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Резюме
Докладът прави преглед на съществуващата структура за комерсиализация на
иновациите и интелектуалната собственост (ИС) в България и дава препоръки за
ефективното справяне с предизвикателствата, пред които е изправена екосистемата за
комерсиализация на иновациите. Докладът дава своя принос към Плана за действие за
комерсиализация на иновациите, който е един от основните компоненти в Споразумението за
предоставяне на аналитични услуги от юли 2012, чрез което Световната банка осигурява
подкрепа на Правителството на България при разработването на Стратегия за интелигентна
специализация, иновационния компонент на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” за програмен период 2014-2020, както и при идентифицирането на
проекти, които могат да бъдат модел за инфраструктури иновации.

1.

Докладът е организиран в следните раздели: Резюмето включва и таблица с
препоръки в края. Раздел 1 се фокусира върху значението на разпространението/дифузията на
технологиите и знанията, ИС, комерсиализацията на иновациите, центровете за трансфер на
технологии (ЦТТ) в изследователските институти и университетите, за създаването на
икономика на знанията. Разделът описва и развитието на тези области в световен мащаб. Раздел
2 описва съществуващата рамка на ИС в България и влиянието й върху комерсиализацията на
иновациите, монетизацията на ИС и икономическия растеж. Направен е и преглед на темите,
свързани с комерсиализацията на ИС като определяне на цената на ИС и търговията с ИС като се
прави сравнение между ситуацията в България и глобалните тенденции. Раздел 3 предлага
подробно описание на инфраструктурата за комерсиализация на иновациите в България с
изключение на инфраструктурата на ЦТТ, на която е отделено специално внимание в Раздел 4.
Раздел 5 предлага заключение на доклада с препоръки за подобряване на системата ПИС и
създаването на по-ефективна екосистема за комерсиализация на технологиите.

2.

Докладът се основава на задълбочени интервюта със заинтересовани страни от
българската система на иновациите; на едно изследване на Фондация „Приложни изследвания
и комуникации”1, поръчано от Световната банка; документи получени от Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ); преглед на публичните доклади; фокус групи
организирани от екипа на Световната банка по време на различни мисии в България.

3.

Докладът предлага решения, които да направят ЦТТ по-ефективни, както е
дефинирано в Споразумението за предоставяне на аналитични консултантски услуги2;
включва освен това и дискусия за екосистемата на иновациите и правото на интелектуална
собственост (ПИС). Обхватът на доклада е много по-широк от договореното с МИЕТ и

4.

3

дефинираното във Встъпителния доклад . В този контекст, освен че изтъква темите, свързани с
1 Създадена през 1991 г., Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е български институт за иновационни
политики и изследвания. Дейностите на фондацията са в подкрепа на различни лица и организации отговорни за
политиките в централните и местни власти, бизнеси, производствени асоциации и гражданското общество.
http://www.arcfund.net/index.php?id=377
2 26 юли 2012 г.
3 Ноември 2012 г.
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комерсиализацията на иновациите и системата на ПИС, докладът предлага детайлен анализ на
въпроси от основен интерес за правителството като сътрудничество между академична общност
и индустрията, финансиране за предприемачите, глобалната картина на ИС и иновациите.
Докладът прави анализ на използването на системата на ПИС от страна на иноваторите и МСП
базирани на знанията. Той включва и обсъждане на две свързани теми – културните и творчески
индустрии (КТИ) и разпространението на иновациите. Тези теми заемат важно място в
предназначението на настоящия доклад: растежът на КТИ и съответния ефект на
разпространението (спилоувър) в други сектори на икономиката зависи значително от
екосистемата на ПИС; а разпространението на технологиите включва абсорбирането на глобално
знание – ключова стъпка в развитието на продукти и услуги с по-висока добавена стойност и
интегрирането на местни фирми в глобалните вериги на стойността.
Съдържанието на настоящия доклад и обратната връзка от съответните партньори
от правителството и заинтересованите страни от иновационната екосистема на България,
получени по време на консултациите, ще послужат за основа на Програмата за услуги за
комерсиализация иновациите4. Докладът предлага конкретно как ЦТТ да станат по-

5.

ефективни. Препоръки за други видове комерсализационна инфраструктура се предлагат в други
скорошни доклади на Световната банка. Въпреки че специфичните препоръки за това как
системата за ПИС да стане по-ефективна, са извън обхвата на настоящия доклад, в него става
дума за ключовите предизвикателства, пред които е изправена системата; идентифицират се
стъпки, които могат да бъдат предприети в близък, средносрочен и дългосрочен план, за
справяне с тях.
Ключовите послания на доклада са както следва:
Преодоляването на различията и улесняването на сближаването с другите страни от
ЕС е, и е било през последните години, водещ приоритет за България. За целта България има
нужда да повиши производителността си чрез иновации – усвояване на вече съществуващи или
разработване на нови технологии, продукти и процеси – които са в основата на високата
производителност. Нивото на производителността и иновативните дейности остава ниско в
България, а техническата ефективност5 в страната е по-ниска от тази в другите страни, наскоро
приети в ЕС. Фирмите, които ползват лицензионни технологии от чужбина, тези, които имат
сертификация по ISO и иновативните фирми, които са въвели нови продукти, са значително попроизводителни от останалите фирми в България6. Тези факти правят комерсиализацията на
иновациите, дифузията на технологиите и укрепването на системата на ПИС, приоритетни за
България.

6.

4 Основен резултат по Дейност 4 от Споразумението за предоставяне на аналитични услуги от 26 юли 2012 г.
5 Техническата ефективност (ТЕ) е аналог, на ниво анализ на фирми, на общата факторна производителност (ОФП) на
макроикономическо ниво и при секторните изследвания; избягват се някои от проблемите, свързани с
производителността на труда като се взимат предвид едновременно използването на капитал и труд. Разликите в ТЕ
при фирмите (напр. между фирмите в различни държави или между фирми, които имат износ и тези, които нямат
износ) се дължат на различия, несвързани с капитала или труда.
6 Accelerating Bulgaria’s Convergence: The Challenge of Raising Productivity/Засилване на сближаването на България:
Предизвикателството на повишаването на производителността
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Комерсиализацията на технологиите и иновациите зависи от три основни елемента:
(a) силна и дълбока връзка между изследователската общност и индустрията; (б) режим на ПИС,
който подкрепя изследванията и иновациите; и (в) стимули в подкрепа на комерсиализацията на
иновациите. Съществуващите програми за комерсиализация, обаче, не наблягат на никой от тези
ключови елементи, поради което за България е трудно ефективно да извлича полза от своя
потенциал за научни изследвания и успешно да комерсиализира иновациите си. Проучването на
международния опит показва, че програмите за комерсиализация на технологиите водят до
успех благодарение на създаването на политики улесняващи творчеството и въвеждането на
подходящи стимули в сектора, генериращ знания, заедно със създаването на комерсиализиращи
институции (напр. ЦТТ), които прилагат на практика плановете за комерсиализация.

7.

За да превърне потенциала си за научни изследвания в двигател за икономиката,
България трябва да ориентира културата на НИРД в изследователските институти и
университетите към индустрията чрез насърчаване на сътрудничеството, технологичното
предприемачество и комерсиализацията. За момента, в модела на изследователската дейност
и комерсиализацията на иновациите водещо е предлагането. Подобен модел, който преобладава
в по-развитите страни, не е подходящ за България, където е необходимо да има по-дълбоки
връзки с индустрията (задвижване от страна на пазара), не само заради засилването на притока
на приходи към изследователските институти/университети7, но и за ориентиране на
изследователската дейност към потребностите на индустрията. Въвеждането на реформи, които
насърчават възлагането на изследователски дейности между академични среди и индустрия и
които улесняват създаването на стартиращи компании от страна на университетите, могат да
доведат до преодоляването на една важна пречка, пред която е изправено предприемачеството в
университетите. Установяването на институционализиран механизъм, който да подпомага
диалога между академичните научни среди и индустрията, и бизнеса и висшето образование,
също би задълбочило сътрудничеството университети – индустрия. Политиките, които
установяват ясни, последователни и прости правила за управление на ИС и поделянето на
приходите в цялата страна биха помогнали за създаването на култура на засилено
сътрудничество между индустрия и изследователи. Предложеният централен ЦТТ би помогнал
за насочването на изследователската дейност в посока на индустрията посредством анализ на
картината на пазара и ИС.

8.

Цялостния климат на иновациите и комерсиализацията на ИС/технологиите в
България демонстрира стабилно развитие благодарение, до голяма степен, на финансовата
и техническа подкрепа на програмите на ЕС; въпреки това предизвикателства
продължават да съществуват. Например, докато при първите програми за комерсиализация
нямаше компонент на финансиране, по-новите включват този важен аспект (напр. JEREMIE8),

9.

което показва постепенно подобрение в разбирането за комерсиализацията на иновациите, най7 Увеличаването на НИРД финансирана от индустрията беше една от ключовите препоръки на доклада "Accelerating
Bulgaria’s Convergence: The Challenge of Raising Productivity"/ „Засилване на сближаването на България:
Предизвикателството на повишаването на производителността”
8 Инициативата JEREMIE, разработена в сътрудничество с Европейската комисия, предлага на страните членки на ЕС,
посредством съответните национални или регионални Управляващи органи, възможност да използват част от
структурните фондове за финансиране на малки или средни предприятия (МСП) под формата на собствен капитал,
заеми и/или гаранции или чрез револвиращ холдингов фонд , който действа като фонд – „чадър”.
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вече благодарение на интеграцията с ЕС. Слабият капацитет за комерсиализация на иновациите
9
10
се доказва от факта, че обявата за разработване на регионални бизнес инкубатори доведе до
сключването на само 18 договора през 2012 г. от подадени 42 предложения заради ниското
качество на кандидатурите.

10.

Интелектуалната собственост е глобалната валута на иновациите, която позволява
11

оптимално използване на знанията чрез търговия с нематериални активи . Една система за
ПИС позволява правната закрила на компаниите при разкриването на информация за
интелектуална собственост, която да е неразривна част от от различните видове капитал базиран
на знанията (КБЗ), вкл. патенти за нови продукти и процеси, авторски права върху софтуер и
художествени произведения, запезени марки и дизайн на брандове. Патентите са крайъгълен
камък що се отнася до секторите на високите технологии. Те са уникален източник на
техническа информация, която МСП могат да възприемат като много ценна за стратегическото
планиране на бизнеса си. Способността на компаниите да се занимават с техническо
лицензиране с цел наваксване е критичен фактор за подобряване на представянето в иновациите
и икономическата производителност. Освен това, разкриването на техническа информация,
която се съдържа в патентните документи, може да даде на МСП важни прозрения, които да се
използват за: идентифициране на алтернативни технологии; съобразяване с последните
технологии в съответната област; намиране на готови решения на технически проблеми;
получаване на нови идеи за иновации; откриване на бизнес партньори, доставчици и материали;
идентифициране на нишови пазари и варианти за лицензиране на технологии и т.н.12 Въпреки че,
предстоящите промени в законодателството на ЕС относно ПИС и директивите от рода на
общностния/единен патент могат да се справят с някои от тези въпроси, способността на
България да извлече полза от подобни промени ще зависи от способността на различните ПИС
институции в страната да отговорят на тези промени. Една по-добра система за публикуване на
защитена техническа информация би разрешила тези въпроси; и все пак, България трябва да
подготви план за отговор на бъдещи промени в системата за ПИС на ЕС.
Системата за защита на интелектуалната собственост в България се нуждае от
значителни подобрения. Въпреки че България се нарежда на 50-то място сред 130 страни по
отношение на защитата на ПИС, страната е на 94-то място по отношение на прилагането му на
13
практика. Една от ползите на съществената хармонизация на българския режим на ПИС с този
на ЕС е сигурността на ЕС, която изпраща положителен сигнал към инвеститори, изобретатели и
други заинтересовани страни. Проблемите на защитата на ПИС се асоциират не толкова със
съответното законодателство, а по-скоро се коренят в налагането на ПИС режим в България.
Съществува широко разпространено схващане, че режима на ПИС е опорочен; че съдебната
система е неефективна и че процедурите за привеждане в сила са прекалено сложни. Разходите и

11.

9 Според информация, предоставена от МИЕТ
10 BG161PO003-2.2.01, “Establishment and development of regional business incubators.”/”Създаване и развитие на
регионални бизнес инкубатори”
11
Интелектуален капитал, който често бива наричан нематериални активи за разлика от материалните активи
и фактори като земя и работна ръка
12
http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/patents/why.htm
13
http://www.internationalpropertyrightsindex.org/profile?location=bulgaria.
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сложността на българските и европейски патентни процеси, такива каквито ги възприемат
хората, също допринасят за недостатъчното използване на ИС като начин за защита и
комерсиализация на иновациите.
Системата на ПИС не се използва достатъчно от академичните среди,
предприемачите и бизнеса и до момента има малък успех в монетизирането на
интелектуалния капитал на България. Навсякъде по света, микро и малките предприятия не
са склонни да използват системата за ИС, тъй като обикновено разчитат на неформални средства
за защита на капитала си от знания, напр. търговска тайна. Българските МСП не правят
изключение. МСП в частност не са добре запознати с иновациите като икономически императив
и с многостранната роля на ИС. Това, заедно с мнението за липса на морал в системата на ПИС,
е довело до ниски нива на лицензиране на ИС и комерсиализация, както и до незначително
използване на системата за ПИС. Заради липсата на разбиране сред практикуващите относно
цената на използването на системата за ПИС в сравнение с ползите, които тя предлага, системата
страда от ниски нива на прилагане като се създава един порочен кръг на слабо използване и
недооценяване на политиките и програмите в подкрепа на използването на ПИС. Даже и
университетите и научните институти с публично финансиране, които притежават ресурса да
произвеждат ценна интелектуална собственост, не притежават унифицирана и предсказуема
рамка, както и необходимия опит за правилното управление и комерсиализиране на иновациите.
Една политика относно ПИС в сектора, генериращ знания, която притежава ясни правила
относно възлагането на права върху ИС, възможностите за монетизация и разрешаването на
споровете, би довела до засилено използване на системата за ПИС от частния сектор и
изследователите, което, от своя страна, би довело до засилена комерсиализация на иновациите и
търговия с интелектуален капитал. Политиката, насочена към подкрепа на използването на
системата за ПИС от страна на микро и малките предприятия, би била от полза за българските
компании, особено по отношение на достъпа до техническа информация от чужбина, а също и за
комерсиализирането на техния собствен капитал на знанията чрез разкриването му посредством
системата за ПИС.

12.

Разрешаването на предизвикателствата на слабото използване на ПИС и слабите
монетизация и търговия с ИС не трябва да се разглеждат като крайна цел в една държава,
а като средство за развитие на икономика на знанията. Въпреки че въздействието на една
ПИС система зависи от много фактори, включително от механизма на стимулиране и
повишаването на осведомеността на обществото, най-важен е капацитетът на икономиката и
академичните среди да генерират и комерсиализират иновации, както и възможността да
възприемат и адаптират вече разработени технологии за подобряване производителността на
бизнеса. Една добре функционираща система за ПИС създава благоприятстващи възможности
за развитие на икономиката, задвижвана от иновациите. Една ПИС система, която насърчава
използването на ИС, в частност от МСП, помага да се катализира технологичното наваксване и
комерсиализацията на иновациите, което води до икономическо развитие. Добрите политики за
ПИС могат да създадат екосистема, която насърчава иновациите и комерсиализацията, привлича
инвестиции в иновациите, промотира износа чрез механизми улесняващи търговията с ИС, и
помага за дифузията на технологиите.

13.
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Въпреки че ситуацията в България се е подобрила значително, укрепването на
режима на ПИС би направило инвестиционния климат още по-благоприятен, а също така
би осигурило среда за създаване, абсорбиране и разпространение на технологиите, най-вече
чрез ПЧИ14. Като страна, която следва развитието на технологиите, предизвикателството за
България е да реагира на една динамична глобална обстановка, в която технологичните граници
непрекъснато се придвижват напред от по-развитите в технологично отношение държави.
Българските фирми трябва или да възприемат технологиите по-бързо от придвижването на
технологичните граници, или да се изправят пред все по-разширяваща се технологична пропаст.
Фирмите абсорбират и възприемат технологии по няколко различни канала включително
търговия, ПЧИ и лицензиране, а иновациите вървят ръка за ръка с абсорбирането и
разпространението на технологиите. Тъй като в България има значителен потенциал за
абсорбиране, засилването на екосистемата на ПИС трябва да се разглежда като начин за
подобряване на производителността и инвестиционния климат. Освен това, въпреки че ПЧИ
също могат да бъдат важен канал за разпространение на технологиите, България трябва да
внимава да не се фокусира единствено върху намаляване на корпоративните данъци или върху
специални данъчни облекчения с цел привличане на този тип инвестиции. Подобни инвестиции,
сами по себе си, е малко вероятно да привлекат ПЧИ с високотехнологичен външен ефект. Една
по-благоприятна екосистема за ПИС е по-вероятно да привлече по-голям приток на технологии.

14.

Отделянето на внимание на слабата култура на патентоване и комерсиализация е
от важно икономическо значение в една глобална икономика, където съществува все
повече търговия с интелектуален капитал и конкурентното предимство все повече зависи
от иновациите и разпространението на технологиите. Плановете за иновациите в ЕС и
предложените промени и развитие на системата на ПИС в ЕС (единния патент15, патентния фонд
на ЕС и т.н.) правят темата още по-важна. Драматичният растеж в патентоването, особено в
развитите страни, и рязкото увеличаване на търговията с ИС в глобален мащаб, са сигнал, че
иновациите и ИС все по-бързо се превръщат в главни двигатели на растежа. Като се имат
предвид бързите темпове на монетизацията и търговията с ИС, е необходимо България да
признае важността на една добре функционираща система на ИС, която да е неразделна част от
стратегията за икономически растеж на базата на иновациите. Една система, която се възприема
като ефективна и с добър интегритет, може да насърчава технологиите и разпространението на
знанията чрез увеличаване на ПЧИ и лицензирането, най-вече във високотехнологичното
пространство. Една силна система за ПИС би създала по-добър капацитет за усвояване на
европейските фондове за проекти, свързани с иновациите. Чрез създаването на благоприятни
условия за иновациите, политиката за ПИС би способствала за постигането на европейските
цели и насоки и би помогнала за по-доброто интегриране в политиките и програмите на ЕС
свързани с иновациите и ИС.

15.

Подчертаването на важността на ИС в различните аспекти на развитието на
икономика на знанията като насърчаването на износа, ПЧИ и т.н., както и интегрирането
на съображенията за ПИС в дискусиите за политиките, би довело до по-дълбоки и попространни подобрения в екосистемата на ПИС. България трябва да проведе щателен анализ

16.

14 Оценка на инвестиционния климат в България, октомври 2008 г., Световна банка
15 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm
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на различните измерения на екосистемата на ПИС, за да избере варианти за политики, които
биха помогнали на страната да подобри различните си индикатори за ПИС – напр. използване на
ИС, прилагане на патенти, налагане на ПИС, продължителност на съдебните спорове и др.
Свързани теми като ценообразуване при трансферите, облагането с данъци на ИС и оценяването
на ИС трябва да бъдат част от подобно задълбочено проучване. Анализът и дискусиите върху
вариантите за политики, в най-добрия случай, трябва да се проведат в краткосрочен план, а
прилагането на политиките да стане в средносрочен план. Освен това, България трябва да
продължи да укрепва режима си на налагане на ПИС чрез изграждане на капацитета и по-добра
координация между различните агенции за ПИС.
Докато режимът на ПИС засяга всички заинтересовани страни, МСП са изправени
пред специфични предизвикателства и политики, насочени конкретно към тях, за да се
постигат по-добри резултати в сравнение с подхода, който прилага едни и същи мерки във
всички случаи. България е предприела сериозни мерки за изготвянето на конкретни политики в
ПИС, които са насочени към МСП, но притежава богати възможности да предприеме
допълнителни стъпки. Българското патентно ведомство е изработило специален клас патенти за
МСП, познати като „патенти за уникални модели”, които се обработват само за шест месеца и
осигуряват защита на ИС за 10 години. Докато факторите, които оказват влияние върху
генерирането на иновациите и тяхната комерсиализация от страна на МСП са много (като найзначимият е капацитетът на подобни предприятия), системата на ПИС, която насърчава
използването на ИС може да помогне за катализиране на комерсиализацията на иновациите,
което да доведе до икономически растеж.

17.

