Приложение: Базирани на иновациите инкубатори51

Базираните на иновациите инкубатори (БИИ), най-вече на места със слабо използван
предприемачески потенциал, насърчават формирането на благоприятна среда за
експерименти за бизнес развитие, като в същото време се фокусират и върху
образоването, менторството и изграждането на контакти, като по този начин допринасят
за конкурентоспособността и създаването на работни места, подпомагат центровете за
научноизследователска и развойна дейност, помагат за комерсиализацията на ноу-хау и
улесняват университетите и предприятията в генерирането на съпътстващи дейности
(спин-оф). Насърчаването на инкубацията и растежа на малки иновативни фирми е
стратегически приоритет на ЕС по програма „Хоризонт 2020“. Дейността на инкубаторите в
много държави членки на ЕС осигурява добри примери за начина, по който инкубаторите,
заедно с други центрове за върхови постижения, формират част от една стратегия за развитие
на клъстери от нови технологии и дейности, основани на знанието, на базата на
индустриалните традиции и силните страни на НИРД на съответния регион автомобилостроене, биотехнологии, електроника, софтуер и ИКТ, творчески индустрии и т.н.

В България, съществуват структури и инструменти в подкрепа на бизнеса, както
субсидирани, така и по пазарни цени, дизайнът и дейността на които са поне в
някои аспекти подобни на тези, предоставяни от един иновационен инкубатор.
Въпреки, че е налице необходимост от такива инкубатори, тъй като те биха могли да спомогнат
да се отстранят недостатъците на съществуващите структури за подкрепа, например
съществуващите инкубатори не се фокусират върху стартиращи фирми, базирани на иновации,
а фондовете за начален капитал и акселериране и бизнес меценатите се съсредоточават само
върху млади фирми, демонстриращи високи темпове на ръст (така наречените „газели”), които
са изправени пред незначителна конкуренция и инвестират в малко на брой проекти; схемите
за държавна помощ в рамките на оперативните програми са силно бюрократизирани и това
обезсърчава някои кандидати, обучението и менторството се извършват на доброволческа
основа, като менторите обикновено не участват в управлението на всеки един проект. Найголемият проблем обаче е, че връзките с научната общност във всички структури и
инструменти са изключително слаби. Иновационните инкубатори биха могли да обърнат
специално внимание на въпроса за преодоляването на пропастта между научните изследвания
и индустрията.
Учредяването на нови базирани на иновациите инкубатори с фокус върху стартиращи
фирми с интензивно използване на знания, предприятия, посветени на
комерсиализацията на иновациите и научните изследвания, както и върху учени в
технологични сфери, разработващи изследователски/иновационни идеи с бизнес
потенциал, ще адресира текущите цели на държавната политика. Тези инкубатори, заедно
с водещия инкубатор със седалище в София, ще обслужват съществуващите микро- и малки
технологични фирми, както и технологични стартиращи фирми, опериращи в сектори с висок
потенциал за растеж и иновации.
Инкубаторите, независимо от отрасловата им насоченост, осигуряват форум, където
авторите на бизнес идеи биха могли да общуват с хора с подобни възгледи, да научат
повече за предприемачеството и да дефинират идеите си. Гамата от услуги, които водещият
БИИ ще предоставя на стартиращи фирми в сектори с интензивно използване на знания, следва
да бъде дефинирана чрез проучване на пазарното търсене, т.е. чрез оценка на нуждите и броя
желаещи да ползват такива услуги, от страна на стартиращи фирми и кандидат-предприемачи.
51

За подробна дискусия, вижте доклад на Световната банка: "Водещи проекти в областта на иновационната

инфраструктура", ноември 2013 г.
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Традиционната инкубация следва два основни етапа, за да подпомогне идентифицирането на
бизнес проекти, които са реално обещаващи и ще донесат очакваните ползи.

текст на картинката:





Създаване на стартираща компания
оценка на иновацията
разработка на бизнес план
бизнес моделиране
обучение

Пред-инкубационен период

Ранен етап

Процес на инкубация








достъп до финансиране
коучинг и менторство
хостинг
обучение
комерсиализация
бизнес планиране на следващ етап

Разширяване
 диагностика на иновацията
 подкрепа за интернационализация
на компанията
 технологична комерсиализация
 клъстъри
 бизнес развитие