Инициативи като IPeurop Aware16 на ЕС и програмите на търговските камари17 в
редица страни, които насърчават използването на ПИС системата, особено сред МСП,
водят до по-добро отношение на заинтересованите страни към важността на ПИС в
бизнеса. Докато МСП, в общия случай, по-рядко биха използвали патентната система, би било
по-вероятно те да правят иновации и действително да комерсиализират своите изобретения.
Това, наред с факта, че МСП в България, както и МСП по света, създават най-много работни
места и наемат най-голям дял от работната сила, прави особено важно промотирането на
патентоването и комерсиализацията на иновациите, най-вече при МСП. Важността на силна
защита на ПИС при МСП за използването на нови търговски възможности се подчертава от
факта, че българските МСП все повече имат нужда да оперират на пазари извън ЕС, за да
оцеляват и просперират. В момента, обаче, МСП не се възползват от системата за ПИС, а вместо
това разчитат на други средства за защита на интелектуалната си собственост като търговски
тайни и маркетингово предимство.

18.

Въпреки че мерките за подобряване на ПИС екосистемата ще представляват
дългосрочен процес, повишаването на осведомеността относно ползите от използването на
ПИС система е сравнително бърз и прост начин за засилване използването на ПИС
система и бе трябвало да се проведе в близко бъдеще. Образоването на управителите на

19.

16

http://www.ipeuropaware.eu/

17

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/956/wipo_pub_956.pdf
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фирми (частен сектор), изследователите и предприемачите относно ролята на ИС и
управлението на ИС може да доведе до по-широко използване на ПИС системата.
Привлекателността на различните форми на пулове за обмен на ИС (търгове) трябва да бъде
разгледана в средносрочен и дългосрочен план, паралелно с увеличаването на капацитета на
българските иноватори. Подобни пулове18 могат да редуцират разходите за транзакциите между
генератори и потребители на ИС. Те биха могли да помогнат на България в дългосрочен план поефективно да изнася своите иновации. Тези нови механизми, обаче, трябва внимателно да бъдат
разучени, тъй като концепциите са в начален етап от развитието си и някои от механизмите
водят до конфликт между законите за конкуренцията и ИС, и дискусията за монополите срещу
конкуренцията.19 Експериментирането с подобно ново явление в ограничен мащаб може да
осигури ценни уроци за създаването на успешни програми и политики, които да са ефективни в
бъдеще.
Повечето изследователски институти и университети имат ЦТТ, но системата на
ЦТТ като цяло е неефективна. Осеен това, България е сравнително неефективна в
превръщането на инвестициите в НИРД в приложни резултати. България харчи за НИРД повече
от повечето европейски държави за всеки от патентите, които генерира. Съществуващите ЦТТ
недостатъчно добре разбират потребностите на индустрията или бизнес аспектите на
комерсиализацията; т.е. нуждата да бъдат установени солидни връзки с индустрията, да се
провежда анализ на патентите, да се насочват учените към търговски валидни изследвания в
картината на ИС и анализа на индустрията. В българския контекст, както и навсякъде по света,
ключът към успешната комерсиализация е задълбоченият анализ на картината на патентите,
дълбоко познаване на индустрията, постоянно учене, и ефективен контакт с пазарите в една
подкрепяща среда.

20.

Съществуващите ЦТТ сякаш са моделирани на базата на международни практики;
но въпреки това съществуват значителни разлики между ЦТТ в развитите държави и
българската иновационна екосистема. Благодарение на щедрото финансиране на основните
науки в развитите страни, ЦТТ в тези страни работят на базата на модел задвижван от
предлагането, силно зависещ от лицензирането. Също благодарение на богатите
изследователски възможности, в повечето университети в развитите страни, собствените ЦТТ са
нещо логично. Ключът към един успешен модел за комерсиализация на технологиите в България
е да се възприеме подход, който отчита българската иновационна екосистема, а не някой готов
подход зает от друга държава. Предложеният модел за ЦТТ отчита силните страни на
съществуващата мрежа и взема предвид, че важните дейности по комерсиализацията съдържат
същите елементи за успеха – достъп до ранно финансиране, добре функциониращи ЦТТ,
унифицирани ясни политики, които насърчават изследователската работа с фокус върху
индустрията, разкриване на иновациите и монетизация на ИС.

21.

18
Патентният пул е един от механизмите, чрез които две или повече компании, практикуващи свързани
технологги, събират патентите си, за да създадат клирингова къща за патентни права. Един от известните примери за
патентен пул е този формиран от Сони, Филипс и Пайниър за изобретения, за които е важно да се съобразяват с
определени DVD-видео и DVD-ROM стандарти.
http://www.wipo.int/sme/en/documents/freedom_to_operate.html
19
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24965&postid=1557081 и
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831195/
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Един звездообразен модел, в който един централен ЦТТ (нова организация)
осигурява подкрепа на съществуващите ЦТТ (които създават консорциум и действат като
спици), и им помага да се свързват с местни и международни индустрии и пазари, би отговорил
на редица предизвикателства в комерсиализацията на иновациите. Подобен модел може да играе
важна роля в координирането на дейностите на ЦТТ; да създава и прилага унифицирани
политики; да осъществява трансфер на добрите международни практики към българските ЦТТ.
Централният ЦТТ би могъл да служи и като хранилище за важни данни за комерсиализацията и
индексите и метричните данни в ИС в България като по този начин предлага МиО на високо
ниво; би осигурявал финансиране за тестване на концепциите на заслужаващите го изобретения.
Централният ЦТТ би служил като единствен прозорец за международно и вътрешно
лицензиране и комерсиализация на всички изобретения на членовете на консорциума.
Създаването на този централен ЦТТ би представлявало проект-модел, който ще демонстрира
ангажимента на България да задълбочи връзката между изследователски институти и индустрия.
Централният ЦТТ следва да се помещава в някоя важна институция-модел като Софийски
технологичен парк.

22.

За да може екосистемата за комерсиализация на иновациите да процъфтява, всички
политики, програми и инструменти трябва взаимно да се подкрепят. Създаването на
централен ЦТТ може не само да обърне внимание на проблемите в настоящата система, но би
катализирало положителните промени в цялата екосистема на иновациите. Средата на ПИС и
комерсиализация на технологиите би трябвало да допълва новите инструменти, които са
планирани по ОП ИК като производствени лаборатории20 (Fab-labs). Крайният дизайн на
предложения централен ЦТТ и консорциума от ЦТТ, както и мерките за увеличаване на
използването на и ефективността на системата за ПИС, трябва внимателно да се координира с
останалите програми и инструменти, за да се укрепят синергиите, да се предотврати
дублирането на усилията, и да се максимизира въздействието върху всички аспекти на
иновациите, предприемачеството, и комерсиализацията и усвояването на технологиите.

23.

За да може предложеният централен ЦТТ да бъде успешен, ще са необходими
политики, които създават унифицирани, прости и ясни правила относно въпросите на
комерсиализацията, както и подходящи стимули за заинтересованите страни. Настоящите
препятствия и културни въпроси, които пречат на комерсиализацията също ще трябва да бъдат
разгледани. За да може централният ЦТТ да работи ефективно, ще са необходими унифицирана
национална политика по въпросите на управлението на ИС, задължително оповестяване на
академичните изследвания пред ЦТТ, споразумения за трансфер на материалите и
междуведомствени споразумения при съвместните научни изследвания. Законът за иновациите
или второстепенните разпоредби (постановления, наредби) трябва да регулират тези моменти.
Предложеният модел неминуемо ще има своите предизвикателства като липса на съгласие
между заинтересованите страни, както и реални или очаквани конфликти. Планът за
комерсиализация би отделил внимание на горното и би предложил мерки за минимизиране на
различните предизвикателства при създаването и прилагането на модела.

24.

20
Fab-Lab (fabrication laboratory) представлява малка работилница, която предлага (персонализирано)
дигитално изработване.
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За постигането на оптимални резултати, мерките, насочени към създаването на
благоприятни условия (като ПИС екосистема, политики за разпределение на хонорарите и
т.н.) трябва да бъдат синхронизирани със стъпките, предприети за конкретни проекти,
програми и инфраструктура (ЦТО, инкубатори и др.) Мерките от миналото залагат главно на
и финансират инкубаторите, а по-малко значение се отдава на ЦТТ. В България съществуват
много инициативи и програми за комерсиализация на иновациите, но при всички тези
инвестиции реалните резултати все още предстоят. Насърчаването на култура на иновации и
комерсиализация ще изисква въвеждането на стимули за заинтересованите страни и
професионалистите, които да провеждат практически изследвания и да комерсиализират
резултатите от своите иновации, а също така и на подходящи политики, изискващи
задължителното разкриване в допълнение на укрепването на изследователската инфраструктура
и финансирането на конкретни инструменти.

25.

Създаването на подкрепяща среда, в която моделът „звезда” води до желаните
резултати, би включвало установяването на механизми за финансиране в ранния етап на
иновациите (инвестиции в пред-начален капитал, начален капитал и подкрепа от бизнес
ангели) както и услуги за менторство и създаване на мрежа от професионални контакти.
Скъсяването на дистанцията между лабораторни изследвания и комерсиализация от
страна на ЦТТ би зависило и от компетенциите на допълнителни инструменти като
тестови лаборатории. Инструментите за финансиране, както твърдата инфраструктира
като малките производствени лаборатории (Fab-lab)s и т.н. са представени детайлно в други
аналитични и консултантски доклади.

26.
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Обобщение на препоръките – общ преглед на Програмата за комерсиализация на
технологиите
Препоръки
Област
Ориентиране на
изследователскат
а работа към
индустрията

Стратегическа цел
Задълбочаване на
връзката между
академични
изследвания и
индустрия
Развитие на
човешкия капитал с
експертния знания и
опит в преводима
изследователска
дейност и
комерсиализация на
академичните
иновации

В краткосрочен план
Въвеждане на програми,
които осигуряват
стимули за
изследователска дейност
насочена към
индустрията и поръчкова
изследователска дейност

В средно- и дългосрочен план
Създаване на орган в
централния ЦТТ или София
Тех Парк, който да служи за
отделна платформа за
партньорство между
изследователските
институции и индустрията

Въвеждане на реформи
(задължителни, еднакви
национални политики)
които улесняват
изследователските
институти и
университетите при
създаването на старт-ъп
компании
Въвеждане на изискване
един от задължителните
елементи на предложения
централен ЦТТ да бъдат
академичните изследвания
насочени към
индустрията
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Препоръки
Област
Интегриране на
въпросите на ПИС
с иновациите и
дифузията на
технологии

Стратегическа цел
Подобряване на
инвестиционния
климат чрез
укрепване на режима
на ПИС
Създаване на среда,
която стимулира
иновациите,
защитата на ИС и
комерсиализацията
чрез отговаряне на
нуждите от:








Разбиране от
страна на
отговорните за
политиките и
заинтересованите
лица, че ИС е
валутата на
иновациите и че
иновациите и ИС
вървят ръка за
ръка
Разбиране, че
иновациите са
ключовият
двигател на
растежа (особено
за износа) и че ИС
е жизненоважна за
дифузията на
технологиите
Разбиране сред
заинтересованите
страни (най-вече
предприемачи) за
ползите от
защитата на ИС и
нейната
монетизация
Засилена
сигурност по
отношение на

В краткосрочен план
Интегриране на горещите
теми на ИС в политики за
насърчаване на износа,
предприемачество, наука и
технологии, културно
развитие, е-търговия,
трансфер на технологии и
секторно развитие
Провеждане на цялостно
оценяване на системата за
ПИС и сравнителен
анализ/бенчмаркинг с други
страни. Да се изследват
политиките, за да стане
ПИС системата поефективна при измерване на
параметри като бързина и
лекота на процеса на
кандидатстване, намалени
разходи и време за съдебни
спорове
Изтъкване на случаи,
които обясняват силата на
системата на ПИС и
използването на ИС като
стратегически инструмент
за постигане на
конкурентно предимство
Включване на търговски
камари и бизнес асоциации
във всички проучвания и
промотирането на ПИС като
важен инструмент
Подготовка на план за
готовност за отговор на
бъдещи промени в
екосистемата на ПИС в
ЕС чрез запознаване с
предстоящите закони и
директиви в ЕС и

В средно- и дългосрочен план
Установяване на механизъм,
който периодично предоставя
осъвременена информация за
предизвикателствата и
възможностите, свързани с
новите глобални концепции, на
аутсорсването на бизнес
процеси, на създателите на
политики и други
заинтересовани страни
Въвеждане на реформи
базирани на установеното при
цялостни оценки за
създаването на по-ефективна
ПИС система (споменато при
препоръките в краткосрочен
план)
Да се обмисли създаването на
кампания за запазена марка
„Направено в България”, която
изтъква типични истории за
успеха на комерсиализацията
на ИС в страната
Използване на механизми,
които насърчават
комерсиалиазацията, но не
водят до анти-конкурентни
дейности, не създават и не
участват в патентни пулове и
търгове с цел:
 Улесняване на търговията с
ИС като предимство


Генериране на ликвидност на
пазарите с ИС



Насърчаване на износа на
българска ИС

Създаване на политики, които
помагат за по-лесното
интегриране в промените на
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Препоръки
Област

Стратегическа цел
морала,
отзивчивостта и
ефективността на
системата за ПИС

В краткосрочен план
тяхното влияние
Провеждане на
задълбочени изследвания
върху:
 Въпросите на
ценообразуването на
трансферите, данъчното
облагане на ИС,
определянето на
икономическата
стойност на ИС,
традиционните регистри
на знанията




Как прецизните
политики в тези области
биха могли да помогнат
на иновациите и
комерсиализацията на
ИС
Реални или
въображаеми са
слабостите, свързани с
получаване или
налагане на ПИС

В средно- и дългосрочен план
европейските политики за ИС
и помагат за използването на
промените за извличане на
оптимални ползи

Възприемане на политики на
базата на доказателства и
разбиране, възникнали от
проучването на данъчното
облагане, определянето на
икономическата стойност,
слабостите на ПИС и т.н.
(засегнати в краткосрочните
препоръки), с цел засилване на
ПЧИ и насърчаване на
иновациите
Продължаване на укрепването
на режима на налагане ПИС
чрез изграждане на капацитет
и по-добра координация на
различните ПИС агенции.
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Препоръки
Област
Улесняване
използването на
система за ИС от
страна на МСП и
предприемачите

Стратегическа цел
Осъзнаване на
важността на ИС
от страна на
предприемачите и
МСП
Ускоряване
темповете на
иновациите чрез
насърчаване на
търговията с ИС
сред предприемачите
и МСП
Насърчаване на
технологичния
трансфер от
изследователските
институти към
частния сектор
Развитие на
политики, които
насърчават
технологичния и
иновативен
капацитет на микро
и МСП

В краткосрочен план
Да се проведе оценяване на
нуждите на МСП в
контекста на ПИС и да се
изследват опциите за
политики, насочени към
насърчаване на
използването на ПИС
система най-вече от микро и
МСП

В средно- и дългосрочен план
Институционализиране и
прилагане на политики
произлизащи от изследването
на теми, свързани с ПИС за
микро и МСП (както се
споменава в препоръките за
близкото бъдеще)

Да се провеждат
семинари, конференции и
кампании по различни теми,
свързани с ИС; да се
разпространява информация
за успешни практики, за да
се осведомяват научните
работници, управителите на
микро и МСП и
предприемачите за:
 Ролята на ИС като
стратегически
инструмент за закрила
на иновациите и
изтъкване на
конкурентно
предимство

Въвеждане на политики и
процеси, насочени конкретно
към изобретатели,
предприемачи, научни
работници, микро и МСП, които
включват намаляване на
разходите за транзакции, побързо разрешаване на споровете
и по-лесна търговия с ИС.





Създаване на пазар за ИС и
създаване на стимули за
финансовите институции,
включително търговски банки,
венчър капиталисти и бизнес
ангели , които да приемат
Важността на анализа на правата върху ИС като гаранция
ситуацията на ИС за
за финансиране
идентифициране на
обещаващи области в
иновациите и
изследователската
Създаване на стратегии за
дейност
участие в нови инструменти на
ЕС като патентния фонд на ЕС,
Важността на
които имат специален фокус
спилоувъра на
върху микро и МСП
технологии и
управлението на
активите от ИС

Включване на ИС

Улесняване на търговията с
ИС чрез създаването на
патентни пулове и търгове;
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Препоръки
Област

Стратегическа цел
В краткосрочен план
съдържание в
специализирани обучителни
материали за предприемачи,
учени и предприятия от
конкретни сектори
Експериментиране с
(пилотни програми)
използващи съществуващи
пазари за ИС като патентни
пулове в други държави. Да
се проучат подходящи
модели, които отговарят на
законите в ЕС относно
дейностите насочени срещу
конкуренцията.

Създаване на поефективна
инфраструктура
за
комерсиализация
на технологиите

Създаване на
инфраструктура от
ЦТТ, която може:






Ефективно да
комерсиализира
ИС генерирана от
научноизследовате
лски и
технологични
институции
Да задълбочи
връзките между
университети и
индустрия
Да осигурява
ключово
разбиране и
препоръки на
всички
заинтересовани
страни и създатели
на политики чрез
постоянен
мониторинг на

Създаване на консорциум
от ЦТТ с използването на
модела „звезда”, където
центъра (централния
ЦТТ) ще бъде нова
организация, а
тангентите –
съществуващите ЦТТ и
мрежи на ЦТТ, които се
включват в консорциума
Финансиране на модела
чрез ОП ИК
Наемане на топ
специалисти в
комерсиализацията и
инвестиране в
инструменти за
патентен анализ за
консорциума/централния
ЦТТ
Въвеждане на единна
национална политика по
въпросите на

В средно- и дългосрочен план
институционализирането на
механизми за определяне на
икономическата стойност и
монетизиране на ИС на базата
на резултати, пилотни
програми и капацитета на
страната за иновации в този
момент.

Създаване на фонд за тестване
на концепциите и идеите,
прикрепен към ЦТТ
консорциума, с цел
идентифициране и тестване на
възможни търговски
възможности, които не са били
предвидени от изследователите

Да се изследва свързването на
консорциума с регионални и
глобални програми като
Патентен фонд и Кръга от
ЦТТ на ЕС

Да се направи оценка на
ефективността на
политиките и процедурите на
централния модел на ЦТТ, след
което, ако е необходимо, те да
бъдат модифицирани
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Препоръки
Област

Стратегическа цел
развиващата се
глобална картина
на иновациите и
ИС


Да служи като
единен прозорец
на общността за
комерсиализацият
а на иновациите



Да свързва
българската
система за
комерсиализация
на иновациите с
глобалната
общност

Да се укрепят
връзките между
изследователски
институти,
университети и
индустрията.

В краткосрочен план
управлението на ИС,
задължителното
съобщаване на
академичните изследвания
на ЦТТ, споразуменията
за трансфер на материали
и интеринституционални
споразумения в
съвместната
изследователска работа
Институционализиране
на политики, които
осигуряват подходящите
стимули за работа с
централния ЦТТ и
премахват разликите
между заинтересованите
страни
Провеждане на цялостен
анализ на нуждата от
финансиране на
иновациите в ранен
стадий в България
Провеждане на пилотни
програми за финансиране
на иновативни проекти и
фирми чрез съществуващи
инструменти като
JEREMIE.

В средно- и дългосрочен план

Да се създадат политики и
програми, които отделят
внимание на пропуските във
финансирането,
идентифицирани при анализа
направен в краткосрочен план

За разработването на бъдещи
програми, да се използват
уроците, научени от
експерименталните и пилотни
програми, проведени в
краткосрочен план.
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1.

Създаване на икономика на знанието: ролята на комерсиализацията на
иновациите, интелектуалната собственост, ЦТТ и разпространението на
технологиите

I.6
Тази глава разглежда ролята на комерсиализацията на иновациите, политиките и
практиките за ПИС (права на интелектуалната собственост) и разпространението на
технологиите при създаване на икономика на знанието. Тя описва как основният източник
на икономически растеж все повече зависи от способността на страната да прави
нововъведения; да комерсиализира резултатите от иновациите; да усвоява технологии и ноухау от наличните в глобален мащаб знания; да защитава, реализира и търгува с интелектуални
активи. Тази глава представя резюме на някои от най-важните тенденции в тези области в
световен мащаб.
Комерсиализацията на технологиите като ключ към генериране на икономическа
стойност от иновации.
I.7
Иновациите са двигателят на прогреса, създаването на благосъстояние и,
следователно, на икономическия растеж. Технологията сама по себе си не създава
благосъстояние. По-скоро, продуктите и услугите, получени в резултат на прилагането на
технологични изобретения или иновации чрез комерсиализация, създават блага за бизнеса и
обществото като цяло. Процесът на пускане на пазара на нов продукт се състои от поредица от
стъпки, които включват генериране на идеи и създаване на продукта, скрининг на концепцията
и оценка на ИС, предварителен маркетинг и анализ на пазара, разработване и изпитване на
прототипа, комерсиализация чрез лицензиране, разработване на продукти, или създаване на
спин-оф. Така, превръщането на системата на интелектуалната собственост и картината на
комерсиализация в по-ефективни, трябва да върви ръка за ръка с други мерки, насочени към
икономика, основана на знанието.
Разпространението на технологиите като основно средство за увеличаване на
производителността
I.8
В по-голяма част от развиващия се свят технологичният прогрес води до
въвеждането на даден продукт, процес, организационен или маркетингов метод, които
може да са били вече възприети другаде 21. Процесът, чрез който с течение на времето
иновациите се предават чрез определени канали между членовете на една социална система, е
известен като разпространение на технологиите. Разпространението представлява процес от
два етапа, включващ въвеждане на съществуващи технологии и техники и адаптирането им
към местните условия. 22

21 Van Dijk 2002
22 Channels and enablers of technology diffusion – World Bank
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I.9
Международната търговия, чуждестранните преки инвестиции и трудовата
мобилност са важни канали, чрез които технологиите се придвижват от една държава в
друга, докато програмите за технологично разширение (Приложение VIII) могат да
спомогнат движението на технологии и ноу-хау вътре в страната, в допълнение към
усвояването на натрупаното глобално знание. Тези канали, обаче, не са достатъчни, за да
се трансформират приетите технологии в инструменти за генериране на растеж. Допълнителни
фактори, като увеличаването на човешкия капитал, инвестициите в НИРД, подобряването на
технологичната инфраструктура и инвестиционния климат, са от решаващо значение за успеха.
Днес чуждестранните източници на технологии съставляват около 90% от растежа на
производителността в повечето страни и разликите между отделните страни при въвеждането
на технологичните новости в комуникациите, транспорта, информационните технологии,
здравеопазването, производство на стомана, са причина за поне една четвърт от различията в
доходите на глава от населението. Тези факти поставят разпространението на технологиите
според приоритетите на създателите на политики. 23

23 Пак там.
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Фигура 1.1. Рамка за разпространение на технологиите

Tехнологична граница
Канали за разпространение
Технологичен капацитет за усвояване
Технологично усвояване

Търговия

ПЧИ

Диаспора и други мрежи

Управление и бизнес климат
Основна технологична грамотност
Финансиране на иновативни фирми
Проактивни политики
Политики за
-Създаване на компетенции
-Изграждане на инфраструктура
- Насърчаване на благоприятен за
иновации бизнес климат

Спилоувър ефект

Ефект на мащаба

Динамичните ефекти
увеличават трансфера
на технологии

Местни технологични постижения
Източник: Световна банка

Научните изследвания и комерсиализацията на иновациите като двигатели на
икономическия растеж: използване на потенциала на комерсиализацията на
технологиите чрез ЦТТ
1.5. Ефективното трансформиране на националните възможности за НИРД в двигател на
иновации и растеж, не само изисква подходяща рамка и капацитет за научни изследвания, но
и инструменти, като например центрове за технологичен трансфер (ЦТТ). Университетите
21
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и изследователските институти обикновено са най-големите създатели на изобретения,
следвани от иновативните индустрии и предприятия. ЦТТ не е просто клирингова къща
за интелектуалната собственост, създадена чрез научни изследвания, а по-скоро важен
орган, който свързва изобретатели, създатели, внедрители, разпространители и
потребители на иновации и ефективно комерсиализира резултатите от научните
изследвания и иновациите както на национално, така и на международно ниво. ЦТТ
играят важна роля в системата на иновациите чрез:


Осигуряване на изобретателите на основни услуги свързани с комерсиализацията,
намалявайки по този начин разходите по пътя между лабораторията и пазара. ЦТТ,
които предоставят допълнителни услуги като например изпитване на прототипи и
финансиране на ранен етап, ускоряват още повече процеса на комерсиализация.



Създаване на култура на комерсиализация посредством показване на примери за
постигнати успехи, в резултат на което се насърчава предприемачеството.



Насърчаване разгласяването на новите знания чрез поддържане рамка на единни и
последователни права на ИС, разкриване на защитена техническа информация, и
практики за осигуряване на дял от възнагражденията.



Изпълняване ролята на информационна банка, съдържаща досегашния опит за защита
на ИС, управлението и осигуряването на приходи, включително създаването на спиноф чрез подробно водене на отчетност, мониторинг на тенденциите и анализ.



Насърчаване на най-добрите практики в комерсиализирането на иновациите чрез
свързване на новаторите на местно равнище с международни екперти.



Подпомагане на заинтересованите страни да спазват променящите се глобални закони
и договори за ПИС; защитаване възгледите и интересите на местни притежатели на
ПИС на международни форуми.



Поддържане на съответствие с развиващите се световни закони и договори за ПИС
чрез: предоставяне на познания и опит относно новите разпоредби и закони;
разпространение на информация по тези въпроси до заинтересованите страни и
изразяване на мнения и загриженост пред съответните национални и международни
агенции.
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Фигура 1.2. Пътна карта на комерсиализацията на технологиите (роля на ЦТТ)

Източник: European Investment Fund in Support of Tech Transfer and Intellectual Property/Европейски инвестиционен
фонд в подкрепа на трансфера на технологии и интелектуална собственост
НИРД

Трансфер на технологии

Продаваем продукт

Технологична ИС

Прототипна ИС

Университет/

Спин-аут

Изследователска организация

Лицензиране

ИС/идея

Сътрудничество

Пазар

Трансферът на технологии е процес, който използва тези три канала, за да
превърне научните открития на изследователските организации в търговски
продукти.

Създаването на ефективни ЦТТ, както и изграждането на цялостната система на
технологичната комерсиализация, е труден и дълъг процес със значителни първоначални
разходи и ангажиране на ресурси, който обаче се отплаща богато в дългосрочен
план. Както показват казусите в Каре 1.1, Каре 1.2 и Каре 1.3 , създаването на ефективни ЦТТ
изисква непрекъснати целенасочени усилия и допълнителни политики за създаването на
благоприятна среда. Тези примери също подчертават значителните ползи за обществото, които
носят иновациите и комерсиализацията на иновациите. В Приложение IV се говори за това, че
ЦТТ не трябва да се разглеждат като „дойни крави” тъй като те рядко водят до значимо
преразглеждане на лицензите, но създават огромно социално богатство.
Значението на ЦТТ за насърчаване на изследвания ориентирани към
промишлеността
I.10
В допълнение към ролята за комерсиализирането на високотехнологичните
иновации, ЦТТ също имат жизненоважната роля да насочват академичните изследвания
към области с по-големи социални и индустриални нужди. Взаимоотношенията
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университете – индустрия са двупосочни и насочването на изследванията към нуждите на
индустрията е важно за превръщането на потенциалната научна стойност в реална
икономическа полза. ЦТТ също допринасят глобалното знание да достигне до академичните
изследователи и местните потребители, които може да не са били информирани за някои
технологии. Чрез създаването на пътна карта на технологиите и ИС (Фигура 1.2) и
консултиране на научноизследователските и индустриални общности относно ИС, както на
национално, така и на международно ниво, ЦТТ им помагат да идентифицират добри
възможности за изследвания и комерсиализация.
I.11
За да развият своя потенциал да изпълняват тези функции, ЦТТ се нуждаят от
благоприятна политическа рамка, включително политики за насърчаване на сътрудничество
и трансфер на технологии между учени и предприятия, стабилна система на ПИС, която
осигурява защита и приходи от ИС, както и справедлива система за разпределение на ползите
от комерсиализацията.
Каре 1.1. Технологии за сеизмична зашита - Pontificia Universidad Catolica de Chile
При силното земетресение в Чили през 2010 г., повече от 500 души бяха убити, а икономическите
щети бяха оценени на близо $ 30 милиарда. Но най-високата сграда – кулата Титаниум (Titanium
Tower) в Сантяго оцеля без щети в това сериозно земетресение, благодарение на технология,
разработена от Хуан Карлос де ла Йера (Juan Carlos de la Llera), преподавател и изследовател в
Папския Католически Университет на Чили (Pontificia Universidad Católica de Chile), и
комерсиализирана от фирмата SIVRE. Другo свидетелствo за иновационните технологии на SIRVE e
пристанището Коронел в южната част на Чили, където SIRVE е проектирала да бъдат поставени
сеизмични изолатори между платформата и пилоните.
Преди 15 години Йера представя на Чилийското правителство проект, искайки финансиране за
разработване на технология за сеизмична защита. "Правителството отговори, че единственият
резултат, който искат е да се създаде компания, която да трансферира тази технология за
обществото", казва Де ла Йера.
Започвайки с фундаменталното си изследване в областта на механиката и строителство, в продължение
на 15 години той допринася за изграждането на сеизмична технология - след няколко повторения и
подобрения. През 2001, Де ла Йера насочва усилията си да съоснове SIRVE, строителна фирма,
специализирана в системи за сеизмична защита. Компанията стартира официално през 2003. Тогава Де
ла Йера не го осъзнава, но в крайна сметка той ще помогне при проектирането на някои от найважните постройки в Чили, които ще оцелеят при земетресението през 2010 г .
Университетът формализира трансфера на технологии към SIRVE през 2012 г., когато издава
лицензионен договор. Бюрото за трансфер на технологии се сформира след като SIRVE беше
основана, казва Алваро Осса, заместник-директор на Tрансфер на технологии и интелектуална
собственост в Папския Католически Университет на Чили. Но той отбелязва, че Папският Католически
Университет на Чили подкрепя изследванията на компанията в продължение на
години. "Университетът е помогнaл да бъдат получени почти $ 1,500,000 обществено финансиране в
последните 10 години", казва той. Това включва финансиране от Чилийските обществени агенции като
CONICYT и CORFO. Папският Католически Университет на Чили също притежава инвестиция от
32.5%. в SIRVE, казва Осса.
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Де ла Йера отбелязва, че Папският Католически Университет на Чили е много активен в трансфера на
технологии днес, но положението е било различно, когато той основал SIRVE. “Когато направихме
това, университетът нямаше опит в комерсиализирането на технологии,” казва той. "Това вероятно е
било така и в много други университети в Чили." На испански, "sirve" се отнася до нещо, което е
полезно. Това също е движещата сила за Де ла Йера и 50-те служители на фирмата. "Ако можем да
спасим живота на хората, ако можем да спестим инвестиции в индустрията, сме постигнали целта си",
казва той.
Източник: http://www.betterworldproject.org/source/bwpsearch/details.cfm?bwpstory=385

Интелектуалната собственост като глобална валута на иновациите
I.12
Системата за ПИС създава динамичен пазар за идеи. Една добре функционираща
система за ПИС, която осигурява стимули за разкриване и комерсиализация на ИС улеснява
разпространението на знания чрез популяризиране знания или изобретения.24 Наличието на
политика за правата върху интелектуалната собственост, която има ясни правила по
отношение на предоставянето на ИС и на ефективна система за разрешаване на спорове
насърчава изобретателите да патентоват изобретенията си. Оптимизирането на процеса на
прилагане на ПИС и ниските транзакционни разходи улесняват нейното ползване от
изобретатели, изследователи, предприемачи и МСП. По същия начин, хармонизирането на
практиките за трансфер на технологии между изследователските институции, както и
създаването на по-добра и по-справедлива основа за споделяне и разпространение на
резултатите от комерсиализацията на ИС, е от решаващо значение за разширяването на
комерсиализацията на научните изследвания.

Каре 0.1. Лечение на ХИВ – НИРД в Католически Университет Льовен
(KU Leuven Research & Development)
От години ХИВ-позитивните пациенти трябва до края на живота си ежедневно да вземат десетки
хапчета, с ужасни странични ефекти. Сега те имат по-добра възможност за лечение: едно хапче,
приемано веднъж дневно. Това хапче включва жизненоважно съединение, наречено тенофовир, продукт
на сътрудничеството между изследователи от Института за медицински изследвания Rega (в КУ
Льовен), Института по органична химия и биохимия (IOCB) при Академията на науките в Прага и Gilead
Sciences. През последното десетилетие, тенофовир се очертава като медицински пробив за ХИВ,
осигуряващ лечение, което дава повече живот на пациентите - и като продължителност, и като
качество.
Първият документиран случай на СПИН през 1981 г. привлича вниманието на д-р Ян Балзарини ( Jan
Balzarini) който понастоящем оглавява вирусологичната лаборатория на КУ Льовен. Повече от три
десетилетия Балзарини провежда изследвания във вирусологичната лаборатория на КУ Льовен. През

24 Do Patents Facilitate Knowledge Spillovers? Evidence from the Geography of Innovations in 1851; Petra Moser, MIT
Sloan and NBER; February 12, 2005/ Помгат ли патентите за спилоувъра на знания? Доказателства от георафията на
иновациите пре 1851
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повечето време той е работил за предходния ръководител на лабораторията, д-р Ерик Де Клерк .За да
намерят лечение на този тайнствен вирус. Де Клерк и Балзарини тестват категория съединения,
наречени нуклеозидни аналози. "Вирусът вижда тази молекула като почти естествена, така че нивото на
съпротива е доста ниско и отнема много време да се развие", казва Балзарини - резистентността към
тенофовир е 100 пъти по-ниска, отколкото към някои други лекарства против ХИВ.
Тенофовир първоначално е лицензиран от Bristol-Meyers в края на 1980, но компанията загубва интерес
към съединението след сливане със Squib Corp. през 1989 г. и впоследствие връща интелектуалната
собственост на ИОХБ (IOCB) и КУ Льовен. Един човек от Bristol-Myers обаче не губи интерес: д-р
Джон Мартин., който по-късно става изпълнителен директор на Gilead Sciences. В Bristol-Myers д-р
Мартин работи като главен химик на проекта тенофовир.
"Той бе разбрал важността на съединението", казва Балзарини. След като Мартин напуска Bristol-Myers
Squibb, за да се присъедини към базираната в Калифорния Gilead Sciences, той се свързва с Де Клерк и
Холи, за да провери и дали Gilead може да получи лиценз за тенофовир. ИОХБ (IOCB) и КУ Льовен
лицензират технологията за Gilead Sciences през 1991 година. „По това време Центъра за трансфер на
технологии ( ЦТТ) на КУ Льовен беше относително малък, но това се промени”, казва Балзарини. "В
днешни дни нашият ЦТТ върши страхотна работа в университета, за да подкрепя учени, които имат
изобретения, по отношение подаване на патенти, защита на патенти, осъществяване на контакти с
фармацевтичните компании и водене на преговори, за постигане на най-добрата сделка за университета
и изобретателите", казва той .
Gilead успешно развива форма на тенофовир, която може да се приема орално (наречена тенофовир
дизопроксил фумарат) и започва да го продава през 2001 г. под марката Viread. Когато се използва с
други антиретровирусни лекарства, то подпомага да се поддържа вируса потиснат. Viread сега е активна
съставка в три лекарства против ХИВ, състоящи се от една таблетка, продавани от Gilead: Atripla,
Complera и Stribild. Gilead предоставя лиценза за тенофовир-базирани лекарства на Патентния пул за
лекарства - инициатива за подобряване достъпа до лечение чрез споделяне на патенти, подкрепена от
ООН.
Полезността на Viread се разпростира отвъд ХИВ. През 2008 г. то получава одобрение за лечение на
хронична инфекция с вируса на хепатит В, най-често срещаната сериозна инфекция на черния дроб в
света. "Сега е едно от най-предписваните лечения за това заболяване", казва Бисхофбергер. През 2012 г.
продажбите на Viread (търговската марка на тенофовир) достига около $ 845,000,000, а продажбите на
Truvada, Atripla, Complera и Stribild (които съдържат тенофовир) възлизат на около $ 8,14
милиарда. Финансовият успех на тези лекарства може да подпомогне допълнително пробива на
Балзарини и неговите колеги, тъй като авторските възнаграждения от тенофовир се връщат обратно към
университетите и вирологичната лаборатория.
Приходите от лицензирането осигуряват по-ефективен начин на работа, казва Балзарини - за разлика от
субсидиите за научни изследвания, които понякога ограничават изследователите да следват догадки или
находки. Вместо това, парите от лицензирането на тенофовир позволяват на него и екипа му да
продължат да изследват и неща, които не са планирани: "Ако един нов вирус се появи утре, ние можем
по много динамичен начин, по-лесно да се справим с възникналия проблем."
Източник: http://www.betterworldproject.org/source/bwpsearch/details.cfm?bwpstory=394
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I.13
Без функционираща система за ИС, стойността на знанието се ограничава до
възможностите или желанието на иноватора да го вкара в употреба – създаването на
пазар на ИС би запълнило тази пазарна нужда. Липсата на търговска система на ИС
поставя новаторите в неизгодна позиция, тъй като това е пречка за тях да реализират приходи
от своите идеи, нещо, които те биха могли да направят чрез системата за ПИС дори и да
нямат време, умения и ресурси да я комерсиализират сами. Система за ИС поставя знанията и
идеите в условията на пазарна среда, действайки едновременно като правна рамка, която
улеснява споровете за собственост и нарушения и по този начин намалява разходите за ИС за
отделните фирми. От социална гледна точка, липсата на функционираща система за ИС,
ситуация, която се наблюдава в много развиващи се страни, позволява неизмерими по
стойност знания и идеи да останат неизползвани, тъй като няма система, чрез която да
25
реализират своята търгуема стойност .
I.14
Системата за ПИС дава правна защита на интелектуалната собственост, която е
част от различни видове интелектуален капитал (ИК), включително патенти за нови
продукти и процеси, авторски права върху софтуер и художественото творчество, както и
търговски марки и бранд дизайн. Основната цел на системата на ПИС е да се запазят
стимулите за иновации чрез предоставяне на ограничени по време и обхват изключителни
права върху използването на нов продукт, процес или художествено творчество, като по този
начин се мотивират фирмите да въвеждат нови или подобрени продукти или услуги. За да е
ефективен един режим на ПИС, трябва да уцели подходящия баланс между изключителните
права и конкуренцията, така че прилагането на едното, да не подкопава ефективността на
другото.26
ПИС дават основа на бизнеса да:27:

I.15








предотврати възможността други да копират продуктите им или да използват техните
иновации - това е особено важно в условията на конкурентните пазари днес;
създаде силна идентичност на марката – чрез продуктова диференциация посредством
стратегическото използване на един или повече видове ПИС;
получи ценна информация за конкуренцията - анализирането на търговска и
технологична информация от патенти, търговски марки и дизайнерски бази данни може
да даде по-добри познания на компанията относно технологични области и тенденции.
идентифицира области за бъдещи изследвания и растеж и да анализира конкурентите,
спестявайки по този начин време и ресурси за изследвания / развитие / маркетинг;
придобива приходи чрез лицензиране, франчайзинг или други сделки с ИС;
получи финансов или рисков капитал – интелектуални активи, които имат правна
защита и могат да бъдат оценени биха могли да бъдат използвани за получаване на
капитал;

25 Promoting Intellectual Property Monetization in Developing Countries- World Bank July 2012
26 http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/50498841.pdf.
27 http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/956/wipo_pub_956.pdf
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повиши търговската си стойност;
получи достъп до нови пазари;
участва в различни видове бизнес партньорства – правата на ИС служат като основа за
партньорско сътрудничество, напр. в научните изследвания, маркетинга, отворените
иновации, аутсорсинга и др;
гарантира свобода на опериране – притежаването или лицензирането на ключови ПИС
може да намали риска определен бизнес да наруши правата върху интелектуалната
собственост на други лица при използването на технологии, търговски марки, дизайн
или произведения на авторското право;
сегментира географски пазари - в някои страни, собствениците на ИС могат да
попречат стоки, защитени от ПИС, които са пуснати на пазара в една страна или
регион, да бъдат внесени в друга държава, в която те също имат защита на ПИС.