Пост-инкубационен период

Отрасловите инкубатори биха могли да предоставят целия набор от услуги от
предварителната фаза до слединкубационния етап и да осигуряват подкрепа за
всички, които имат осъществима идея в рамките на определен икономически
сектор (например, хранително-вкусова промишленост, машиностроене и т.н.), за
да може да се разгърне реалния потенциал на региона, където се намира БИИ.
Предвид спецификите на съответния отрасъл може да е необходима специална
инфраструктура, за да могат да се задоволят нуждите на наемателите на инкубатора;
например при хранително-вкусовата промишленост наемателите ще се нуждаят от
експериментални
съоръжения
и
опитни
полета;
една
иновативна
биотехнологична/биологична стартираща фирма ще изисква добре оборудвани
лаборатории и значителна правна помощ относно правата върху интелектуалната
собственост (ПИС) и по регулаторни въпроси, един БИИ, насочен към
машиностроенето и електрониката, трябва да бъде в състояние да предложи наймодерни лаборатории за доказване на концепции и изготвяне на прототипи, 3D
принтери и т.н.
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Иновационната среда на България няма възможност да подкрепи частно финансиран
инкубатор и БИИ ще се нуждаят от държавни средства за подпомагане на дейността им
през следващите 10 години. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

2014-2020 г. следва да покрие разходите на инкубаторите през целия 7-годишен цикъл
на финансиране; обаче субсидиите трябва постепенно да се намаляват, тъй като
инкубираните компании ще съзряват и инкубаторите ще започнат да генерират
приходи от продажбата на акционерния си дял в фирмите-наематели.
Досегашният опит с финансирани от ЕС бизнес инкубатори в България и фондове за
начален капитал/ускорители, финансирани в рамките на програма JEREMIE,
потвърждава, че моделът на управление и качеството на управлението са един от найкритичните фактори за успех. За да може един инкубатор да успее, той се нуждае от
професионални управленски кадри с богат експертен опит в частния сектор, за разлика от
управлението чрез получаване на насоки и препоръки от държавни или общински служители
или академици. Въпреки че иновационните инкубатори в България ще трябва да бъдат
финансирани с публични средства, тяхната управленска структура и оперативно управление
трябва да отразява в максимална възможна степен тези на частно финансираните и
управлявани инкубатори. Екипът за разработването им трябва да се опита да включи
представители на всички заинтересовани страни и съответните сектори, включително:
държавата, университети/професионални институции, частния сектор, финансовия сектор,
други инициативи за развитие на предприятията/релевантни отраслови инициативи.
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Приложение: Приблизителна оценка на разходите за учредяване на
базиран на иновациите инкубатор

9.6.

Establishment Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating
Costs (initial) Costs Y1 Costs Y2 Costs Y3 Costs Y4 Costs Y5 Costs Y6 Costs Y7
Feasibility Study/ Business Plan
30,000
Recuriting Management
3,000
Rent for flagship IBI facility (500 sqm)
36,000
36,000
36,000
27,000
20,250
15,188
11,391
Renovation rental space for IBI flagship (500 sqm)
2,500
IBI facility maintenance costs
2,500
2,500
2,500
1,875
1,406
1,055
791
Office Equipment: Desks, Chairs, Filing Cabines.
15,000
Office Equipment: Computers, Printers, Copiers
30,000
22,500
Kitchen (Coffee machine, Refrigerator etc.)
20,000
Internet Infrastructure (routers, cabling, switches)
600
Internet Access (50 access points annual fee)
400
400
400
300
225
169
127
Communications (telefone, courier)
1,000
1,000
1,000
750
563
422
316
Electricity, water, heating/cooling (500 sqm space)
5,000
5,000
5,000
3,750
2,813
2,109
1,582
Salary Executive Director
36,000
36,000
36,000
27,000
20,250
15,188
11,391
Renumeration 7 Member Mangement Board
42,000
42,000
42,000
31,500
23,625
17,719
13,289
Salary Accounting Manager/ Finance Expert
24,000
24,000
24,000
18,000
13,500
10,125
7,594
Salary Administrative Support Staff
12,000
12,000
12,000
9,000
6,750
5,063
3,797
Salary Marketing Strategy Expert
24,000
24,000
24,000
18,000
13,500
10,125
7,594
Salary In-House IP counsel
24,000
24,000
24,000
18,000
13,500
10,125
7,594
External IP attorneys for complex IP issuses
18,000
18,000
18,000
13,500
10,125
7,594
5,695
Salary Regulatory Product Development Expert
24,000
24,000
24,000
18,000
13,500
10,125
7,594
Salary Technology Monitoring Expert
18,000
18,000
18,000
13,500
10,125
7,594
5,695
Events and Public Awareness Costs
6,000
6,000
6,000
4,500
3,375
2,531
1,898
Travel
10,000
10,000
10,000
7,500
5,625
4,219
3,164
Administrative
6,000
6,000
6,000
4,500
3,375
2,531
1,898
Matching Grants to Tennants (15% cofinancing)
100,000 100,000 100,000
75,000
56,250
42,188
31,641
Annual Operating Subsidy
391,400 388,900 388,900 314,175 218,756 164,067 123,050
Total Establishment Costs
98,600
Total Operating Cost Subsidy 7 Year Period
1,989,249
Total Cost 7 Year Period
2,087,849

Източник: Доклад "Водещи проекти в областта на иновационната инфраструктура", Световна
банка, ноември 2013 г.
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9.7.