Каре 0.2. Институтът за Изследване на Индустриални Технологии (ИИИТ) на Тайван (The
Industrial Technology Research Institute (ITRI) of Taiwan) - пример за успешен Център за
технологичен трансфер ( ЦТТ)
Основан през 1973, на
ИИИТ (ITRI) е възложено провеждане и насърчаване на
научноизследователската и развойна дейност с цел увеличаване на икономическата стойност в редица
важни технологични сфери. Първоначално финансиран от правителството, институтът става толкова
успешен, че сега е изцяло финансово независим (Lee et al. 2009 г.). Той е неразделна част от процеса на
трансфер на технологии от развитите икономики и мултинационалните корпорации към тайвански МСП
и изследователски институти. ИИИТ ( ITRI) е ценен пример за важната роля, която изследователските
институти и ЦТТ могат да играят за използване на растежа базиран на ИС. През 1976 г. ITRI подписва
Споразумение за лицензиране на технологичния трансфер на интелектуална собственост за CMOS
микрочипове с RCA. Изпратените на обучение в САЩ инженери се връщат със задълбочени технически
познания за производството на полупроводници. До 1977 г. първата демонстрационна фабрика за
полупроводници е построена и Тайван е на път да се превърне в основен фактор в производството на
полупроводници. Получената държавна подкрепа за производството на полупроводници позволява
местните компании да преодолеят значителни пречки за навлизане на пазара, породен от японски и
южнокорейски фирми.
Стратегическото управление на ИС от ITRI също подпомага прехвърлянето на патенти от публично
финансирани изследователски организации към местни фирми, които след това комерсиализират
технологията. Служителите на ITRI изиграват важна роля в ранните опити за спин-оф в производството
на полупроводници. UMC и TSMC, най-големите фирми за полупроводници в Тайван, бяха определени
като спин-ин компании. Етикетът „спин –ин " беше използван, защото тези фирми продължиха да
поддържат тесни връзки с ITRI, която беше неделима част от старт-ъп-а. Текучеството на персонала към
частния сектор е значителен, като процента на текучеството достига 15-20% през последните години
(Lee et al. 2009 г.). Това текучество на персонала между ITRI и фирмите, които комерсиализират НИРД в
частния сектор, е един ефективен начин за подкрепа на процеса на комерсиализация, тъй като
трансфера на ноу-хау, умения и технически познания е неразделна част от ефективния трансфер на
технологии (Arora 1995; Gertler 2003). Персоналът дори се насърчава да тества комерсиализацията на
техните изследвания чрез "виртуални предприятия". ITRI финансира тези дейности в краткосрочен
план, за да помогне служителите да развиват своите продукти и да развият спин-оф компании.
Днес ITRI и неговите филиали извършват различни услуги, свързани с НИРД и подпомагат процеса на
трансфер на технологии към индустриите в Тайван. Неговите основни отговорности включват
провеждане на модерна технологична НИРД, предоставяне на индустриални услуги, както и бизнес,
свързан с ИС и подкрепа на нови начинания. Институтът е помогнал на малки предприятия да получат
достъп до над NT$ 245 000 000 държавно финансиране като им помага да кандидатстват към програмата
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за иновационни изследвания за малкия бизнес (Small Business Innovation Research). ITRI провежда над
163 обучения за над 8000 участници през последните осем години и е разработил редица многостранни
споразумения за техническо сътрудничество с големи международни фирми. Само през 2009 г. е
предоставил над 15 300 услуги за НИРД и е подпомогнал трансфера на технологии към частния сектор
на Тайван в над 1100 случая; ITRI помага да се създават средно 5 патента на ден, а през 2009 г.
институтът кандидатства за повече от 2300 патенти и регистрира над 1300 (Lee et al. 2009г.). Найважното, от гледна точка на осигуряването на приходи от тези патенти чрез търговското им развитие, е
че ITRI класифицира всички патенти в съответствие с три степени: A (висок потенциал за усвояване), B
(защитни патенти) и C (ниска стойност на усвояване ) (Lee et al. 2009 г.). Тази класификация показва, че
ITRI признава, че патентите имат различна употреба, и че тяхната стратегическа стойност по своята
същност е свързана с това, което те покриват и начините, по които са внедрени. Управлението на ИС и
осигуряването на приходи е ключов компонент от работата на ITRI. Подпомагането на процеса на
натрупване на патенти или патентни пулове между фирми е стратегия, която ITRI използва, за да
спомогне за по-ефективното генериране на приходи от интелектуални активи в Тайван (Shih 2005 г.).
Алианса за производство на TFT-LCD-дисплеи (тънкослойни транзисторни дисплеи и дисплей с течни
кристали) е един добър пример за този модел на генериране на приходи. През 1990 г. ITRI се обединява
с Тайванската Асоциация за TFT-LCD и седем от неговите дъщерни дружества, за да образуват сборно
патентно портфолио от над 200 патента, свързани с производството на плоски екрани (Lee et al. 2009 г.).
Патентния пул позволява на местни тайвански компании да влязат в индустрията на плоските екрани
доста късно, въпреки значителните пречки за навлизане на пазара, създадени от японски и
южнокорейски конкуренти. Чрез съдействието си за осъществяване на взаимо-лицензионни сделки с
тези конкуренти, с помощта на патентните пулове, създадени чрез алианса, ITRI става неразделна част
от развитието на тази, в днешни дни, доходоносна индустрия в Тайван (Shih 2005 г.). Дейностите на ITRI
показват различните стратегии, които могат да бъдат осъществени, за да се съдейства на местната
НИРД. Институтът е спечелил многобройни награди за иновации, заради важната подкрепа, която е
оказал. ITRI е ценен прототип за трансфер на технологии, който може да бъде репликиран широко в
развиващите се икономики.
Източник: http://elibrary.worldbank.org/content/workingpaper/10.1596/1813-9450-6143
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I.16
Бързото темпо на глобалната технологична промяна означава, че
създаването на добре функциониращ режим на ПИС е въпрос от икономическа
спешност. Относителното предимство на дадена фирма или нация вече не зависи от
традиционните средства като земя, труд и капитал. Въпреки, че тези средства са все още
необходими, по-важни фактори са знанията и технологичното ноу-хау (Каре 1.4. ИС като
ключов източник на конкурентно предимство). Фирми и от развитите, и от развиващите се
страни все по-често посочват ИС като техен основен двигател на растежа. Затова е
наложително българските създатели на политиките и заинтересовани страни да бъдат в крак с
това развитие, за да могат да реагират адекватно на възникващите предизвикателства и
възможности. Глобалното проучване на McKinsey от 2010 показва, че 84 процента от
мениджърите посочват, че иновациите са изключително или много важни за стратегията за
растеж на компаниите им.28.
Каре 0.3. ИС като ключов източник на конкурентно предимство
През 2003 г., Организацията за интелектуална собственост анкетира 66 водещи фирми, които притежават
интелектуална собственост. Повечето компании, отговорили на анкетата, са много големи, с продажби от почти
20 милиарда долара и 50 хиляди служители, както и голямо портфолио от ИС. От тези фирми, 92 процента
твърдят, че тяхното конкурентното предимство се "основава на технологии, върху, които те притежават
правата”.
Източник: Cockburn, Iain M., and Rebecca Henderson, “Overview of The 2003 Intellectual Property Owners Association
Survey on the Strategic Management of Intellectual Property in America’s Corporations,” Intellectual Property Owners
Association / „Преглед на Асоциацията на притежателите на интелектуална собственост за стратегическото
управление на интелектуалната собственост в американските корпорации за 2003 година, 6 ноември 2003.

I.17
Среда на ПИС, която е благоприятна за ПЧИ в областта на технологиите и
иновациите, и която позволява дискретизация на ИС и търговия с нея, насърчава
разпространението на технологии в дадената държава, като по този начин повишава
производителността на икономиката й. Има все повече доказателства, че ПИС засягат
решенията за ПЧИ по целия свят. Отделянето на достатъчно средства за администриране и
прилагане на правата върху интелектуалната собственост и убеждаването на предприемачи и
инвеститори относно целостта и устойчивостта на реформите на ПИС може да помогне
съществуващите и бъдещите закони да достигнат до пълния си потенциал за привличане на
преки чуждестранни инвестиции и за насърчаване на иновациите и разпространението на
технологии.29
Ролята на патентите за насърчаване на последващи иновации
I.18
Патентите са крайъгълният камък на системата за правата върху
интелектуалната собственост във високотехнологичните сектори. Решаващ елемент от
28http://www.mckinsey.com/insights/innovation/innovation_and_commercialization_2010_mckinsey_global_survey_results
29 The relationship between intellectual property rights and foreign direct investment - Carlos a. Primo Braga and Carsten
Fink/ Връзката между ПИС и ПЧИ
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решението на една фирма да инвестира в разработването на иновативен продукт или процес е
степента, до която тя може да възстанови разходите си и да получи печалба от тази
инвестиция. Разходите за създаването на нови знания са много по-големи от разходите за
копиране или имитация. Системата на ПИС дава право на собственост под формата на патенти
над знанията, придобити в хода на НИРД на дадена фирма, като по този начин дава
възможност на фирмата да сключва партньорства или лицензионни споразумения, с които да
предложи иновациите на пазара. Системата на ПИС създава стимул за бизнеса да инвестира в
НИРД като намалява риска да бъдат създадени имитации и в същото време стимулира
последващите иновации като подпомага разпространението на знания.30
I.19
По-важно е, че патентоването помага да се премести границата на иновациите на
страната. Патентната система предоставя изключителни, срочни монополни права на
изобретателя, като обаче изисква от него/нея да предостави пълната разработка на
изобретението. Така други изобретатели може да използват като основа предоставената
информация, за да повишат научния капацитет и човешкия капитал в страната.
I.20
Патентите са уникален източник на техническа информация, която може да бъде
от голямо значение за стратегическото планиране на дейнoстта на изобретатели и
бизнес31. Повечето изобретения се обявяват пред обществеността за първи път, когато
патентът е публикуван (или, ако законът позволява, когато е подадена заявката за патент). По
този начин чрез патентите може да се получи информация относно текущите изследвания и
иновации много преди иновативния продукт да се появи на пазара. Техническата информация,
съдържаща се в патентните документи може да даде на малкото или средно предприятие важни
идеи, които могат да са полезни за:


Избягване на ненужните разходи за проучване на нещо, което вече е известно.



Идентифициране и оценяване на технологията за лицензиране и трансфер на
технологии.



Идентифициране на алтернативни технологии.



Поддържане на ниво, в съответствие с най-новите технологии в съответната област.



Намиране на готови решения за технически проблеми.



Взаимстване на идеи за последващо разработване на иновации.

От гледна точка на търговската стратегия на предприятието, патентната информация може да
помогне да:


се намерят бизнес партньори.



са се намерят доставчици и материали.



да се наблюдават дейностите на реални и потенциални конкуренти.

30 http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/50498841.pdf.
31 http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/patents/why.htm
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да се идентифицират пазарни ниши.

Значението на ПИС за иновативните фирми при търгуване с ноу-хау, генериране на
приходи от изобретения и придобиване на конкурентно предимство
I.21
ПИС е от ключово значение за фирмите, които търгуват с нови технологии или
предоставят иновативни услуги. Много от тези фирми имат ограничени материални активи,
и зависят от приходите от техните иновативни идеи, продукти и процеси. За тези, които нямат
средства да инвестират в НИРД, иновациите се изразяват предимно в адаптиране на
съществуващите продукти за нови цели или подобряване на дизайна, методите на управление,
или начините на предоставяне на услуги. Макар, че тези фирми имат по-малки възможности
да се възползват от системата на ИС в сравнение с по-големите фирми, те са в състояние да
използват системата, за да идентифицират и използват иновации, които ще им дадат
възможност да участват в по-динамичните сектори на икономиката.
I.22
Точната оценка и търговията с интелектуални активи помагат на изобретателите
да реализират приход от своите иновации. Една добре функционираща търговска система
на ИС осигурява пазарни механизми за директен трансфер на идеи, и дава възможност за
разпространение на знанията чрез продажби и лицензиране на патенти. Притежаването на
патенти също може да даде важни сигнали към външни инвеститори относно перспективите за
растеж на фирмата. Една фирма със солидно патентно портфолио показва, че е по-напред от
останалите и е готова да се възползва от възникващите възможности, като използва своите
технологични способности. Търговията с ИС също прави цялата система на иновациите поефективна, защото премахва дублирането на усилия.
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Значението на ПИС за намиране на финансиране за иновации
I.23
Фирмите трябва да си подсигурят права върху интелектуална собственост, за да
получат финансиране от страна на инвеститори, особено бизнес ангели и рискови
инвеститори. Освен че са стимул за заниманията с НИРД, патентите и другите интелектуални
активи играят ключова роля за получаване на финансиране за комерсиализиране на
иновациите. Стартиращи фирми и малки иновативни предприятия разчитат на това
финансиране, тъй като те имат много малко материални активи, които да използват като
обезпечение, и механизмите, които дават възможност за финансиране срещу ИС, осигуряват на
такива фирми така необходимите капитали в критични етапи на растежа им.
Каре 0.4. Други форми на ИС и тяхното икономическо значение
В допълнение към патентите и полезните модели, други важни инструменти на ИС са авторското
право и сродните му права за защита на иновациите и творческите усилия на ИКТ, софтуерната и
медийната индустрия и сектора на услугите. Традиционно насочена към художници, музиканти и
писатели, системата на авторското право се отваря към икономиката на знанието, за да включи
компютърни програмисти и нови категории творци като тези в развлекателната индустрия, софтуера
и обучителните индустрии. За повечето фирми, работещи в такива отрасли, приходите от
възнаграждения за права, получени от лицензирането на обектите им на авторско право са основният
или единствен източник на доходи. Добре функциониращата система за авторско право и сродните
му права помага да се стимулира развитието на индустриите, които разчитат на защитата на ИС.

Нарастваща роля на интелектуалните активи за икономическия растеж
I.24
В много развити страни инвестициите в интелектуални активи в момента
надвишават инвестициите в материални активи. Според сп. Икономист, около три
четвърти от стойността на публично търгуваните дружества в Америка идва от интелектуални
активи. Дейвид Капос, бившият министър на Търговията с интелектуална собственост и
директор на американската Служба за патенти и търговски марки (USPTO), отбелязва, че
инвестициите в интелектуални активи в САЩ вече надхвърлят инвестициите в материални
активи, с повече от 20 процента.32 Подобни тенденции се наблюдават в Обединеното кралство,
както е показано на Фигура 1.3. Тези факти подчертават значението на иновациите и ИС като
основни двигатели на икономическия растеж, и поставят тезата, че народите, които съгласуват
своите стратегии с тази тенденция на развитие са в по-изгодна позиция да се възползват от
икономическия растеж в условията на икономика, основана на знанието.

32 http://www.uspto.gov/news/speeches/2011/Kappos_Innovation_Speech.jsp.
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Фигура 0.1. Пазарен сектор на материалните и нематериалните инвестиции в Обединеното
Кралство, £млрд., 1990-2009

Източник: Goodridge, Haskel, Wallis, 2012. Инвестиции в нематериални активи са инвестиции в софтуер, НИРД,
дизайн, създаване на артистични оригинали, както и разработване на продукти в областта на финансовите услуги,
брандинга, фирмено обучение, както и бизнес процеси. Вижте документа относно методите на изчисление.
Материални инвестиции са съоръжения, машини, сгради и превозни средства ( жилищните сгради се изключват).
http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/growthCommission/documents/pdf/contributions/lseGC_haskel_investment.pdf

Материални и нематериални инвестиции
Нематериални инвестиции
- - - - Материални инвестиции

Насърчаване на иновациите чрез интегриране на иновационната политика с
политиката за ПИС
I.25
Наличието на ясна стратегия и рамка за създаване и комерсиализиране на
интелектуалната собственост като неразделна част от националната иновационна
политика, може да помогне на страната за:


Насърчаване на културата на експериментиране, научни изследвания, развитие и
комерсиализация на интелектуалните активи, както и за увеличаване на търговията
с интелектуални активи като патенти, например. Система за ПИС, която позволява
ефективното оценяване и търгуване на интелектуалните активи води до по-голяма
производителност и комерсиализация на тези активи.



Подобряване на местната база от знания и капацитета за усвояване на
иновациите. От кандидата за патент се изисква да разкрие подробности за своето
изследване в замяна на монополни права за комерсиализиране на това изследване за
определен период от време. По този начин знанието се разпространява в публичното
пространство и се стимулира по-нататъшното развитие на иновациите.
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Придвижване нагоре по веригата на стойността в иновациите и засилване на
глобалните връзки. Анализа на картината на ИС и натрупаното глобално знание могат
да помогнат на местните фирми да идентифицират потенциални възможности за
научни изследвания. Повишеното разбиране и използване на системата за ПИС могат
да създадат култура сред изследователи и иновативни фирми да проучват глобалната
иновациионна ситуация и да позиционират своите изобретения така, че да извлекат
максимална полза от научните си усилия.



Защита и насърчаване на традиционните знания. Регистри, които дават информация
относно традиционните знания могат да помогнат на националната икономика да се
възползва от уникалността на техните творчески продукти, да се предотвратят
нежелани спорове относно ИС и да се монетизира националното наследство
посредством използването на географски индикатори и др.



Постигане на оптимална стойност на интелектуалното богатството чрез ефикасни
и ликвидни пазари на ИС. Добре функциониращия пазар на ИС може да допринесе за
засилване търговията с интелектуални активи, а остойностяването на ИС помага за
насърчаване на комерсиализацията на иновациите.



Да се възползва от глобалния поток на знания (внедрени в стоки и услуги, търговия,
ПЧИ, лицензиране на ИС, връщане на таланти от диаспората и т.н.).
Съществуването на справедлива система на ПИС, може да насърчи ПЧИ и
лицензирането на местни фирми, особено във високотехнологични области, които
могат да помогнат на страната да извлече полза от наличното в глобален мащаб
знание.
Технологично разширяване

1.1 Внедряването на натрупаните в глобален мащаб знания и разпространението на
технологии и ноу-хау чрез допълнителни инструменти, като например програми за
разширение, е един от начините индустриите в развиващите се страни да станат поконкурентоспособни в краткосрочен и средносрочен план. Въпреки, че икономическото
въздействие от създаването на система за иновации и ПИС е много голямо и трайно,
резултатите се постигат в по-дългосрочен план; докато програмите за технологично
разширяване дават резултати в краткосрочен и средносрочен план. Програмите за
разширяване са целенасочени усилия на правителство, технически институти или
лидери в индустрията за премахване на информационната асиметрия между глобалното
ноу-хау и местните индустрии, както и за подобряване на ефективността на
сектора. Програмите за разширяване подпомагат чрез: идентифициране източниците на
съответната иновация или ноу-хау, предоставяне на набор от услуги като обучение,
консултантски услуги и горещи телефонни линии, получаването на сертификати,
постигане на съответствие със стандартите, стимулирайки по този начин използването
на ноу-хау в сектора. Чрез предоставянето на услуги за разширяване на цялата
индустрия, а не само на конкретни фирми, такива програми задълбочават базата от
35
Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на
Оперативната програма

знания на индустрията и създават конкуренция, като по този начин се създава ново
равновесие в индустрията, която повдига нивото на иновациите и
производителността. За да са успешни такива програми, е важно да се прави обстоен
икономически анализ при проектирането им и да се поставят специфични цели за
постигане на напредък. Приложение VIII разглежда тази тема по-подробно.
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2. Структура на ПИС в страната и нейното влияние върху разпространението
на технологии, комерсиализацията на иновации и монетизирането на
интелектуална собственост в светлината на ключовите световни тенденции в
разглежданата област
2.1 Настоящата глава анализира текущото състояние на ПИС в България и
наложилата се местна практика и предлага обобщен преглед на някои методи и
стратегии, довели до по-широко прилагане на ПИС и способствали за подобрена
комерсиализация на иновацията в други държави. Главата обсъжда бързо
усъвършенстващите се, глобално прилагани методи за монетизация и международната
търговия с интелектуални активи и определя сферите, в които България изостава по
въпросите, свързани с ПИС (правото на интелектуална собственост), както и предлага
допълнителни проучвания по въпроси, които биха довели до подобрен подход към
комерсиализацията и монетизацията на българския интелектуален продукт.
2.2 Преодоляването на проблемите, произтичащи от недостатъчната употреба на ПИС
и слабата монетизация и търговия с интелектуални продукти не бива да бъде
разглеждано като самоцел в национален план, а по-скоро като средство за
изграждането на икономика на знанието. Създаването на силна система за ПИС е от
първостепенно значение, защото позволява на страната да капитализира интелектуалния
си продукт, научно-изследователските си ресурси и наличния интелектуален капитал,
създавайки екосистема, благоприятстваща иновацията и комерсиализацията, привличаща
инвестиции в иновационни проекти и популяризираща износа чрез задействането на
механизми за търговия с интелектуални продукти. Въпреки че влиянието на дадена
система за ПИС зависи от множество фактори, включително материални стимули,
обществена запознатост и капацитет на местната научна и индустриална база, адекватно
функциониращата система за ПИС създава добри предпоставки за икономическо
развитие, базирано на иновации.
Текущо състояние на системата за ПИС в България
2.3 Системата за защита на интелектуалната собственост в страната се нуждае от
значително усъвършенстване. Според Доклада за конкурентоспособността на СИФ за
2012-2013 г., България се нарежда на 105-то място от 144 държави в света, заемайки
позиция между Лесото и Пакистан (Фигура 2.1). Други показатели също разкриват
ниската степен на технологична готовност на българската икономика. Системата за ПИС
в страната остава под тази на сравними държави, макар и малко над средните нива за
региона на Централна и Източна Европа и Централна Азия, по данни от международния
индекс "Право на интелектуална собственост" за 2012 г. (Фигура 2.3).
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Фигура 2.1. ПИС и технологичен трансфер в България

Източник: Ползвани са данни от Доклада на СИФ за конкурентоспособността за 2012-2013 г.,
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/#=. Заб: Резултат 1-най-слаб, 7 –
отличен.

2.4 Търговията с интелектуална собственост се измерва според броя заплатени
авторски права, патенти и възнаграждения и обема на плащанията за ползване на
интелектуални продукти. Фигура 2.2 демонстрира, че настоящата генерация на
интелектуална собственост е най-ниска спрямо БВП на глава от населението от извадката
страни, както и че заплатените възнаграждения и лицензи (по данни от регистъра на
плащанията) са по-малко от очакваното за страна с подобен БВП на глава от населението.
Фигура 2.2. Платени възнаграждения и лицензи през 2010 г.
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Източник: Изчисления, базирани върху Индикаторите за световно развитие (ИСР). http://data.worldbank.org/datacatalog/world-development-indicators

Фигура 2.3. Индекс за правото на интелектуална собственост за 2012 г.

Източник: http://www.internationalpropertyrightsindex.org.
Заб.: (i) CEER – Централна и Източна Европа и Централна Азия. (ii) Индексът на ПИС за 2012 г. е част от
Международния индекс за ПИС (МИПИС), изготвен от Асоциацията за интелектуална собственост във Вашингтон,
САЩ. Настоящето проучване анализира данни за 130 страни по цял свят, произвеждащи 97% от глобалния БВП.
Необходимо е да подчертаем, че критериите за 2012 г. обхващат данни от различни източници, касаещи защитата на
интелектуална собственост, като често тези данни са взети направо от експертни изследвания в оценяваните
държави.

Законодателна рамка на ПИС в България и класиране на страната по този
показател
2.5 Въпреки че България се нарежда на 50-то място от 130 страни по законодателна
защита на интелектуалната собственост, тя заема едва 94-то място по ефективно
прилагане на закона.33 Това подсказва, че само по себе си българското законодателство,
уреждащо ПИС е по-съвършено, отколкото в други страни, но прилагането му е доста понеефективно. Законодателството по отношение на ПИС в България е напълно
хармонизирано с европейските норми (Каре 2.1 за Единния европейски патент) и с
международните стандарти за ПИС34. Законодателната рамка обхваща (a) Законът за
авторското право и сродните права; (б) Законът за патентите и регистрацията на
полезните модели; (в) Законът за марките и географските означения; (г) Законът за
промишления дизайн; и (д) свързани с разглежданата материя текстове от НК. България е
33 http://www.internationalpropertyrightsindex.org/profile?location=bulgaria.
34 http://europa.eu/youreurope/business/competing-through-innovation/protecting-intellectualproperty/bulgaria/index_en.htm и http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=BG
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член на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и подписваща
страна по всички ключови международни споразумения, включително и по интернет
договорите на СОИС и Споразумението TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights - Търговски аспекти на ПИС)35. Българското патентно ведомство (БПВ)
отговаря за регистрацията на ексклузивни права на индустриална собственост търговски марки, географски индикации, полезни модели, промишлен дизайн, нови
растителни видове и сортове, изобретения, топология на интегрални схеми. Всеобщо е
мнението, че проблемите около защитата на ПИС са свързани не толкова със
законодателството - патентни закони, полезни модели, авторски права и запазени марки и
т.н. - колкото с практическото приложение на режима за ПИС в страната.36
Каре 2.1. Европейският единен патент
Българското законодателство в сферата на ПИС е значително повлияно от европейските правила в тази
област; очаква се единният патент, който ще влезе в сила пред 2014 г., да се отрази чувствително върху
режима на патентна регистрация, защита и оспорване в България. Единният патент ще елиминира
необходимостта от задвижване на отделна патентна процедура във всяка европейска страна и ще позволи на
българските притежатели на патенти да инициират процедури за неспазени патентни права чрез Единния
патентен съд (ЕПС). Новите процедури ще намалят разходите за кандидатстване за патент от средно 35 000 евро
за регистрация във всичките 25 юрисдикции на около 5000 евро за европейски единен патент. ЕЕП и
паневропейското патентно законодателство уреждат значими проблеми, свързани с достъпността,
съгласуваността и баланса между възнагражденията на изобретателите и разпространението на техните открития.
Източник: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm
Source: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

2.6 За България, която понастоящем получава един от най-ниските коефициенти по
критерия "патенти спрямо БВП на глава от населението" от Патентното ведомство
на САЩ (Фигура 2.4), е наложително да бъде създадена жизнеспособна екосистема в
областта на ПИС, благоприятстваща иновацията. Успехът на отделните елементи на
иновационната инфраструктура (центровете за технологичен трансфер - ЦТТ,
инкубаторите, центровете за водещи научни постижения и т.н.) до голяма степен зависи
от ефективността на системата за защита на интелектуалната собственост при
предоставянето на стимули за иновацията и оповестяването на нови достижения, както и
за защита на интелектуалната собственост.

35 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
36 Допълнителни подробности относно предписанията за защита на ПИС са публикувани от Европейската
обсерватория за фалшифицирането и пиратството на адрес
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/injunctions_en.pdf
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Фигура 2.4. Съотношение на патентите спрямо БВП на глава от населението по данни на USPTO
(Патентното ведомство на САЩ)

Българското патентно ведомство
2.7 Българското патентно ведомство (БПВ) е предприело действия за популяризиране
на важността на интелектуалната собственост, особено сред МСП, но среща
значителни предизвикателства. Българските малки и средни предприятия са все покатегорично изправени пред необходимостта да работят на пазари извън ЕС, за да
оцелеят и да се развиват. Надеждната защита на ПИС е от ключово значение за всички
МСП, желаещи да се възползват пълноценно от новите бизнес възможности. Въпреки
това, МСП не се възползват от наличната система за защита на интелектуалната
собственост, а вместо това разчитат на алтернативни средства за опазване на
интелектуалния си продукт - търговска тайна или пазарни предимства.37 БПВ
популяризира иновацията, инициирана от МСП чрез повишаване на запознатостта с
правото за защита на ИС при опазването и утилизирането на иновационния потенциал.

37 Изключена от категорията "традиционни интелектуални продукти", търговската тайна трудно подлежи на
категоризация, защото съчетава различни видове техническа и търговска информация. Техническата тайна включва
проекти и чертежи, прототипи, производствени процеси, неподлежащи на патентоване или просто непатентовани
изобретения, ноу-хау, формули и рецепти, генетични материали и парфюми; същевременно, търговската тайна в
чист вид може да се състои от списъци с клиенти и доставчици, бизнес методи и стратегии, разходни данни и ценова
информация. Допълнителни подробности са включени в “Study on Trade Secrets and Confidential Business Information
in the Internal Market” ("Проучване на търговската тайна и поверителната бизнес информация") Contract
MARKT/2011/128/D, Европейска комисия, април 2013 г.
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БПВ активно участва в събития и изготвяне на информационни материали, свързани с
патентния режим. Патентното ведомство е на бюджетна издръжка, тъй като не реализира
приходи от предоставяните услуги. БПВ изтъква този факт като една от основните
причини, възпрепятстващи осигуряването на услуги от по-висок клас за потребителите
му, прилагането на аналитични инструменти, внедрими в глобалния пазар на
интелектуални продукти и мониторинга на нововъзникващи концепции като банки за
патенти, секюритизация на ИС и др.
2.8 БПВ е изправено пред предизвикателства, но и пред нови възможности, свързани с
развитието в европейското законодателство за защита и прилагане на ПИС, а също
и с бързо изменящия се глобален пейзаж в разглеждания контекст. Много вероятно е
функциите на БПВ да се променят в резултат от предстоящото въвеждане на
Европейския единен патент.38 Способността на БПВ (и сходните институции по ПИС в
страната) да откликнат своевременно на такива промени ще зависи от предварителното
планиране на стъпките по тази интеграция в европейската ПИС общност и от подкрепата,
оказана на тези институции.
Прилагане на ПИС в България
2.9 Фактът че, веднъж влезли в съда, търговските спорове в страната отнемат
изключително дълго време, процедурите са сложни и заплетени, а съдебните такси
са доста високи, в много случаи действа обезкуражаващо и възпрепятства защитата
на интелектуалната собственост. Съдебното запрещение на по-нататъшни нарушения,
познато в американското законодателство като "незабавно и трайно преустановяване на
процесната дейност" (без обезщетение за тъжителя) следва ясна, неусложнена процедура
и може да бъде получено в рамките на 1 ден. Притежателят на патента трябва просто да
подаде иск за такъв тип запрещение и, след като разгледа случая, съдия-изпълнителят
предупреждава неизправната страна. За да се сдобие с нужното предписание от съда,
обаче, ищецът трябва да премине през определената от ГПК процедура, изискваща
събиране на доказателствен материал и др. - тоест, изискваща от тъжителя време и пари.
Един пример: в началото на съдебния процес ищецът/собственикът на интелектуалния
продукт следва да заплати, освен съдебните такси и допълнителна сума, служеща като
гаранция за компенсиране на евентуални бъдещи разноски - адвокатски хонорари,
възнаграждения на вещи лица, на съдия изпълнители и т.н.) за ответника/вероятния
нарушител на ПИС, в случай, че последният се окаже обвинен неправомерно.
Същевременно ищецът, дори и съдът да се произнесе в негова полза, не може да си
възстанови разходите, излизащи извън сумата, похарчена за определени съдебни
действия, като хонорара на технически консултанти - за адвокати и експерти по патентно
право. Това важи както за временните съдебни предписания по време на процеса, така и
за окончателните, базирани върху съдебно решение в негова полза. Една надеждна
система за защита на ПИС би стимулирала иновацията и разпространението на нови
знания и технологии. В резюме, добре уредената законова защита на изобретения и
38 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm
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иновации, напълно отговарящи на ясно формулирани правни изисквания, както и
улеснен достъп до информация за тези права от страна на бизнеса и гражданите, е от
първостепенно значение за доброто функциониране на системата.
2.10 В този ред на мисли, въпреки добрата защитата на ПИС по съществуващото
законодателство, множество притежатели на ПИС често се колебаят дали да отнесат
до съда проблеми с правата си, тъй като внесената гаранция може да остане блокирана
в съда продължително време, изчаквайки неговото решение. Проблемите с прилагането
на закона са очевидни и от предвидените санкции: глобата за неспазено съдебно
запрещение за временно преустановяване на спорната дейност е 100 евро; при повторно
нарушение, виновната страна заплаща 200 евро - ясно е, че тези суми не биха могли да
окажат търсения възпиращ ефект. Настоящите правила от ГПК не допринасят за
гарантираното спазване на забранителните заповеди - не е предвидена определена глоба
за всеки нов ден неподчинение на съда и др. Съществуват и мнения, че в някои ситуации
конфликтът на интереси също допринася за забавянето на процеса по присъждане на
патенти. Наблюдателите отчитат също така, че България чувствително изостава в
упражняването на ПИС, свързани с новите Интернет-базирани технологии.39 Страната би
могла да се възползва от правни инструменти за защита на ПИС на европейско ниво, в
частност от Директивата за упражняване на правата върху интелектуална собственост40,
изискваща от всички страни от ЕС да прилагат ефективни, възпиращи и пропорционални
мерки и глоби срещу нарушителите на ПИС, фалшификаторите и пиратите чрез сбор от
мерки и процедури, съобразени с указаните в текста на Директивата.

Ниска запознатост и ползване на системата за ПИС от страна на
заинтересованите лица в България
2.11 Недостатъчната запознатост с предимствата от ползването на системата за ПИС
сред малките и средни предприятия и изобретателите е една от ключовите причини
за ниската й степен на употреба41. Въпреки че значението на ПИС е относително поясно в научната общност, нивото на информираност си остава ниско. Българското
патентно ведомство е предприело действия за популяризация, особено сред МСП, но
сериозните предизвикателства си остават. Сред българските компании е популярно
мнението, че ниските трудови разходи позволяват технологично развитие и разработки в
рамките на респективното продприятие. На практика, българските предприемачи изобщо
не оценяват факта, че прилагането на чужди интелектуални продукти би спестило време
и би подобрило качеството на крайния им продукт. Самата концепция за търговски обмен
39

Интернет пиратството е основен проблем, а българският съд рядко завършва делата си срещу Интернет пирати с
осъдителна присъда. Държавен департамент на САЩ, “2012 г. - Инвестиционен климат в България”
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2012/191117.htm.
40

Директива 2004/48/EC за прилагането на Правата за интелектуална собственост като авторско право и сродни
права, запазена марка, дизайни и патенти, приета през април 2004 г.
41
Изводи от фокус групи, проведени от Световната банка и данни от проучване за иновацията, извършено от
Евростат
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на ИС е почти непонятна за тях. Друг ключов недостатък е неспособността на местната
система за ПИС да защити иновацията в сферата на услугите. Усилията на Българското
патентно ведомство (БПВ) са съсредоточени върху закрила на индустриалната
собственост, което оставя практически незащитена всяка иновация (като култура и
изкуство), непроизтичаща от технически изобретения. Изтъкнатите причини допринасят
за недостатъчното ползване на системата за защита на ИС в България, особено в случаите
с иновационни интелектуални продукти.42
Текущи практики за защита на ИС в България
2.12 Към днешна дата, фирмите предпочитат да защитят своите права на
интелектуална собственост чрез сътрудничество с международни партньори. Докато
големите компании и научни институти са в състояние да привлекат чужди партньори,
МСП често прибягват до алтернативни средства за защита на иновациите си, като
опазването им в тайна, изпреварване на конкуренцията във времеви план, бързо
усвояване на новостите, допълнителни продажби и извънредни услуги, повишена
техническа сложност и дългосрочни иновационни взаимоотношения, основани на
взаимно доверие и употреба на запазени марки, за да разграничат собствената си
продукция от тази на имитаторите. Университетите и държавните институти за НИРД,
които притежават необходимия мащаб, за да произведат стойностен интелектуален
продукт, са лишени от нужните ресурси, за да установят надлежна вътрешна система за
популяризация и управление на ПИС. Въпреки че напоследък повече български научни
институти на бюджетна издръжка започнаха да прилагат формални правила за ПИС,
липсата на опит и управленска практика в областта им попречиха да събудят особен
интерес.
Защита на ПИС и опит в комерсиализацията на НИРД
2.13.
Различните стратегии и насоки, свързани със собствеността над
интелектуални продукти и комерсиализацията им между БАН, университетите и
институтите за научни изследвания и технологии, създават една хаотична,
разпокъсана национална система. ЦТТ в рамките на БАН и техническите и
технологични университети са разработили политики, уреждащи технологичния
трансфер и ПИС, докато структурите извън тези институти за висше образование изобщо
не разполагат с подобни политики. Установено бе, че макар и научните продукти да се
създават в звената за НИРД при БАН, Селскостопанската академия, университетите и
останалите институти не ползват патентната система. Това е така, поради убеждението,
че е скъпо да се кандидатства за патент, а и научните продукти биват създавани по
договори, изрично предотвратяващи (или разколебаващи) всякаква инициатива на
изобретателя за получаване на патент на местно ниво. Наложително е да се установят

42

Презентация на З. Гьозлиева от Патентното ведомство на Р. България относно Националната стратегия по ПИС,
представена на Регионалната конференция за развитие на националните ПИС стратегии в Сибиу, Румъния, 21-22
юни 2012 г.
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ясни правила за правото на интелектуална собственост и за поделянето на лицензните
43
възнаграждения и те да са валидни за цялата страна, подобно на закона Бей-Доул .
2.14 Поради липсата на официални указания, множество договори за НИРД се сключват
неофициално, между конкретния изследовател и представители на индустрията. Оттук
произтича и неяснотата около степента, до която предоставянето на изключителни
права на респективните партньори компенсира фирмите за направените разходи за
НИРД, а също и около защитата на интелектуалния капитал на българските научноизследователски центрове. Постановяването на ясни и уеднаквени политики за
сътрудничество между изследователи от научните институти и представителите на
индустрията ще допринесе за прозрачност, която на свой ред ще спомогне за
установяването на култура за подобни партньорства, ще поощри комерсиализацията и,
чрез съответната документация, ще създаде богато хранилище за подобни партньорства.
Тази документация би помогнала да се проследи успеха на визирания тип
сътрудничества и да се идентифицират и отстранят слабостите, с цел по-стабилно и
ефективно взаимодействие между представителите на научната общност и индустрията.
Вътрешни правила и насоки за ПИС в БАН
2.15 В Българската академия на науките е в сила вътрешен правилник, който не се
отличава особено от обичайната практика в САЩ, а именно, БАН е притежател на
правата над интелектуални продукти44, разработени:






с помощта на финансиране, осигурено от или чрез БАН;
основани на знания и опит, добити чрез БАН;
чиито автори са постоянни служители на БАН;
чиито автори са докторанти или други лица, ползвали ПИС на БАН в процеса на
собствената си НИРД;
в резултат от възложени от Академията проекти.

По правило, БАН е притежателят на правото на интелектуална собственост, добита в резултат
от НИРД в звена извън БАН, които обаче осъществяват дейността си с подкрепата на
Академията, или в случай, че полученият интелектуален продукт (ИП) е базиран на вече
съществуваща ИС на БАН. Все пак има изключение от това правило, когато в договора за
разпореждане с интелектуалния продукт изрично бъде отменено правото над ИС от страна на
БАН. Други варианти, в които БАН не става автоматично собственик на ИС са:
 ИП, разработен от учени в БАН в процеса на кариерното им развитие, без финансова
или друга подкрепа от Академията. Конкретно са посочени научни публикации,
презентации на конгреси, книги, указания за извършване на проучвания;
 ИП е резултат от НИРД въз основа на класифицирана информация;
 Разработката на интелектуалния продукт е възложена от правителствени институции и
е подчинена на държавните правила за ПИС.
43
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БАН, Правилник за ИС, 2009 г. - предоставен от БАН.
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Всяка ИС подлежи на преглед в Единния център за иновации (ЕЦИ) към БАН, който определя
дали е създаден ИП и най-вече финансовите облаги от създаването му. Като общо правило,
възнагражденията се разпределят както следва:




50 процента за учения-създател на ИП;
30 процента за института при БАН, където работи въпросния учен
20 процента за Фонда за развитие на БАН

Изключение от това правило е когато ИП е в резултат от договорна НИРД. В тези случаи
лицензионните възнаграждения се разделят както следва:




50 процента за учения-създател на ИП;
40 процента за института, където работи ученият
10 процента за Фонда за развитие на БАН
Вътрешни правила за ПИС в Софийския университет

2.16 Правилникът за ПИС на СУ45 урежда преди всичко технологичния трансфер,
като определя взаимоотношенията между учен-откривател и ЦТТ към СУ. Като
общо правило (напълно съобразено с действащото законодателство за ПИС), СУ е
едноличен собственик на всеки ИП, добит от студенти или служители в университета.
Правилникът, обаче, дава значителна свобода на Университета да определя
съотношението на дяловете между СУ и създателите на ИП като дава възможност и за
запазване на пълни права върху интелектуалната собственост от страна на авторите на
научното изследване, в съответствие с конкретния договор, подписан за целта. Във
визираните случаи, екипът, разработил ИП може да задържи:






100 процента от възнаграждението;
90 процента: ако екипът наеме университетския ЦТТ за консултант и управител на
тяхната ИС. В тези случаи ЦТТ получава 10 процента от хонорарите;
50 процента, ако екипът учени задържи получените от работата им ПИС и наеме ЦТТ
към СУ само, за да ги управлява. В този случай университетът притежава 50 % от
приходите oт изобретението;
33 процента, ако екипът прехвърли на СУ получените ПИС, а ЦТТ управлява тази
собственост от името на Университета. В този случай приходите се делят поравно
между СУ, ЦТТ и авторите.