Приложение: Компетенции на Центъра за поддръжка на ЦТТ

Идентифициране на релевантни за индустрията научни изследвания и управление на
отношенията университет-индустрия
 Управление на технологичните данни на НИИ, свързани с въпроси като трансфер на
материали, лицензиране, конфиденциалност, ексклузивност, опции, прекратяване и
междуинституционални споразумения, авторски и лицензионни (роялти) такси.
 Договаряне и осигуряване на възможно най-добрата сделка за изследователите в случай на
спонсорирани от индустрията изследвания по поръчка
 Провеждане на търсене и анализ за предишни проучвания, включително за химични
структури, с помощта на инструменти за търсене като Delphion®, SciFinder®, PubMed, Google
Scholar, Scirus, IEEE Search и бази данни като USPTO Patent Publication, Public PAIR и Patent
Assignment, базите данни на СОИС (PCT), ЕПВ, МПВ и ЯПВ (Японското патентно
ведомство).
 Търсене на индустриални партньори
 Изграждане на екипи от технически специалисти, инженери и други за разработка на
продукти
 Създаване и управление на портфолио за интелектуалната собственост, управление и
разпределение на приходите от роялти
 Управление на научноизследователски и развойни екипи
 Разработване на програми за отпускане на безвъзмездни средства в сферата на
технологиите и иновациите, включително управление и наблюдение на напредъка за
постигане на планираните цели
 Намиране на клиенти, събиране на данни и бизнес анализи и планиране, финансово
моделиране
Изготвяне на анализ на ситуацията при интелектуалната собственост и патентите
 Изпълнение на операции по патентен анализ (обща ситуация, проследяване, анализ на
цитираните източници, анализ на патентния клъстер) и пазарен анализ, с помощта на бази
данни Delphion, Frost and Sullivan, Hoovers, Knowledge Express, BioPharmInsight и др.
 Анализ на патентното портфолио на потенциални лицензианти и позициониране на
технологиите на НИИ спрямо нуждите на лицензиантите.
 Подаване на заявления за патенти, подаване на заявка по Договора за патентно коопериране
на национално ниво, препоръки за маркетинг и лицензиране препоръки след оценка на
потенциала за патентоване и търговската стойност на технологичните оповестяванията с
използването на четирилистния модел за трансфер на технологии.
Комерсиализация на изобретенията чрез лицензи и стартиращи фирми
 Изготвяне на доклади за технологичен скрининг, бизнес анализи, корпоративни доклади и
докладите на роялти за нови технологични оповестявания.
 Генериране на маркетингови документи
 Проучване на процентовите моделите за роялти плащания и препоръчване на лицензионни
условия за комерсиализация на технологията
 Изграждане и управление на съвместни
инвеститори/инвестиционни фондове.

отношения

с

търговски

партньори
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и

 Разработване на персонализирани маркетингови стратегии, базирани на спецификата на
технологията
 Местни и международни лицензи и преговори с лицензианти, включително роялти проценти,
предварителни плащания, общи бизнес условия
 Консултации относно учредяването на стартираща фирма и изграждането на нов бизнес,
включително наемане на изпълнителен директор, директор операции, ръководни кадри и
разработване на бизнес модел
 Набиране на капитали, предлагане на меморандуми, договаряне на общи условия за
инвестиране с инвеститори, включително остойностяване, ценообразуване, преговори
по декларацията за намерения и правни споразумения
 Финансиране на ключови технологии и разработване на продукти, обвързани с цялостната
верига на комерсиализацията, като нуждите на потенциалните стартиращи фирми следва да
отговарят на изискванията за финансиране. Съчетаване на източниците на финансиране
(обвързан капитал: личен, на приятели и семейство, частни лица - меценати, фондове за
инвестиционен капитал и/или необвързан капитал, като например безвъзмездна помощ) за
нуждите на разработчика и/или МСП
 Планиране и изпълнение на стратегия от научните изследвания до комерсиализацията
(практически опит в изпълнението, от доказване на концепцията до първата продажба
срещу единствено изготвяне на планове)
Образоване на изследователите относно основите на ИС и комерсиализацията
 Консултиране на учени/факултети по отношение на сложните процеси в областта на защитата
на интелектуалната собственост (ИС) и комерсиализацията на технологиите, работа в тясно
сътрудничество с тях за насърчаване на оповестяванията на изобретения.
 Увеличаване на осведомеността относно трансфера на технологии сред изследователите
 Разработване на програми за образование и обучение за управление и комерсиализация
на технологиите.
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Приложение: Персонал на Центъра за поддръжка на ЦТТ