2.17 Данните сочат, че често се злоупотребява с тази гъвкавост на клаузите и
българските учени регистрират патенти, полезни модели и авторски права с пряка
търговска стойност самостоятелно, обикновено в чужбина, а на ЦТТ се възлагат за
управление само ИП с ниска или нулева финансова възвръщаемост. Интелектуалните
продукти, регистрирани от учените съвместно с университетите и институтите при БАН,
където работят, са по-скоро научни публикации, отколкото рентабилни ИП с практическо
приложение. Независимо от това остава въпросът защо учените, които са наясно с
45
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търговската стойност на генерирания от тях ИП не желаят да учредят или съучредят
дружества за комерсиализация на продуктите си. Едно възможно обяснение на този
феномен е загубата на престиж - вероятно е по-престижно да бъдеш учен, а не бизнесмен.
Друга причина би могла да бъде липсата на достъп до финансиране, за да се превърне
техния ИП в компания или в готов продукт. Ако в България имаше еквивалент на
американския закон Бей Доул, който да изисква оповестяване на откритията и да
оторизира ЦТТ да полагат всякакви усилия да комерсиализират ИП с грижата на добър
стопанин и да възстановяват собствеността над ИП на откривателя му единствено в
случай, че няма опция за комерсиализацията му, той би обслужвал по-добре интересите и
на учените-откриватели, и на университетите, доколкото отделните учени нямат опит или
достъп до финансиране с цел комерсиализация или основаване на търговско дружество, с
които добре функциониращия ЦТТ разполага. Центърът за технологичен трансфер,
разполагащ с перо за новообразувани компании би могъл да подпомогне и
финансирането на нови научни компании.
2.18 Както БАН, така и СУ са възприели някои от аспектите, заложени в
американския закон Бей-Доул. Тази тенденция е стъпка в правилната посока, но
повечето предизвикателства остават нерешени, защото липсва обща, единна
национална стратегия. Чл. 6 и сл. до чл. 12 от Правилника на БАН постановяват твърде
строги времеви рамки за обявяване и предварителни проучвания на комерсиалната
приложимост, които са нереалистично кратки. Докато правилата, възприети в БАН
категорично сочат ЦТТ като единствен възможен инициатор на комерсиализацията,
откривателите в СУ имат по-голяма гъвкавост по отношение на избора дали да прибегнат
до услугите на ЦТТ, или не. Добрата международна практика изисква ЦТТ да управляват
всички ИП в резултат от университетски НИРД, включително и научни изследвания по
възложителски договори. Предвидено е да бъде така, защото ЦТТ са в състояние да
ползват опита си за ефективна комерсиализация на ИП, докато изобретателите
обикновено не са запознати с тънкостите на успешните търговски преговори, с
лицензионните режими и с аспектите на ПИС и не разполагат с инструменти за патентен
анализ. Собствеността над ИП и отговорността за неговата комерсиализация (както и
пълния размер на ползите от тази комерсиализация)се връщат обратно на автора само в
случай, че ЦТТ не успее да комерсиализира продукта в определен разумен срок. За да се
постигне яснота и хармонизация в практиките за комерсиализация на ИП в България,
следва да се установят стандартизирани правила по примера на добрите международни
практики, които управляват комерсиализацията на ИП във всички научни институти в
страната.
2.19 Предварителният
анализ
разкрива
следните
предизвикателства,
възпрепятстващи широкото прилагане на системата за ПИС от учените:


Въпреки факта, че правителството осъзнава значението на стабилната законодателна
рамка като гаранция за спазването на ПИС, консенсусно е мнението, че ПИС и
свързаните закони не се спазват. По-стройната компилация и по-широкото
разпространение на съдебни решения и постановления по дела за нарушено авторско право
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биха могли да тушират това усещане за недостатъчното прилагане на предвидените
законови санкции.


Новаторите и особено авторите на иновации, подсказани от практиката, не са в
състояние да капитализират своя ИП поради ограничената си запознатост със значението
на патентите и с процедурата за патентоване. Българското патентно ведомство положи
сериозни усилия, за да популяризира значимостта на ПИС. Въпреки това, поради липсата
на устойчива и изявена подкрепа и финансиране, реализираните инициативи останаха без
особено въздействие.



Неспазването на ПИС остава една от основните тревоги на учените, които се опасяват,
че ако изложат концепциите си в документи за субсидии и патенти, някой ще им ги
открадне. Цитират се примери с вероятна кражба на изобретения при трансфер на
материали.46 Дори и да не отговарят на истината, подобни обвинения са сериозна пречка
пред намеренията на изобретателите да оповестят резултатите от работата си и по този
начин създават атмосфера на потайност, която е контрапродуктивна на принципа за обмен
на идеи, водещи към иновация.



На защитата на ПИС се гледа като на скъпа и тромава процедура. Въпреки че е вярно, че
международният патент струва скъпо, получаването на българския му еквивалент включва
много по-малко разходи. Българското патентно ведомство е създало специална категория
патенти за МСП, известна като "патенти за уникални модели", чиято регистрация отнема
само 6 месеца и осигурява защита за период от 10 години.47 В България съдебните спорове
за ИП действително струват скъпо (както и навсякъде другаде по света), но не бива тези
разходи да се бъркат с разноските по същинското издаване на патент. Една добра
информационна кампания би спомогнала за изясняване на някои от тези въпроси.
Основни поуки от международния опит и развиващата се глобална обстановка в
сферата на ПИС
2.20 Въпреки че възприетите в отделните държави системи за ПИС се отличават една
от друга, България може да се поучи от опита на всички успешни икономики на
иновацията, за да стимулира собствената си иновационна среда и да се справи с
многото предизвикателства, възникващи в бързо променящия се глобален
иновационен пейзаж. Инициативите на други държави да интегрират стратегията за
интелектуална собственост в общата си иновационна политика може да послужи като
обща рамка за програми, регулиращи българската ситуация. Също така, проследяването
на новаторски концепции като банките за патенти48 би позволило на България

46

Споразумението за трансфер на материал (MTA) представлява договор, уреждащ условията по трансфера на
веществени НИ материали (като клетъчни линии, плазмиди, вектори и химически съединения) между две
организации. То определя правата на двете страни по отношение на материалите и евентуалните им производни.
47
Г-жа Зорка Милева, зам. председател на Патентното ведомство в интервю през март 2013 г.
48
Банките за патенти са договорни споразумения, при които патентните права се прехвърлят на единна холдингова
компания за съвместно лицензиране на патентни портфейли.
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24965&postid=1557081 Технологичните патентни банки редуцират
разходите по сделките и определят лимит за кумулативните лицензионни такси. Създаването на такава банка
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своевременно да се възползва от последните международни стратегии и структури. По
подобен начин, възникналите наскоро проблеми с патентни тролове49 в редица развити
страни, включително и в САЩ, предлагат на България възможност да предотврати
възникването на сходни трудности, ако някога разреши патентоването на софтуер50.
Проследяването на развитието на иновативните институции и механизми може да бъде
от полза за бъдещото разработване на политики за ПИС в България.
2.21 От САЩ идва един ярък пример за поощряване на сътрудничеството между
индустрията и университетите. С приемането на закона Бей-Доул през 1980 г., рязко се
увеличи броят заявления за патенти, подадени от университетите и институциите за
НИРД на държавна издръжка (Каре 2.2). Законът позволява на университетите да запазят
собствеността си над разработки и изобретения, финансирани от държавния бюджет и
предоставя национална стратегическа рамка, за да стимулира сътрудничеството на
университетите и други организации с идеална цел с бизнеса при комерсиализацията на
изобретения и нови технологии. В резултат се умножиха усилията на академичните
институции в приложните изследвания и комерсиализацията, а учените създадоха нова
група съпътстващи (спин-оф) компании, за да комерсиализират високите си научни
иновации и технологии. И в други страни бяха приложени единни, ясни, последователни
политики за по-ефективни стимули на заинтересованите лица. Успоредно с това беше
създадена и добра поддържаща структура, например под формата на центрове за
технологичен трансфер ( 2.3).
2.2. Примери от САЩ и Европа за собственост над патенти и разпределение на лицензионните
възнаграждения, произтичащи от изобретения в академичната общност
Щатският закон Бей-Доул изисква учените да оповестяват и патентоват полезните си открития. От влизането му
в сила през 1980 г., множество европейски страни също приеха подобно законодателство и създадоха подобни
институционални рамки, за да могат ЦТТ да способстват за комерсиализацията на резултати от университетски
НИРД посредством сътрудничество с частния сектор. Както и в САЩ, Европейската комисия не иззема ПИС по
отношение на резултатите от финансираните от нея дейности - ИП остава собственост на конкретния автор или
научен институт. В някои европейски страни като Финландия, Исландия, Италия и Швеция, откритията остават
частна собственост на отделните изобретатели, работещи за университетите или научните институти. В повечето
страни в Европа, обаче - Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Нидерландия, Полша, Испания
и Обединеното кралство - университетите добиват право на собственост над патентите, тъй като ако ПИС бъде
предоставено на индивидуалния учен-откривател, рисковете от загуба на правата си над ИП биха се увеличили, а
шансовете за тяхната комерсиализация биха намаляли.
Допълнителни подробности предлага Verspagen, Bart: “Академични научни изследвания, ПИС и Европейската
иновационна система,” Център за иновационни проучвания, Айндховен, Нидерландия, 2006 г.

позволява лицензиране "на едно гише" за технологиите, които покрива. В случаите, когато притежателите на
лицензи продължително получават услуги по прилагането на лицензираните си технологии, съвместното
лицензиране и обслужване допълнително занижават разходите.
49 "
Патентният трол" злоупотребява с патентите като правни оръжия, вместо да създава нови продукти или нови
идеи. Троловете са спецове в съдебните искове (като понякога само плашат със съд). Те често изкупуват патенти на
ниски цени от затруднени компании, стремящи се да монетизират оставащите им ресурси, в случая патенти.
http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/441/when-patents-attack
50
https://www.eff.org/deeplinks/2013/02/talking-software-patents-patent-office-sign-reform-come.
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2.22 На пазара за ИС се наблюдава един феномен - колкото повече се усложнява
системата за иновации и колкото по-широко става приложението на патенти, на
толкова по-малки части биват "разкъсвани" патентите и останалите ИС-активи,
за да се изтъргуват на по-дребни компоненти. На Патентното ведомство на САЩ му
бяха нужни 75 години, за да издаде първия си 1 милион патенти, докато следващите 6
милиона му отнеха едва 6 години.51 Нарастващият брой патенти изисква по-добра
ликвидност на патентните пазари, тъй като прогреса в търгуването на ИС-активи, в това
число и патенти, означава, че тези активи вече могат да бъдат монетизирани по найразлични начини и да се търгуват на малки порции. Страните, интегрирани в глобалния
пазар на ИС могат да се възползват от специфичните предимства на тази търговия (Каре
2.4). За да се движи в крак с тези бързи промени, България се нуждае от нови политики
и нови институции, които да интегрират националната иновационна екосистема в
глобалната система чрез навлизане в пазара за ИП (интелектуални продукти). Както се
вижда от Фигура 2.5, глобалната търговия с ИП-активи е нарастнала експоненциално
през последното десетилетие.

51 Източник: Брюс Бигълоу, “Възвръщаемост на патентите; Култивирайки ръст в приходите чрез лицензиране, все
повече американски компании пласират интелектуалната си собственост” San Diego Union Tribune, 14 май 2006 г.

50
Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на
Оперативната програма

2.3. Примери за мерки, стимулиращи патентите в академичната общност и технологичния
трансфер
В Бразилия бяха осъществени няколко стратегически реформи в допълнение към програмите за подкрепа при
създаването на ЦТТ, в партньорствата между индустрия и научна общност и в учредяването на фирми от
университетите. Сред тези мерки се нареждат следните:


От средата на миналото десетилетие бяха приведени в действие серия инициативи, включително финансови
и данъчни облекчения за инвестиции в НИРД и сътрудничество в областта, както и субсидии за
патентоване. Бяха въведени по-гъвкави процедури за ускоряване на ТТ и по-гладко установяване на
партньорства с бизнес компании.



Законът за иновацията от 2004 г. (Закон nº 10.973) постанови правила относно ползването на ПИС и
предвиди стимули за случаите на публично-частни партньорства в университетите и НИИ. Законът
позволи на факултетите/изобретателите да си поделят приходите от комерсиализацията на нови
a
технологии (между 5 и 33 процента от лицензионните възнаграждения).



Законът стимулира частния и обществения сектор да споделят персонал, финансиране и др. ресурси,
например лаборатории. Учените имат свободата да работят и за други институции по съвместни проекти и
да ползват извънредна отпуска, ако решат да се включат в новообразувана компания.

В Китай още от средата на 90-те години се поставя специален акцент върху предоставянето на технологични
услуги и основаването на компании. За целта са проведени стратегически реформи и са създадени или
осъвременени законодателни рамки, включително:


Законът за научно-технологичен прогрес и Законът за утилизация на научно-техническите открития от 1998
г. съдържат текстове, уреждащи компенсацията и стимулите за учредяване на компании. През 2002 г.
разпоредба на МС даде на обществените организации за НИРД права за собственост и комерсиализация на
ИС.



Научните работници могат да усвоят част от финансирането за НИРД (до 35%) като начален капитал на
стартиране на фирма. Позволено им е да сътрудничат на непълен работен ден в такива компании, стига от
това да не страда основната им научна дейност.



Университетските ЦТТ са напълно освободени от данък печалба, включително и от ДОД за предоставяне
на технологични услуги.

Източник: OECD (2008), WIPO (2011) and Zuniga (2011).

2.23 Наблюдаваме световни тенденции, улесняващи достъпа на учени, предприемачи и
МСП до системата за ПИС и стимулиращи включването на обучение за
комерсиализация на иновации във висшето образование. Преподаването на
търговските аспекти на ПИС се превръща в стандартна дисциплина в научните,
инженерните, технологичните и икономическите факултети. Съществуват и (a)
допълнителни обучителни програми по ПИС за изобретатели, учени, предприемачи,
собственици и управители на малки и средни предприятия; (б) курсове в повечето
институти за приложни и инженерни науки, запознаващи участниците с основите на
интелектуалната собственост и с комерсиализация на иновацията, и (в) подобрено
сътрудничество между търговските дружества и висшите училища по икономика,
инженерни науки, дизайн и медицина. Подобно "кръстосано опрашване" предоставя на
бъдещите икономисти и финансисти възможност да оценят значението на технологиите,
а колегите им от техническите институти да се запознаят с практическото приложение на
техническия ноу-хау. Освен това, конкурсите за бизнес планове, организирани от ЦТТ,
събират студенти от двете споменати категории за съвместно изграждане на стратегии за
51
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комерсиализацията на обещаващи технологии. Успехите им допълнително повишават
интереса към комерсиализацията на иновациите.
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Каре 2.4. Китайската обединена борса за технологии и ИС (CTEX)
Китайската борса за технологии (CTEX) представлява доставчик на услуги по сделките с технологии.
Основана е съвместно от местните власти в Пекин, Министерство на науката и технологията и Държавната
служба за интелектуална собственост. Учредена е като ООД с инвестиции от Пекинската борса за ценни
книжа, Центъра за подпомагане на новообразувани високотехнологични предприятия, Корпорация за
инвестиционен мениджмънт Жонгай и холдинговата компания към Китайската академия на науките.
Регистрираният й капитал възлиза на 224 милиона юана.
CTEX следва концепцията за съчетаване на технология, капитал и услуги и е съсредоточила усилия върху
изграждането на интернет платформа за сделки с технологии, иновационна платформа за техническо
финансиране и "пазарна операционна платформа за стратегии в техническата област", като предлага
икономичните си и високоефективни услуги в процеса на трансфер и лицензиране на патентни технологии,
запазени търговски марки и др. видове интелектуална собственост.
Обединената услуга за ИС (IPOS), предлагана от CTEX представлява платформа "на едно гише" за ИС,
включваща патентни данни от 98 страни и региони, която помага на клиентите да повишат стойността на ИП.
Източник: http://en.ctex.cn/article/IPOS/#

Фигура 2.5. Получени лицензионни възнаграждения (баланс на плащанията в щатски долари)

Източник: МВФ, Годишен баланс на плащанията и данни.
http://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD?display=graph
Забележка: Хонорарите и лицензионните възнаграждения се плащания между жители и не-жители на дадена страна
за оторизираната употреба на невеществени, непроизведени, нефинансови активи и права на собственост (като
патенти, търг. права, запазени марки, промишлени процеси и франчайзи) и за употребата на произведени оригинали
или прототипи (като филми и ръкописи) по лицензионни споразумения.

2.24 Банките за ИС и секюритизационните фондове52 са нови механизми, представящи
на пазара патентите, запазените права и други форми на ИС, опаковани като
технологични активи с цел по-лесно лицензиране и монетизация, включително чрез
52 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/creating-financial-market-for-ipr-in-europe_en.pdf .
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услуги по поддръжката, предоставяни от притежателя на патента. Банките за ИС
съкращават времето за разработване и маркетинг на иновациите и по този начин
повишават ефективността. "Секюритизацията" на патентите е пазарно обусловен процес
на монетизиране, позволяващ на патентния притежател (или на правоприемниците му)
да ползва ИС като гаранция, осигуряваща му финансиране за изобретения.
Секюритизацията на ИС повишава ликвидността, без да разчита на финансовите
резултати на компанията, като при това не генерира ДОД върху приходите и нов дълг в
счетоводния баланс, а в повечето случаи притежателят на ИС не губи правото си в
бъдеще да управлява интелектуалния си продукт и да ползва постъпленията от него.53
Въпроси, изискващи допълнителен анализ
2.25 Наблюдателите идентифицират проблемите около оценяването на патентите и
данъчната практика, касаеща НИРД и лицензионния режим като основни причини
за слабото ползване на системата за ИС, а също и за анемичните инвестиции в
иновации и новаторски технологии. На пръв поглед, тези заключения изглеждат
приемливи. Препоръчваме допълнителни проучвания, които да установят значимостта на
тези отрицателни фактори за иновацията и комерсиализацията на ИС. Впечатлението е,
че тъй като в България притежатели на патентите са предимно частни лица, а не фирми,
това оказва влияние по отношение на използването на интелектуалната собственост като
гаранция при кандидатстване за финансиране или за повишаване пазарната стойност на
дадена компания при корпоративното й придобиване. Също така, компаниите явно не са
свикнали да разграничават научно-изследователската и развойна дейност (НИРД) от
потенциалното създаване на ИС чрез научни постижения. В този ред на мисли, те
обмислят как да финансират създаването на ИС (собствеността в правен и икономически
план) заедно с начините за усвояване на приходите, генерирани от ИС. Често се
пренебрегва факта, че ИС води до значително данъчно утежнение. В опита си да поощрят
създаването и комерсиализацията на ИС, някои страни54 са въвели данъчни паузи за
приходите от ИС.
2.26 Освен данъчните въпроси, ИС поражда и проблеми около ценообразуването при
трансфер, особено в случаите, когато иновационните дейности и НИРД се
извършват в условията на мултинационално сътрудничество или при съвместна
транснационална научноизследователската и развойна дейност. В тези случаи следва
да се взимат предвид основно данъчните режими в различните юрисдикции, където
(реално или потенциално) се извършва НИРД по отношение на правен режим, уреждащ
услугите по НИРД, финансиране на НИРД, мениджмънт на НИРД и най-вече, данъчни
разпоредби, касаещи споделянето на разходи, произтичащи от разработки на ИС и
лицензиране на ИС. В този контекст, ако законът предвиди особено благоприятни
данъчни условия за НИРД и иновационни дейности, чуждите компании от сферата може
да предпочетат България. Съответно, ако в страната се приемат нови изгодни правила за

53
54

Borod 2005; Watanabe 2004.
Примерите включват Бразилия и Чили
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55

ценообразуване при трансфер на ИС в страната,
те също биха се превърнали в
притегателен фактор и биха повишили обема приходи от данъци. Необходим е щателен
анализ, за да се очертаят най-подходящите промени в стратегията в разглеждания
контекст.

55

http://www.buildingipvalue.com/06KTI/038_041.htm
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3. Общ преглед на междинната иновационна инфраструктура в България:
ключови характеристики, анализ и качество на дейността
3.1 Настоящият
раздел
представя
резюме
на
българската
иновационна
инфраструктура, включително основните центрове и програми, създадени през
годините в подкрепа на иновации, общите характеристики на тези центрове, както и
източниците им на финансиране. Разделът завършва с кратък конспект на
предизвикателствата, пред които е изправена българската иновационна екосистема.
Главата не разглежда ЦТТ, които са подробно описани в Глава 4. Главата прави преглед
на инициативите по Оперативна програма "Конкурентоспособност", сред които е и
Софийският технологичен парк. Предвид недостига на данни, качеството на дейността и
степента на успеваемост при отделните опорни точки на инфраструктурата няма да
бъдат анализирани в настоящия раздел, но все пак ще се направят изводи на базата на
наличната информация за ефективността на разглежданите звена и програми.
Настоящият раздел няма за цел да представи подробен план за предстоящото изграждане
на Софийския технологичен парк, нито да дава препоръки за усъвършенстване на
разнообразните иновационни звена. Някои от тези въпроси са засегнати в други
документи, свързани с Дейност 3.
3.2 Развитието на междинна иновационна инфраструктура в България се насърчава от
редица програмни документи и стратегии:


Законът за насърчаване на научните изследвания от 2003 г. постави основата, която
българският Фонд за научни изследвания ползва, за да стимулира научните
изследвания, хармонизирани с Националната стратегия за научни изследвания, с
европейските и транс-европейски мрежи и с националните пътни карти за
инфраструктура на НИРД;



Националната иновационна стратегия от 2004 г. очерта развитието на центрове за
технологичен трансфер (ЦТТ), иновационни клъстери и центрове за
предприемачество56;



Регионалните иновационни стратегии, разработени през 2008 г., все още не са
реализирани;



Националната пътна карта на инфраструктура на НИРД от 2010 г. анализира
потенциала на изградените в страната научни комплекси и съоръжения от национално
значение да се развият в национален, регионален и европейски мащаб;



Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020

3.3 Отбелязан е ограничен напредък в реализацията на разглежданите стратегически
рамки, до голяма степен поради факта, че проектирането им беше съобразено с
56

Релевантността на стратегията е намаляла, а дейностите по нея не са относими към сегашното положение в
България. С течение на времето, очертаните в програмата центрове за технологичен трансфер не доказаха
устойчивостта си.
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наличното финансиране (предимно от външни източници), а не с реалното вътрешно
търсене или с актуалните пазарни тенденции. В допълнение, програмите не са свързани
от общи цели или единна иновационна стратегия. В резултат от тези недостатъци,
диалогът между научния, образователния и частния сектор е твърде ограничен. Вместо
това, иновационната система разполага с голям брой разнородни звена, функциониращи
като посредници, особено в следните области: (a) технологична поддръжка; (б) пазарни
проучвания; (в) финансови и правни консултации; (г) информационно обслужване и (д)
международни технологични форуми за популяризация.
3.4 Въпреки липсата на единна иновационна рамка, в последните години България
успя да окаже подкрепа в развитието на:
(a) научноизследователската
инфраструктура; (б) Съвместния иновационен център при БАН; (в) центровете за високи
научни постижения; (г) НИРД-сектора в институтите за висше образование (ИВО); (д)
ЦТТ; (е) технологичните центрове; (ж) центровете за предприемачество; (з) бизнес
инкубаторите; (и) иновационните клъстери и асоциации; (к) Софийския технологичен
парк. В Приложение I е представен списък на ЦТТ, инкубатори и центрове за високи
постижения. Таблица 3.1 представлява обобщение на наличната проиновационна
инфраструктура. Развитието и дейността на ЦТТ са обсъждени в Раздел 4.
Таблица 3.1. Настоящата иновационна инфраструктура в страната в резюме
Структура
Научноизследователска
инфраструктура

1

Съвместен иновационен
център към БАН
Центрове за високи научни
постижения, БАН

2
3

Брой
7

1
8(9)

4

НИРД сектори при ИВО

7

6

Технологични центрове

4 по ОПК

7

5

8

Центрове за
предприемачество
Бизнес инкубатори (БИ)

9

Иновационни клъстери

10

Софийски технологичен
парк

3 БИ (към
днешна дата)
12 по ФАР, 16
по ОПК
1

Цели и задачи
Да приоритизира най-изявената налична инфраструктура и
ресурси в сферата на НИРД и да ги съсредоточи в
национални НИ комплекси
Да координира и поддържа НИ и иновационните дейности
на институтите при БАН
Да предоставят обучение/ допълнителна квалификация в
релевантните области; до осъществи връзка с
образователните институции и търговските дружества
Да поощрят взаимодействието между висши училища и
търг. компании при представянето на проекти за НИРД
Да популяризират иновацията чрез подобрен диалог и потясно сътрудничество между бизнеса и академичната
общност
Да стимулират предприемачеството в ИВО
Да стимулират предприемачеството
Изграждане на бизнес мрежи
Да се наложи като престижно, модерно научно и бизнес
средище и да привлича учени на световно ниво

Източник: Броят е изчислен на базата на данни, предоставени от Фонда за приложни изследвания и
комуникации и друга налична информация.

3.5 Както вече отбелязахме, не разполагаме с данни за оценка на качеството на
дейността в тези структури. При това, поради липсата на рамка за проследяване и
оценка, дори и отчетността на работата им е твърде ограничена и неподредена. В тях се
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инвестира според това какви ресурси са свободни за момента, без да се планира
устойчиво финансиране за най-ефективните и без да се предвиди реформа в дейността на
изоставащите. Ако желае да подобри националната си инфраструктура за подкрепа на
иновациите, България ще трябва да изгради рамка за мониторинг и оценка, с богат набор
от показатели, съпоставящи извършената работа с получените резултати, която да
включва и методология за оценка на влиянието, за да се оцени нетната положителна
промяна от прилагането на всеки отделен инструмент и програма.
3.6 Недостатъчните на брой, морално амортизирани съоръжения за НИРД също
възпрепятстват иновацията. Университетите и БАН изпитват остър недостиг на
съоръжения и лаборатории за приложни дейности в различни области. В момента,
научноизследователската дейност във висшите училища е съвсем обща и рудиментарна, а
университетите нямат съоръжения, в които биха доказали практическата стойност на
откритията си, като първа стъпка към комерсиализация на иновациите си. Освен това,
компаниите, които искат да ползват университетските лаборатории и съоръжения трябва
да преминат през сложна процедура, която може да включва и среща с ректора на
университета. В страната трябва да бъдат изградени центрове и лаборатории за приложни
изследвания с модерно оборудване, за да се отговори на търсенето. Наличието им би се
отразило благоприятно върху сътрудничеството между МСП и новаторите и би улеснило
комерсиализацията на техните открития.57
3.7 Иновационната инфраструктура е финансирана предимно от външни източници, в
частност от ЕК:


С подкрепата на ЕК, Българският фонд за научни изследвания играе изключително
важна роля за проектирането, усвояването и оценката на финансирането, отпускано за
фундаментални и приложни научни изследвания. Фондът осигурява финансиране и за
изграждането на научноизследователска инфраструктура, състояща се от центрове за
високи научни постижения, общи НИ центрове и университетски комплекси за НИРД.
В периода от 2005 г. до днес, бюджетът му значително варира. Както е видно от
Таблица 3.2, той е доста променен през периода 2006-2012 г., като след 2009-та бележи
чувствителен спад.
Таблица 3.2. Бюджет на Националния фонд „Научни изследвания”(в милиони лв.)

2005

2006*

2007*

2008

2009

2010

2012

8

15

15

60

80

0

14

Източник: Министерство на образованието, младежта и науката.
Заб.: Увеличеното финансиране за 2006 и 2007 г. се дължеше на споразумение с ЕК, по силата на което за период
от 2 години България бе освободена от плащане на дължимите вноски за участие в Шестата рамкова програма, а
сумите бяха насочени към НФНИ.



Институционално финансиране се осигурява в рамките на бюджетната субсидия за
БАН, Селскостопанската академия и висшите учебни заведения (до 10 процента от

57

Доклад на СБ по Програмата за консултативни услуги "Подкрепа за иновациите чрез ОПК 2007-2013: Преглед и
възможности за подобрени резултати в периода 2014-2020 г.”
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годишния бюджет). От тези суми обаче, близо 90 процента покриват текущите
разходи (например, заплатите на научните работници) и за научно оборудване
остават едва десетина процента.


ОП „Конкурентоспособност” (OПК) за периода 2007-2014 г., чийто бюджет
възлиза на 2.2 милиарда лева (1.16 милиарда евро), е основният източник на
финансиране за подобряване на иновационната среда и повишаване ефективността
на предприятията в България. По програмата бяха отпуснати 211 милиона лева
(Таблица 3.3) за подобряване на проиновационната инфраструктура под формата на
ЦТТ (5 процента), технологични центрове (19 процента), иновационни клъстери (14
процента) и бизнес инкубатори. Над 97 милиона лева (46 процента) бяха вложени в
изграждането на Софийския технологичен парк - първият по рода си в страната.
Към февруари 2013 г. са подписани договори за над 147 милиона лева, т.е., над 70
процента от предвиденото общо финансиране.



Проектно финансиране по програми на ЕК, в частност по рамкови програми. Във
връзка с участието на страната в 7РП, към 16 март 2011 г. България е включена в
292 подписани договора за безвъзмездна помощ с 4 344 участници, от които 385
(8.6 процента) са от България; общо 48 милиона евро (4.7 процента) от
финансирането е усвоено от българските участници.

Източници на финансиране, оказали подкрепа за изграждането на
иновационна инфраструктура в миналото


Бюджета на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. МИЕТ е
подкрепил създаването на няколко центъра за предприемачество към
университетите от 2006 г. насам, с бюджет от 450 000 лева. Финансирането е
приключило през 2012 г.



ФАР58 (в България преди присъединяването на страната към ЕС през 2007 г.) По
тази програма е отпускано финансиране за създаването на ЦТТ през 2007 г., като
бюджетът е възлизал на 1.3 милиона лева (700 000 евро). Освен това, ФАР е
стимулирала развитието на иновационни клъстери (допълнителни подробности има
в раздела за иновационните клъстери).

58

Програма ФАР е един от трите предприсъединителни инструмента, финансирани от ЕС в подкрепа за странитекандидати от Централна и Източна Европа (а впоследствие и България) в подготовката им за присъединяване към
Европейския съюз.
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Таблица 3.3. Проиновационно финансиране по ОПК към февруари 2013 г. (в български лева)
Сфера на интервенция

1.2: Подобрения на проиновационната
инфраструктура
1.2.02 Основаване на нови и укрепване на
съществуващите ЦТТ
1.2.03 Откриване на нови технологични центрове
и укрепване на съществуващите
1.2.05 Създаване на Научно-технологичен парк
2.2: Създаване на инфраструктура в подкрепа
на бизнеса
2.2.01 "Подкрепа за създаването и развитието на
бизнес инкубатори"
2.4: Стимули за изграждането на бизнес
мрежи и клъстери
2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстери в
България"
ОБЩО

Договори

Бюджет (в
лв)

Дял от
общия
бюджет

21

9 779 675

5

8 417 366

86

4

39 115 132

19

14 832 458

38

1

97 766 106

46

97 766 106

100

17

35 203 269

17

20 717 124

59

20

29 340 645

14

5 909 206

20

147 642 260

70

211 204 827

Договорено
финансиране
(общо)

Договорено
финансиране
като
процент от
бюджета

Източник: UMIS, http://umispublic.minfin.bg/

Инфраструктура за научни изследвания
3.8 Съвременната научноизследователска инфраструктура е поставена в центъра на
приетата от ЕК иновационна стратегия, определена в Европейската стратегическа
програма за научни изследвания в информационни технологии, в Стратегията от
Лисабон, в
Правната рамка на Общността за консорциум за европейска
научноизследователска инфраструктура, в стратегията Европа 2020 и в
Европейските и националните пътни карти. Това е и едно от изискванията за
европейско финансиране по РП. В изпълнение на предвидените изисквания, българската
пътна карта за научноизследователската инфраструктура, приета през 2010 г. има за цел
да организира ключовите елементи от научноизследователската инфраструктура в
страната в национални НИ комплекси с различна специализация, за да канализира
дейността им и да насърчи научното сътрудничество. Картата посочва 9 мрежи за НИ
(виж Приложение III за списък и допълнителна информация). Други доклади съдържат
подробни данни за българската научноизследователска инфраструктура.
3.9 Въпреки че ЕК е привела в действие редица инициативи за развитие на
националната научноизследователска инфраструктура в България, последната все
още се характеризира с определени слабости в следните аспекти: (a) способност да
се интегрира в международната научноизследователска общност; (б) адекватно
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управление на наличните НИ лаборатории и оборудване59; (в) квалифициран персонал,
грижещ се за техническата поддръжка на оборудването; (г) подкрепа и интерес от страна
на индустрията; (д) добро териториално и тематично разпределение на инфраструктурата
(чиито звена сега са съсредоточени предимно в София, Варна и Пловдив); (е) национален
каталог или база данни за наличното оборудване; (ж) адекватно финансиране; (з)
механизми за събиране на данни; (и) адекватни законоустановени инструменти,
позволяващи на научните институти да функционират като самостоятелни юридически
лица, за да се гарантира ефективното им управление, да се осигури прозрачност на
финансовите потоци и гъвкав процес за вземане на решения.
Съвместен иновационен център при БАН
3.10 Съвместният иновационен център (СИЦ) при БАН е основан през 2006 г.,60 за да
координира и подкрепя иновационните и НИРД дейности на институтите при
БАН.61 Центърът разполага с 22 иновационни контактни точки в различните институти и
стимулира обмена между учените, академичните звена и представителите на бизнеса,
като същевременно предлага консултации относно технологичния трансфер и
комерсиализацията на научните изследвания. Към него е учредено и патентно
ведомство-консултант по правната защита на ИС, създадена от БАН. СИЦ си осигурява
две трети от финансирането под формата на бюджетни субсидии, а останалата една трета
идва от проектно финансиране. Таблица 3.4 илюстрира иновационните проекти и патенти
във всички сфери на дейност на Академията. По данни от 2011 г., най-активни по
критериите "иновационни проекти" и "патенти" са нанонауките, новите материали и
технологиите.
Таблица 3.4. Иновационни проекти и защита на интелектуалната собственост в БАН, 2011 г.
НИ сектор
ИКТ

Иновационни
проекти
27

Патенти
25

Заявления за
патенти
45

128
351
261
133
71
4
79

17
51
6
13
2
4

11
64
11
17
1
4

118

153

Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Нанонауки, нови материали и технологии
Биомедицина и качество на живот
Биоразнообразие, биоресурси и екология
Климатични промени, рискове и естествени ресурси
Астрономия, космически изследвания и технологии
Културно-историческо наследство и национална
идентичност
Човек и общество
Общо в БАН

0
1054

Центрове за високи научни постижения
59

На практика няма свободен достъп до наличната научна литература и - ако изобщо има установена процедура - тя
не може да се конкурира с услугите, предоставяни от чужди НИ лаборатории. Обемът работа в институтите клони
към нулата и тяхното КПД не надвишава 20 процента, предимно за теоретична научна дейност.
60
Учреден под името "Център за иновации".
61
Към днешна дата БАН се състои от 42 института.
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3.11 По Европейските рамкови програми в цялата страна бяха създадени множество
академични и корпоративни центрове за високи постижения, имащи за цел да
осигурят обучение и специфични експертни знания в различни области. Обемът и
качеството на работата им остават неуточнени поради липса на данни. Под егидата на
БАН бяха основани общо 8 центъра за високи постижения - 3 по 5РП и 5 по 6РП. През
2005 г. беше учредена Асоциация на българските центрове за високи научни постижения
( 3.1). Центровете при БАН имат по-тясна връзка с новите източници на знание,
отколкото останалите и предоставят по-разнообразни услуги. Несвързаните с БАН
центрове за високи постижения са ангажирани най-вече в образователната област.
3.12 Независимо от това, финансирането на центровете за високи постижения в
страната се характеризира с фрагментарност и не е свързано с ясни приоритети. В
резултат, няколко центъра за високи научни постижения прекратиха дейността си поради
липса на устойчива подкрепа - какъвто е случаят с Центъра за високи постижения за
устойчиво развитие и управление на Черноморския регион (CESUM-BS), спонсориран по
РП5 и закрит през 2004 г. В този аспект е жизненоважно България да изгради ясна визия
за развитието на тези центрове и да предвиди дългосрочно финансиране за периода
2014-2020 г. Подобен подход би гарантирал формирането на критична НИ маса в
областите, хармонизирани с приоритетите за национално развитие и би създал основа за
бъдещи иновационни дейности и за конкурентоспособно позициониране в международен
план.
3.1. Центрове на БАН, свързани с българските центрове за високи научни постижения
Български център за компетентност през 21 век (BIS-21++), РП6 – съвместно с Института на БАН за
паралелна обработка на данни (продължил дейността на BIS-21, РП5);
2) Център за високи постижения "Преносими и извънредни източници на енергия" (POEMES) към
Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, по РП5;
3) Български център за слънчева енергия (BGCSE) към Централната лаборатория за слънчева енергия и нови
енергийни ресурси, по РП5;
4) BEO Център за високи постижения - Повишаване на научноизследователския капацитет за устойчива
околна среда и съвременна интеграция в ERA (BEOBAL) – при Института за ядрени изследвания и атомна
енергия, по РП6 (дейността е резултат от присъединяването на BEO Центъра към Мрежата на
европейските високопланински екологични обсерватории (HIMONTONET) по РП5;
5) Укрепване на изследователския и технологичния капацитет в областта на наноструктурираните тънки
слоеве и твърдите и свръхтвърди покрития (RTCNANOHARD) – при Института по приложна физика в
Пловдив, по РП6;
6) Център за компетентност по мултифункционалните материали и новите процеси с екологично влияние
(MISSION) – при Института по обща и неорганична химия, по РП6;
7) Нано-феномени и структури в обемни и повърхностни фази (NANOPHEN) – при Физикохимичния
институт, по РП6.
8) Център за високи постижения за устойчиво развитие и управление на Черноморския регион (CESUM-BS)
– при Института по океанология във Варна, РП5; закрит през 2004 г.
Източник: По информация, предоставена от Фонда за приложни изследвания и комуникации
Заб.: Някои от центровете, като CESUM-BS, са прекратили дейността си поради спиране на финансирането
1)

Технологични центрове
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3.13 По ОПК са одобрени за финансиране четири технологични центъра като
заделените публични средства са 14.8 милиона лева. Тези центрове, обаче, имат
тясна секторна специализация, поради което е възможно да има липса на търсене на
услугите им. Въпреки че ОПК не дефинира изрично какво представлява технологичен
център, Процедура BG161PO003-1.2.03 на ОПК (“Създаване на нови и укрепване на
съществуващи технологични центрове”) има за цел да “засили процеса на иновация и
успешната пазарна реализация на иновациите” чрез “създаване на условия за укрепване
на инфраструктура от посредници и подобряване на диалога и сътрудничеството между
бизнеса и академичните среди.” През 2012 г. по тази процедура бяха одобрени за
финансиране четири проекта – три в пловдивския регион и един в региона на Стара
Загора (виж
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Таблица 3.5). Процедурата подкрепя технологични центрове, чиято дейност е в една или
повече от следните области на иновации: информационни технологии;
екологични/енергоспестяващи технологии; технологии, свързани със здравето. Като се
има предвид големия размер на публичната подкрепа за тези центрове и липсата на
данни от оценки, възниква въпроса за тяхната устойчивост и за качеството на работата
им, особено като вземем под внимание липсата на експерти-външни оценители. 62

62

Виж доклада на Световната банка “Подкрепа за иновациите чрез ОП „Конкурентоспособност 2007-2013: преглед
и възможности за подобряване на резултатите в периода 2014-2020 г.” за препоръки за подобряване на процеса на
селекция.
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Таблица 3.5. Технологични центрове – проекти, одобрени по Процедура BG161PO003-1.2.03 на
ОПК “Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”
Бенефициент

Име на договора

Общо (в
лева)

Екотехнологии 21

Екотехнологии за информационните услуги

1 294 087.03

Финансови
средства на
бенефициента
388 226.11

Технологичен център за
нови разработки в
безизкопните технологии
Технологичен център за
спешна медицина
Център за трансфер на
знания и здравни
технологии – Ендоскопска
операционна "Св. Георги"Пловдив

Създаване на европейски център за разработване
на екологични технологии за безизкопни
рехабилитации на тръбопроводи
Знание и иновации за развити икономики и
здравеопазване
Създаване на високотехнологичен център за
трансфер на знания и технологии в регион Южен
централен – телекомуникационен център с
автоматизирана ендоскопска операционна

6 662 683.00

3 331 341.50

3 552 927.52

1 776 463.76

3 322 760.85

1 661 380.43

Центрове за предприемачество
3.14 В началото на 2007 г. бяха открити четири напълно оборудвани центъра за
предприемачество като част от плана за действие за изпълнение на дневния ред от
Барселона и за привеждане в съответствие с европейската политика в областта на
научните изследвания. Центровете, чиято цел е да свържат академичните научни
изследвания с бизнес сектора, се намират в Лесотехническия университет, в
Техническия университет в Габрово, в Техническия университет във Варна и в
Софийския технически университет – клон Пловдив. Таблица 3.6 показва респективните
им бюджети за 2007-2008 г. Във втората фаза от 2009 до 2012 година, центровете са
подкрепени от 726,840 лева безвъзмездна помощ от МИЕТ по програмата “Създаване на
нови и укрепване на съществуващи центрове за предприемачество” на министерството.
Таблица 3.6. Първоначално финансиране за центровете за предприемачество, 2007 г.
Бюджет 2007 (в лева)
33,394.66
53,034.18
21,636.66
21,333.51
129,399.01

Лесотехнически университет
Tехнически университет, Габрово
Tехнически университет, Варна
Tехнически университет - София, клон Пловдив
Общо средства, изразходени през 2007 г.

Източник: въз основа на информация от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”.

3.15 Както академичния състав, така и студентите имаха положителни впечатления от
центровете, в които имат възможност да работят директно с бизнесите, поради
което се появи голямо търсене за повече възможности от този тип. През двете
фази: (a) 1,314 студенти са преминали различни курсове за обучение по
предприемачество; (б) публикувани са 23 учебни помагала и ръководства за обучение
по предприемачество; (в) 15 студенти, които са посещавали центровете са започнали
технологични компании; (г) 67 студенти са получили награди от конкурси; (д)
създадени са 13 компании за обучение; и (е) 21 партньорства между университети и
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индустрията. Таблица 3.7 представя допълнителна информация за дейностите на
центровете.
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Таблица 3.7. Дейности на избрани центрове за предприемачество

Краткосрочни курсове
Краткосрочни семинари
Нови и осъвременени учебни планове
Наръчници
Конкурси за бизнес план
Компании
на
студенти
(технологични)
Патенти

Лесотехнически
университет

Tехнически
университет,
Габрово

Висше училище
Международен
колеж, Добрич

7
1

17
4
5
4
3
2

2

6

1
3
2
4

Tехнически
университет,
София, клон
Пловдив
11
5
5
8
2

2

Източник: Информация на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”.