Един генерален директор, който следва да бъде международен експерт, за предпочитане от
българската диаспора.
Един вътрешнофирмен адвокат, специализиран в законодателството по отношение на
интелектуалната собственост. Адвокатът следва да бъде от България.
Двама служители за лицензиране, един международен експерт и един професионалист от
ЦТТ консорциума
Двама служители за учредяване на предприятия, един международен експерт и един
професионалист от ЦТТ консорциума
Двама служители за маркетинг и партньорство с индустрията, един международен експерт
и един професионалист от ЦТТ консорциума
Двама служители за бизнес развитие, един международен експерт и един професионалист
от ЦТТ консорциума
Двама стажанти (анализатор за интелектуалната собственост и анализатор за
комерсиализацията) и двамата докторанти по водещи докторантски програми в България.
Административният персонал следва да се наема по необходимост и ще бъде местен.

Квалификация на персонала на Центъра за поддръжка на ЦТТ
Въпреки че специалистите по лицензиране, учредяване на предприятия, бизнес развитие и
контакти с индустрията ще имат специфични задачи и ще се изисква да имат квалификации,
подходящи за длъжността им, те трябва да бъдат в състояние да си предоставят взаимна
подкрепа при необходимост. Всички служители трябва да имат бакалавърска степен по
инженерна или научна специалност. Един от международните експерти трябва да има наймалко по-висока от бакалавърска степен в биологичните науки и един от международните
експерти трябва да има най-малко по-висока от бакалавърска степен в инженерните науки.
Персоналът (освен стажантите и административния персонал) трябва да има опит в работата за
център за трансфер на технологии в голям университет, или в отдела за бизнес развитие на
компания за иновативни технологии, или в МСТ (не от ИКТ сектора) за технология на ранен
етап на развитие, на позиция технологично управление, продуктово развитие, трансфер на
технологии и комерсиализация.
Екипът като цяло следва да разполага с колективен експертен опит в различни
измерения на управлението и комерсиализацията на ИС/технологии.
















Стратегия и планиране за позициониране на патенти
Базирани на ИС пазарни проучвания и анализ на конкурентната среда
Оценка на технологията и оценка на готовността й за пазара
Търсене на технологии и стратегия за комерсиализация
Управление на технологично портфолио
Анализ на общата ситуация и проследяване на патенти
Изготвяне на патенти и защита
Потенциал за патентоване, свобода на работа, търсене и анализ на нарушенията и валидността на
патенти
Събиране и управление на данни
Оценка на ИС и трансферно ценообразуване
Лицензионни договори
Договаряне на сделки
Учредяване на стартиращи фирми
Оценка на процентното разпределение на роялти
Изследвания по поръчка

84
Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативната програма,
съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Длъжностна характеристика - Проектен директор на ЦТТ (задължително
международен експерт, за предпочитане от диаспората)
Директорът ще поеме отговорност за изпълнението на звездообразния модел. Директорът ще
бъде "лицето" на ЦТТ и съответно ще носи отговорност за изграждането на институцията и
нейната видимост на национално и международно ниво чрез осигуряване на лидерство, визия и
посока на развитие за проектния екип.
Отговорностите на Проектния директор ще включват изграждане и поддържане на отношения
с българската научна общност, изграждане на взаимоотношения с български и международни
изследователски центрове за насърчаване на технологичните иновации, преглеждане,
договаряне и изготвяне на споразумения, както и оказване на подкрепа за широк спектър от
проектни дейности за насърчаване развитието на технологиите и комерсиализацията в
България. В допълнение, Директорът ще разработва и поддържа мрежи и контакти с
индустрията и инвеститори за улесняване на трансфера на технологии, сключване на бизнес
споразумения за лицензиране и ИС и ще управлява отношенията на институцията с
индустриалните й и академични партньори и външните консултанти по ИС.
Директорът ще докладва на МИЕ и ще предоставя препоръки относно недостатъците в
политиките и финансирането и по други проблеми на иновационната екосистема.
Проектният директор следва да разполага със следните квалификации:


По-висока от бакалавърска степен (магистърска или докторска) в областта на науките или
инженерните специалности, за предпочитане с магистърска степен по бизнес
администрация; с голямо предимство - образователни акредитиви от международни
центрове за върхови постижения.
 Демонстрирани умения за разбиране на технологиите в областта на физическите и
биологичните науки, доказуеми постижения в управлението на генерираща приходи
предприемаческа операция в контекста и културата на академичен център за трансфер на
технологии или голяма корпорация.
 10+ години опит в академична или корпоративна среда с отговорности в сферата на
технологичния маркетинг, бизнес развитието, учредяването на МСП, предприемачеството,
защитата на интелектуална собственост и лицензирането, както и опит в преговори,
изготвяне и изпълнение на споразумения между университетите и индустрията.
 7+ години опит на отговорна лидерска позиция и управленски опит в програма за
академичен трансфер на технологии или програма за корпоративно развитие.
 Отлично разбиране на правните, финансови и икономически въпроси, свързани със
защитата, лицензирането и комерсиализацията на интелектуалната собственост на
академични институти, МСП и фирми; доказан успех при договарянето на споразумения,
финансовия мениджмънт, постигането на целите и стратегическото планиране
 Възможност да балансира обществените и академични ползи с разумното управление на
приходите и разходите; изключителни умения за писмена и устна комуникация,
енергичност, както и способност да вдъхновява екип от професионалисти в областта на
трансфера на технологии
Длъжностна характеристика - Адвокат в областта на ИС (задължително местен
експерт)
Адвокатът ще поеме ролята на вътрешнофирмен юридически консултант, следва да има
правоспособност да практикува право в областта на интелектуалната собственост (юридическа
правоспособност). Въпреки, че от адвоката се очаква основно да предоставя консултации
относно въпросите на ИС, той/тя ще носи отговорност за контрола на всички правни въпроси,
имащи отношение към дейността на центъра. В допълнение към контрола над
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законосъобразността на всички рутинни дейности на центъра, от адвоката също така се очаква
непрекъснато да следи промените в режимите за интелектуалната собственост на ЕС и в
международен мащаб и да консултира директора относно действията, които следва да се
предприемат в резултат на тези промени. Адвокатът по ИС ще играе ключова роля при
изготвянето на справки относно политиката, които Центърът за поддръжка ще предоставя на
МИЕТ.
Квалификациите на адвоката ще включват:







Бакалавърска степен по физически или биологически науки и магистърска/докторска
степен по право в областта на интелектуалната собственост.
Правоспособност да практикува в България и ЕС
Пет години професионален опит
Опит или капацитет за усвояване на знания за работа със софтуер за трансфер на
технологии за анализ на интелектуална собственост, определяне на процентното
разпределение на роялти, структуриране на сделки и пр.
Постижения в областта на защитата на патенти, в съдебни спорове във връзка с
нарушението на права по патенти и др.
Международният опит (в ЕС) в защитата на патенти е голямо предимство

Длъжностна характеристика - Служител лицензиране (международен експерт)
Служителят по лицензиране ще работи за осигуряване на подаването на заявления за патенти
от страна на българската научна общност, за оценка на потенциалната стойност на патентите,
разработване на алтернативни подходи за монетизиране на всеки патент, оценка на
потенциалните ползи и рискове на всеки подход, включително възможни реакции на клиенти и
конкуренти. Конкретните задачи на служителя по лицензиране ще включват:


Изграждане и управление на взаимоотношенията с изобретатели и потенциални
изобретатели.
 Предоставяне на препоръки и консултации на изобретатели и разработчици относно
комерсиализацията на технологии, включително за оповестяването на изобретения,
скрининг и оценка, интелектуална собственост, лицензиране и т.н.
 Дейности по лицензиране, включително: оценка и скрининг на оповестявания;
идентифициране и квалифициране на лицензианти; оказване на съдействие за
маркетингови стратегии и планове за лицензиране на технологии, изготвяне на общи
бизнес условия за лицензионни споразумения; договаряне и сключване на лицензионните
споразумения, включително координиране на подготовката/сключването на правни
споразумения/документи; и управление на портфолио от технологии.
 Дейности в областта на маркетинга, включително: независимо разработване и реализиране
на маркетингови стратегии и планове за лицензиране на технологии; изграждане и
управление на стабилни взаимоотношения с индустрията, както и промотиране на
технологии на технологични конференции.
 Управление на работата на софтуер за бази данни и системи за съхранение на
документация
 Разработване и представяне на годишен план за действие за поддържане на ефективни
взаимоотношения с изобретатели за повишаване на броя на оповестяванията и лицензианти
за пускането на технологии на пазара.
 Обучение и менторство за анализаторите и друг помощен персонал при необходимост.
Квалификациите на служителя по лицензиране ще бъдат:
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Бакалавърска степен във физическите или биологични науки плюс пост-бакалавърска
степен (магистър по бизнес администрация, докторска степен).
Пет години опит в инициирането, структурирането и договарянето на лицензионни сделки
в центъра за технологичен трансфер на академична институция или корпорация в областта
на ИС и международното патентно право; стандартни за индустрията практики за
лицензиране, маркетинг и осигуряване на договори за технологии, както и превеждане на
необходимите преговори.
Опит със софтуер за трансфер на технологии за анализ на интелектуална собственост,
определяне на процентното разпределение на роялти, структуриране на сделки и пр.
Постижения в изграждането на стабилни работни взаимоотношения с изобретатели
(например: да се гарантира, че изобретателите разбират процеса на подаване на заявления
за изобретения; менторство за изобретателите с цел осигуряване на високото качество на
изобретението, както и осигуряване на обратна връзка до изобретатели на базата на
резултатите от анализа на изобретението).
Способността да предоставя обучение/ менторство на българския си колега на същата
позиция е задължително условие

Длъжностна характеристика - Служител лицензиране (местен експерт)
Местният служител по лицензиране следва да разполага с квалификации, доближаващи се във
възможно най-голяма степен до тези на международния експерт. Специалисти с
образование/опит в международни центрове за високи академични постижения ще се ползват с
предимство.
Длъжностна характеристика - Служител учредяване на предприятия (международен
експерт)
Служителят за учредяване на предприятия ще подпомага разработването, създаването,
финансирането и стартирането на нови малки и средни предприятия, базирани на български
технологии. Отговорностите и квалификациите на служителя за учредяване на предприятия
включват:


Оценка на български технологии за техния търговски потенциал чрез стартираща
фирма или чрез лицензиране на технологията на съществуващо МСП или на голяма
корпорация, местна или международна.



Изготвяне и валидиране на бизнес модел за технологията, включително
техническа/продуктова разработка, от доказване на концепцията до първата
продажба.







Ангажиране на изпълнителен директор/директор операции, който да управлява
стартиращата фирма, оказване на съдействие на същия за набиране на стартов капитал
и подбор на екипа за изпълнение на бизнес плана.
Структуриране на сделки, договаряне и подписване на общи условия.
Изготвяне и оценка на декларации за намерения и придружаващи правни документи за
нови МСП.
Идентифициране и привличане на потенциални инвеститори, местен и международен
инвестиционен капитал, частни капиталови фондове, корпоративни инвестиции за
набиране на първоначално финансиране и капитал за разширяване.
Разработване и/или анализ на бизнес планове, резюмета, презентации, инвестиционни
меморандуми, предложения за безвъзмездни средства, бюджети и срокове, доклади за
структурата на собствеността и формални финансови отчети за фирми от портфолиото
на ранен етап на развитие и свързани проекти.
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Създаване и поддържане на база данни за нови начинания на българските технологии
за постигане на адекватна отчетност и за ефективно следене и управление на дейността
на отдела.
Обучение и менторство за анализаторите и друг помощен персонал при необходимост.
Поемане на ключова роля в проучванията за оценка на проблемите във финансирането.
Квалификацията на служител за учредяване на предприятия включва образователна
степен по физически или биологични науки и магистърска степен по бизнес
управление, 5 години опит в областта на учредяването на предприятия и учредяване на
най-малко три стартиращи фирми в академична институция или корпорация, както и
набрани минимум 2 млн. USD (от екипа като цяло) външен капитал за финансиране на
нови стартиращи фирми.
Способността да предоставя обучение/ менторство на
българския си колега на същата позиция е задължително условие

Длъжностна характеристика - Служител учредяване на предприятия (местен експерт)
Местният служител по учредяване на предприятия следва да разполага с квалификации,
доближаващи се във възможно най-голяма степен до тези на международния експерт.

Специалисти с образование/опит в международни центрове за високи академични
постижения ще се ползват с предимство.
Длъжностна характеристика - Служител бизнес развитие (международен експерт)
Служителят ще работи за институционализиране на модели на структури, практики и
партньорства, които позиционират ЦТТ като устойчив "предпочитан партньор". Служителят по
бизнес развитието трябва да бъде в състояние да си взаимодейства със заинтересованите
страни и важните участници в българската иновационна екосистема, включително например
висши длъжностни лица в правителството, институти и инвестиционни фондове, както и да
изгражда взаимоотношения с българската общност за научно и технологично развитие. В
резюме, служителят следва да спомогне за разработването на поток от подходящи за
комерсиализация иновации, да насърчи съвместните научни изследвания и да развие нови
източници на приходи за ЦТТ.
Служителят за бизнес развитие следва да работи за посрещане на външните нужди на ЦТТ чрез
идентифициране и оценяване на постиженията в сферата на НИРД на изследователите в
България, структуриране на тези резултати чрез научни сътрудничества, възможности за
развитие на продукти и сделки с външни партньори, изпълнение на програми за осведомяване
с цел набиране на нови НИРД, технологии и предприемачество сред академичната общност.

Квалификациите на служителя за бизнес развитие включват:







Бакалавърска степен във физическите или биологични науки плюс пост-бакалавърска
степен (магистър по бизнес администрация, докторска степен).
Петгодишен опит, включващ иницииране на програми за бизнес развитие чрез пазарна
реализация
в
ролята
на
"резидентен
предприемач",
менторство,
научноизследователско сътрудничество между индустрията и академичната среда,
програми за ангажираност на студенти
Постижения в изграждането на стабилни работни взаимоотношения с изобретатели
Оказване на съдействие на НИРД за задаване на междуведомствени цели и изграждане
на взаимоотношения между основните играчи в различни институции (местни и
международни)
Иницииране, разработване и реализиране на стратегии и тактики за осведомяване и
привличане на академични, индустриални, държавни и нестопански партньори
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Провеждане на конкурси за бизнес планове и други дейности за подобряване на
видимостта на ЦТТ
Работни познания за физичните или биологичните науки и отрасли с технически или
научен опит в една или повече от функционалните сфери, от доказването на
концепцията до първата продажбата на технологията.
Обучение и менторство за анализаторите и друг помощен персонал при необходимост.

Способността да предоставя обучение/наставничество на българския си колега на същата
позиция е задължително условие.
Длъжностна характеристика - Служител бизнес развитие (местен експерт)
Местният служител по учредяване на бизнес развитие следва да разполага с квалификации,
доближаващи се във възможно най-голяма степен до тези на международния експерт.
Специалисти с образование/опит в международни центрове за високи академични постижения
ще се ползват с предимство.
Длъжностна характеристика - Служител маркетинг и партньорство с индустрията
(международен експерт)
Служителят по маркетинг и партньорство с индустрията следва да е технологичен експерт,
който ще работи в тясно сътрудничество с експерта по бизнес развитие за вземане на
стратегически решения за реализиране на важни партньорства с потенциални лицензианти.
Тази позиция изисква способност за концептуализиране и изготвяне на стратегически решения,
които отговарят на целите за приходите от лицензиране, за реализиране на предложените
стратегии и за провеждане на маркетингови кампании за технологиите чрез разработване на
дългосрочни взаимоотношения с ключови стратегически партньори, местни/международни
корпорации, малки и средни предприятия и инвестиционни фондове
Служителят ще отговаря за разработването на стратегически маркетингов план и ефективната
комуникация относно ползите от технологията с лицензианти, стартиращи фирми и бизнес
партньори. Служителят за маркетинг и индустриални партньорства ще развива стратегията за
ИС чрез идентифициране на изискванията на пазара, създаване на нови възможности за
увеличаване на приходите от лицензиране, участие в преговори за лицензии, изготвяне на
маркетингови материали за увеличаване на стойността на българската технология,
комуникации със заинтересованите страни и провеждане на презентации на свързани с
технологиите мероприятия в България и в чужбина.
Квалификациите на служителя по маркетинг и индустриални партньорства включват:


Бакалавърска степен във физическите или биологични науки плюс пост-бакалавърска
степен (магистър по бизнес администрация, докторска степен). Доказуеми постижения
в създаването и реализирането на стратегически маркетингов план за увеличаване на
приходите от лицензи и повишаване на броя на дългосрочните корпоративни
споразумения. Способността да предоставя обучение/наставничество на българския си
колега на същата позиция е задължително условие

Отговорностите включват:



Дефиниране на пазарните изисквания по отношение на интелектуалната собственост за
български технологии чрез оценка на потенциалните пазарни възможности на всяка една
технология и ползите от нея
Разработване на новаторски решения в областта на ИС и маркетингови планове, които
отговарят на нуждите, възможностите и резултатите на българските заинтересовани лица
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Изграждане и разширяване на мрежа от потенциални корпоративни партньори чрез
създаване на контакти, планиране на мероприятия, корпоративни посещения и участие в
най-малко три големи конференции годишно за идентифициране на възможности за
разработване на нови стратегии за промотиране
Промотиране на мисията на ЦТТ както вътрешно, така и външно
Срещи с разработчици на технологии, академични работници и членове на българската
научна общност и представяне на ЦТТ и неговите услуги
Анализ на нуждите на потенциални лизензианти, управление на оферти за потенциални
лицензианти
Запис и отчитане на информацията за контактите и маркетинга в таблици и/или бази данни
Участие в преговорите и изпълнението на сделки, осъществени благодарение на
маркетинговите усилия
Обучение и наставничество за анализаторите за ИС и друг помощен персонал при
необходимост.

Длъжностна характеристика - Служител маркетинг и партньорство с индустрията
(местен експерт)
Местният служител по маркетинг и индустриални партньорства следва да разполага с
квалификации, доближаващи се във възможно най-голяма степен до тези на международния
експерт. Специалисти с образование/опит в международни центрове за високи академични
постижения ще се ползват с предимство.
Длъжностна характеристика -Стажанти
Стажантите подпомагат дейността на различните служители във всички техни задачи. Единият
стажант (анализатор по комерсиализация) следва да е студент в магистърска програма по
бизнес администрация, а другият (анализатор по ИС) да бъде докторант по техническа
специалност.
Предвижда се основните задължения на анализатора на ИС да включват провеждане на
глобални търсения, анализ и сортиране на научна литература, патенти и други форми на
публични оповестявания, свързани с технологията.
Тази дейност подпомага ЦТТ,
включително потенциала за патентоване, свободата на работа, дю дилиджънс и проучването на
конкуренцията за технологии, които имат отношение към възможностите за комерсиализация
на българските технологии. Анализаторът ще координира търсене на патенти и литература с
външни правни кантори, ангажирани на проектна база за подпомагане на изготвянето и
управлението на портфолиото от ИС на ЦТТ.
Анализаторът по комерсиализация следва да работи по теми, свързани с пазарни проучвания,
конкурси за бизнес планове, изготвяне на бизнес планове, осъществяване на контакти с
индустрията и търсене на лицензианти.
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Приложение: Приблизителна оценка на разходите за учредяване на
Център за поддръжка на ЦТТ

9.9.

Всички цифри са в '000 (хиляди)
Валута - USD
Център за поддръжка на ЦТТ
Периодични
Първоначални
разходи разходи (или
Периодични
общо за три
еднократни)
разходи/годишно години

Общо

% от
общата
сума на
разходите

Офис

150

150

450

600

6,31%

Бази за патенти и бизнес
информация

200

250

750

950

9,99%

Учредяване

100

0

100

1,05%

30

90

90

0,95%

50

150

400

4,21%

0

100

1,05%

640

1 917

1 917

20,16%

250

750

850

8,94%

Консултации в областта
на патентите

250

750

750

7,89%

Патентна защита

300

900

900

9,47%

Обучение

300

900

900

9,47%

Лабораторни тестове и
пр.

250

750

750

7,89%

Разходи, свързани с
координирането на
съществуващите ЦТТ
ИТ инфраструктура вътрешен/външен уеб
сайт

250

Набиране на ключови
професионалисти

100

Заплати на ключови
професионалисти (вижте
следващата таблица за
подробности)
Маркетингови разходи

100
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Събития, свързани с
дейности по
технологичен трансфер
(различни от маркетинг)
- церемонии по
награждаване/конкурси
за бизнес планове и т. н.
Допълнителни дейности
- Форум между бизнеса
и висшето образование,
кръгла маса
университет-индустрия
и др.

150

450

300

Друго

150

Общо:

1 200

Всичко:

9 507

450

450

4,73%

300

3,16%

450

4,73%

8 307

Заплати на ключови професионалисти
Международен персонал
Директор

Местен персонал

160

Служител лицензиране 1

Служител бизнес развитие

95

Текуща заплата + 10%
премия + релокация, ако
е необходимо

90

Текуща заплата + 10%
премия + релокация, ако
е необходимо

Адвокат в областта на интелектуалната
собственост

Текуща заплата + 10%
премия + релокация, ако
е необходимо

Служител за връзка с
индустрията/маркетинг

90

Текуща заплата + 10%
премия + релокация, ако
е необходимо

90

Текуща заплата + 10%
премия + релокация, ако
е необходимо

Специалист учредяване на
предприятия

Възнаграждение на
докторант + отказ от
правото на хонорар

Анализатор интелектуална собственост
- стажант
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Възнаграждение на
докторант + отказ от
правото на хонорар

Анализатор комерсиализация - стажант
Допълнителен персонал

10 000 (прогнозни)

Общо:

115 (прогнозни)

525

Всичко за персонал: 525+ 115 = 640

Фонд за доказване на концепции
Първоначални
разходи (или
еднократни)
Учредяване, изготвяне на устав и пр.

Периодични
разходи - общо
за три години

Периодични
разходи/годишно

200

ИТ инфраструктура

0
10

Набиране на ключови
професионалисти/инвестиционен
комитет

100

30

0

Заплати на ключови професионалисти

100

300

Разходи за финансов и правен анализ
(дю дилиджънс)

100

300

Друго (включва правните разходи)

100

300

Общо:

300

Всичко:

1 230

Сумата, която ще бъде разпределена
между отговарящите на изискванията
проекти
Следователно разходите на фонда ще
са по-малко от 25% от средствата (1
230 000/5 000 000), с оставащи 3 770
000, които да се ползват за реалното
финансиране

3 770
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930