3.16 Въпреки тези резултати, центровете може да не са устойчиви. Ресурсите на МИЕТ
са изчерпани и от 2012 г. насам центровете се финансират от бюджетите на
университетите, което означава, че зависят от волята на съответните академични
управи. Има вероятност подкрепа да може да бъде предоставена по ОП „Иновации и
предприемачество” за периода 2014-2020 г. както за съществуващи, така и за нови
центрове.
Бизнес инкубатори
3.17 В България в момента има три бизнес инкубатора, които се намират във Варна,
Бургас и Гоце Делчев:


Регионалната агенция за предприемачество и иновации (РАПИ) във Варна63 е
създадена като НПО от Министерство на регионалното развитие и благоустройството
през 2004 г., и извършва дейност в полза на обществото. Мисията й е да насърчава
регионалната икономика чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
Основните й дейности включват: (а) високотехнологичен бизнес инкубатор (ВТБИ) за
стартиращи технологични компании, и (б) Център за иновации и трансфер на
технологии, който се фокусира върху иновационни услуги за МСП, трансфер на
технологии и регионални инвестиции. Бизнес инкубаторът предлага услуги, като
например бизнес консултиране, правни консултации, финансови и счетоводни услуги,
решаване на конкретни технологични и технически проблеми, маркетинг, защита на
интелектуалната и индустриалната собственост, обучение и технически услуги
(включително семинари). ВТБИ приема стартиращи фирми в областта на ИКТ,
опазването на околната среда и устойчивото развитие (включително алтернативни
източници на енергия), морски технологии, както и медицински и фармацевтични
продукти и технологии.

63

Преди 2007 г. името беше “Високотехнологичен бизнес инкубатор - Варна.”, повече информация за РАПИ
можете да намерите на http://www.rapiv.org/eng/fontcolor580010HOME/tabid/36/Default.aspx
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Високотехнологичният бизнес инкубатор в Бургас,64 е създаден като НПО през 2004 г.
В момента инкубаторът провежда обучения за ИКТ умения и малко-мащабно бизнес
65
консултиране .
Фигура 3.1. Дейност и доходи на РАПИ

LP=РАПИ като водещ проекта; PP= РАПИ като партньор по проекта
текст на картинката:
Инкубационни дейности в РАПИ за периода 2005-2010 в %
 Изразен интерес
 Получена кандидатура
 Одобрени кандидатури
 Инкубирани компании
 Успешни компании



Доход на РАПИ от проекти на ЕС
по вертикала: хиляди евро

66

Бизнес инкубаторът в Гоце Делчев (БИ-ГД) , център за насърчаване на
предприемачеството, е основан като НПО през 1998 г. с подкрепата на UNDP и
община Гоце Делчев. Той е неправителствена организация, която насърчава
развитието на МСП, семейни бизнеси и земеделски производители в района на
Гоце Делчев. От 2001 г. инкубаторът работи в рамките на проекта „Заетост чрез
подкрепа на бизнеса” (JOBS)67, изпълняван от Министерство на труда и социалната
политика68 с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (UNDP)69.
Инкубаторът подкрепя стартиращи фирми и МСП от региона на Гоце Делчев, като
предоставя бизнес консултации (бизнес план, маркетингови услуги, търсене на
пазари, бизнес партньори, оборудване и машини, консултации на земеделски
производители), обучение (БИ-ГД е лицензиран като център за професионално
обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение
(НАПОО) по 20 професии); лизинг и микро кредити (работи като агент към
Микрофинансиращата институция на Българска банка за развитие). Помещенията,
които инкубаторът отдаваше под наем, обаче, бяха затворени през 2012 г. В
момента той осигурява обучение с ваучери с Агенцията по заетостта, финансирани

64

Виж Приложение IIIA за примерни проекти на инкубатора
Въз основа на проведен с инкубатора телефонен разговор на 30 юли 2013 г.
66
Подробна информация на http://www.bi-gd.org/bi/eng/index.htm
67
http://www.jobs-bg.org/
68
http://www.mlsp.government.bg/
69
www.undp.bg
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от ОП „Човешки ресурси” и изпълнява проекти за трансгранично сътрудничество в
областта на туризма и леката промишленост. Инкубаторът участва в проекти на
ЕС70,и ще представлява неправителствения сектор в работната група, която ще
разработи ОП „Иновации и предприемачество” (ОП ИП) за периода 2014-2020 г.


Tаблица 3.8 прави преглед на бюджета на БИ-ГД за периода 2009-2012 г.
Tаблица 3.8. Бюджет на БИ-ГД

Година

Общ
бюджет в
лева

Бюджет
по
проекти в лева

Ресурс

2012

196 000

165 000

2011

96 000

81 600

2010

111 000

81 000

2009

430 000

352 600

Програми за
съфинансиране на ЕС и
България
Програми за
съфинансиране на ЕС и
България
Програми за съфинансиране
на ЕС и България
Програми за съфинансиране
на ЕС и България

Доход
от
услуги за
частния
сектор
31 000

Ресурс

Обучение и
консултации

14 400

Обучение и
консултации

30 000

Обучение и
консултации
Обучение и
консултации

77 400

Източник: БИ-ГД. Забележка: От началото на 2010 г. БИ-ГД не получава пряко финансиране. Последното пряко
финансиране е през 2009 г. чрез UNDP в размер на 10,000 евро.

Подкрепа за бизнес инкубаторите по ОПК 2007-2013
3.19 Поради лошото качество на заявленията, получени по ОПК, на предложенията за
нови проекти за инкубатори бе отпусната безвъзмездна помощ само въз основа на
оценка на това, дали са спазени административните изисквания. Спорно е дали
подобен подход би донесъл добавена стойност за икономиката. Според информацията,
предоставена от МИЕТ, в резултат на поканата за представяне на предложения за
разработване на регионални бизнес инкубатори71 през 2012 г. от 42 подадени
предложения са сключени само 18 договора. Общата сума на финансирането,
предоставено на тези 18 проекта, е в размер на 15,4 млн. лв. или 43,73% от целевия
бюджет. Повечето от договорите са с микро- и малки предприятия (съответно 39% и
33%). Принципната цел на поканата беше да се увеличи броя на бизнес инкубаторите в
България, което би осигурило широк спектър от услуги.
3.20 Очакваше се схемата за финансиране да насърчи развитието на предприятия чрез
подпомагане на една про-иновационна инфраструктура. Въпреки това, в хода на
процеса за оценка на заявленията беше направена важната констатация, че повечето от
кандидатите не са в състояние да създадат и управляват един бизнес инкубатор. Поради
70
71

Информация на http://www.bi-gd.org/bi/eng/projects.htm
BG161PO003-2.2.01 "Създаване и развитие на регионални бизнес инкубатори".
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ограничения брой висококачествени проекти, предложения с ниска техническа и
финансова оценка получиха безвъзмездна помощ само въз основа на спазването на
административните изисквания. Само един съществуващ инкубатор спечели
финансиране, което поставя под въпрос устойчивостта на останалата част от
новосъздадените инкубатори.
3.21 Създаването на два бизнес инкубатора/ускорителя с инвестиционните фондове за
предприятия в ранен стадий на развитие по JEREMIE - т.е. ELEVEN и LAUNCHub в
София - се увенча с успех. Двата инкубатора, които започнаха работа в средата на 2012
г., са добре проектирани и техният успех се гради на ефективно подобряване на
способността на стартиращи фирми да се разрастват и да оцеляват. Както е случаят и с
тези два инкубатора, ИКТ секторът ще продължи да стои във фокуса на бъдещите
бизнес инкубатори и ускорители в България.
Иновационни клъстери
3.22 Развитието на клъстерите в България бе подпомогнато от предприсъединителната
помощ на ЕК за подобряване конкурентоспособността на българската икономика.
Клъстерите бяха разработени на два етапа в периода между 2005 и 2009 г. С Фаза I се
постави началото на клъстерния подход и бяха изградени два пилотни клъстера,72 а
Фаза II осигури подкрепа за инициативите за развитие на клъстерите73. Управляващият
орган от българска страна беше Изпълнителната агенция по програма ФАР към МИЕТ.
3.23 Пилотните клъстери от Фаза I бяха (а) производство на мебели в района на Троян
и (б) туристическия сектор в Родопите. Клъстерите получиха институционална,
финансова и техническа подкрепа. Бяха изградени и обучени Управляващите органи,
необходимото техническо оборудване беше предоставено и бяха разработени процедури
и информационни системи за управление на клъстерите. На Фаза II бяха сключени
общо 10 договора за над 1,0 млн. евро. Дейностите, допустими за финансиране,
включваха консултантска и инвестиционна подкрепа, специализирано обучение за
отделни членове на клъстера, както и научноизследователска и развойна дейност.74
3.24 Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК), създадена през 2009 г. във Варна, е
единствената официална асоциация на клъстерите в България.75 Четири клъстера
са пълноправни членове на АБК: Български клъстер „Телекомуникации”, ИКТ клъстер
Пловдив, Индустриален клъстер „Електромобили” и Клъстер за здравен туризъм.
Асоциираните членове на клъстера включват клъстер „Микроелектроника и
индустриални електронни системи“, Български екологичен клъстер, клъстер Пловдив 72

http://www.iaphare.org/bg/project/project.php?id=514
http://www.iaphare.org/bg/project/project.php?id=3216
74
Виж Приложение IIIc за подробности относно Фаза II от развитието на клъстерите
75
През 2009 г. АБК включва следните групи: Клъстер Мехатроника и автоматизация; ИКТ Клъстер София;
Български Мебелен Клъстер; "Елемон" ООД; ИКТ Клъстер Варна; Морски клъстър България; Клъстер за лазери и
оптика; Клъстер за информационни ресурси.
73
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древен и съзидателен и Тракийски български консорциум на производителите на
висококачествени вина. Асоциацията представлява интересите на повече от 250
дружества с общо около 20 000 служители. В допълнение към промишлените
предприятия, Асоциацията включва институции за научноизследователска и развойна
дейност, като например лаборатории и факултети на техническите университети в
София и Варна, Висшето военноморско училище във Варна, Нов български
университет, Университета по хранителни технологии в Пловдив, Русенския
университет, институти на БАН и други. Тя също така включва неправителствени
организации като Фонда за приложни изследвания и комуникации, Фондация ГИС
Трансфер Център, Съюза по автоматика и информатика "Джон Атанасов" (САИ),
БАСКОМ, Българската уеб асоциация, Регионална агенция за предприемачество и
иновации - Варна и Бизнес агенция Варна.
3.25 Шестнадесет бизнес асоциации са получили общо 5,1 млн. лв. подкрепа по ОПК
2007-2013. Клъстерите получават подкрепа по ОПК Процедура BG161PO003-4.2.01 за
подкрепа на бизнес кооперирането и свързването в клъстери в България.76 Успешните
проекти са разпределени равномерно в цялата страна, с 38 на сто от тях базирани в
района на София.
Софийски Технологичен Парк
3.26 По ОПК са отпуснати 50 милиона евро за създаването на първия в България парк
за наука и технологии - Софийски технологичен парк- с цел превръщането на България
в престижен модерен център на науката и бизнеса и привличане на учени от световна
величина. След като започне работа през 2015 г., Софийски технологичен паркможе да
се превърне в един от центровете на иновационната екосистема на България и една
престижна локация за създаване на прототипи, научноизследователска комерсиализация
и сътрудничество с национални и международни заинтересовани лица, включително с
диаспората.77
Предполага се, че Паркът ще подпомогне създаването на един
конвергентен или хибриден тип инкубатори за стартиращи фирми и фирми за
съпътстващи дейности в областта на разработването на нови продукти, нови услуги и
нови технологии. Паркът би могъл също така да привлече културните и творческите
изкуства към центъра за иновации, което ще го направи едновременно технологичен
парк и хъб за творчески индустрии. Освен това, паркът би могъл да включи и различни
инструменти, предоставящи услуги за частния сектор, включително бизнес инкубатори
с инвестиционни фондове за предприятия в ранен стадий на развитие; лаборатории за
доказване на валидността на различни концепции, лаборатории за мобилни
индустриални приложения и софтуер, както и предложения консорциум на ЦТТ. Паркът
ще си партнира със заинтересовани страни, включително водещи университети,
институти на БАН, бизнес клъстери, големи международни компании,
неправителствени организации и Столична община.
76

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=24
Доклад на Световната банка по българската Програма за предоставяне на аналитични услуги "Подкрепа на
иновациите по ОПК 2007-2013: Преглед и опции за подобряване на резултатите в периода 2014-2020 г.“
77
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3.27 Въпреки това, след обявяването на старта на СТП са налице определени
забавяния поради правни усложнения във връзка с учредяването му като
юридическо лице, правото на собственост върху земята, където ще бъде
разположен. Въвеждането на много сложна конкурсна процедура за избор на
изпълнители за разработване на архитектурните планове, бизнес плановете,
лабораториите за доказване на валидността на концепции, доставката на оборудване и
машини и др. също допринесе за забавянето. Въпреки тези закъснения, СТП напредва и
към август 2013 г. три търговски дружества са се ангажирали да преместят
научноизследователските и развойните си съоръжения в Парка; което е в допълнение
към двата фонда за инкубатори/ ускорители, финансирани по линията на инициатива
JEREMIE: Eleven и LAUNCHhub, които са заявили интереса си за преместване в СТП.
3.28 От изключителна важност е да се гарантира, че съоръженията в парка и
лабораториите са продиктувани от търсенето и че се насърчава кооперирането с
местните общности. Паркът предвижда развитието на шест лаборатории за създаване
на прототипи и пилотни проекти в националните приоритетни сектори и научни
области. Като първа стъпка при създаването на прототипи е планирано изграждането на
Fab Lab (конкретен тип лаборатория за доказване на валидността на концепции). Fab
Lab е дигитално производствено съоръжение, което предоставя възможност за тестване
на една идея чрез изграждане на прототип на приложението. Всяка FAB LAB се състои
от определен набор от инструменти за проектиране и моделиране, създаване на
прототипи, производство, измервателна апаратура, тестване, както и документиране на
широк спектър от приложения. Каре 3.2 представя най-добрите практики на една Fab
Lab в Университета на Чили по отношение на оказване на положително въздействие
върху изграждането на местния капацитет за иновации и развитие на продукти.
3.29 Софийски технологичен парк ще се управлява от Стратегически борд, съставен от
известни и международно признати личности от света на науката и бизнеса
(Фигура 3.2). Бордът също така ще задава стратегическата посока за развитие на парка,
ще определя приоритетите, ще подпомага изграждането на доверие между бизнеса и
изследователите и ще развива дългосрочната визия за парка.
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Фигура 3.2. Роля и задачи на Стратегическия борд

Източник: Развитие на научно-технологични паркове в България, Проект на концепция. МИЕТ 2011 г.

Каре 3.2. Списък на най-добрите практики за FabLab: Становище на един потребител
Предприемачество и бизнес инкубиране
Препоръчително е да се установят връзки с местните бизнес инкубатори. Тъй като много от стартиращите
технологични предприятия са концентрирани в ИТ сектора, Fab Labs предоставят инструменти за бързо
разработване на реални и конкретни продукти. Препоръчително е фокусът да се насочи към някои от основните
местни дейности. Например Fab Lab в Университета на Чили е свързана с институции, които имат връзка с
минната индустрия, тъй като минното дело е една от основните индустрии в Чили.
Човешки ресурси
Инженерите и проектантите следва да са професионалисти с добри умения за разработване на Fab Lab. Важно е
работата да се ръководи на проектен принцип с ясни срокове и задачи за изпълнение. Специалистите на Fab Lab
трябва да се концентрират върху създаването на добри мрежи за сътрудничество, обмен на експертни познания
с потребителите, контрол на надлежното изготвяне на документация и видео материали, създаване на нови
курсове за обучение за експлоатацията на машините, сътрудничество за разработване, проектиране и внедряване
на нови продукти.
Насърчаване на иновациите чрез комбиниране на инженеринг и изкуства.
Някои текущи Labs Fab са съсредоточени върху дигиталния дизайн и архитектура. Те са интересна
демонстрация за това как изкуството може да се развива с помощта на дигитални инструменти. Fab Lab
осигурява голям потенциал за производство на технологични продукти, но това изисква комбинация от
инженеринг (формална методология) и изкуства (свободата да се твори). Практичен начин за прилагане на тази
концепция е чрез насърчаване създаването на мултидисциплинарни групи за разработване на системи и
продукти.
Източник: “List of Fab Lab Best Practices: A view from a practitioner”. Juan Cristóbal Zagal. Fab Lab University of
Chile
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3.30 Препоръчително е също така да се следи представянето на парка чрез сключване
на договори за изпълнение с предложения Национален иновационен борд (НИБ).78
Предложеният НИБ ще представлява ключов елемент от една цялостна управленска
рамка за подкрепа и насърчаване на националната програма за иновации. НИБ би могъл
да (а) координира политиката в отделните сектори; (б) наблюдава и оценява
иновационните политики и стратегии на различните агенции и осигурява обратна връзка
за натрупване на опит; и (в) гарантира, че въпросите, заложени в регионалните
стратегии на страната, са взети предвид в националната стратегия. В идеалния случай,
председател на Борда би трябвало да е представител на правителството от най-високо
ниво (министър-председател или заместник министър-председател), с активното участие
на заинтересованите страни, включително министрите на съответните ресорни
министерства, академичната общност и бизнес лидери. Използването на договори за
изпълнение би могло да представлява ценен инструмент за подобряване на
представянето чрез обвързване на създаването на възможности и капацитет с една поцеленасочена стратегическа ориентация в съответствие с мисията на парка.
Основни проблеми и предизвикателства за комерсиализацията на иновациите в
България.
3.31 Въпреки че България отдавна набляга на важността на науката и технологиите
като инструмент за икономическо развитие, до присъединяването на страната към ЕС
през 2007 г. много малко политики и инструменти бяха насочени конкретно към
комерсиализацията на продуктите от научноизследователската дейност. Оттогава са
инвестирани значителни средства за създаване на благоприятна среда за постигане на
тази цел. Следва кратко резюме на основните предизвикателства, пред които са
изправени програмите за комерсиализация на иновациите и екосистемата. Подробна
дискусия на тези въпроси може да се намери в други документи на Програмата за
аналитични услуги.
Ефективността на различни политики и програми , насочени към технологичната
комерсиализация
3.32 Програмите за комерсиализация на България са недобре координирани, с
припокриване в някои области и пропуски в други. Нито една програма не
предоставя подходящ механизъм за координиране на всички ключови елементи,
необходими за комерсиализацията на иновациите.
3.33 Много програми за комерсиализация на иновациите се ръководят в по-голяма
степен от теоретичните политики, отколкото от нуждите на пазара. Мерките в
подкрепа на организации и програми за комерсиализация трябва да са стратегически
ориентирани и реално прозрачни и да не зависят от краткосрочна политическа воля или
наличието на финансиране.

78 За повече подробности виж “Програма за предоставяне на знания и аналитични услуги в областта на иновациите
и стратегиите за интелигентна специализация”, Световна банка, януари 2013 г.
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3.34 Технологичната комерсиализация зависи от задълбоченото познаване на нуждите
на индустрията и на силни връзки с индустрията, но тези фактори не се вземат под
внимание или почти напълно липсват в повечето програми за комерсиализация. В
допълнение, програмите наблягат повече на увеличаването на предлагането, вместо да
се съобразяват с реалното търсене.
Ориентация и стимули на университетите и публичните научно-изследователски
институти
3.35 Насърчаването на една култура на комерсиализация на иновациите ще изисква
въвеждане на стимули за научните работници за провеждане на практически
насочени изследвания и за комерсиализация на резултатите от техните иновации в
допълнение към укрепването на научноизследователската инфраструктура.
Въпреки че някои институти твърдят, че са включили разработването и
разпространението на практически технологии в системата си за оценка на научните
работници, настоящата система за оценка на университетите и научноизследователските
институти като цяло в голяма степен набляга на публикациите в уважавани научни
списания, което повишава ранга на университета в световната образователна система.
Комерсиализацията на иновациите не е съвместима с тази система за оценяване, в
резултат на което научните работници/изследователи нямат достатъчно мотивация да
работят в тази посока.
3.36 Слабите връзки между университетите и индустрията спъват развитието на
целеви изследвания. Въпреки че има доказателства за взаимовръзки между академични
изследователи и индустрията, повечето от тези взаимовръзки не са част от установените
институционални рамки и по този начин не допринасят за създаването на култура на
комерсиализация на иновациите или за систематично разпространение на знанията.
3.37 Ниската осведоменост сред изобретателите, докторантите и индустрията относно
основните принципи на комерсиализацията на иновациите възпрепятства
развитието на жизнеспособна икономика на знанието. Висшите учебни заведения и
по-специално икономическите университети, не се фокусират върху комерсиализацията
на иновациите като важна част от академичната си програма и освен това
икономическите университети и ЦТТ не си сътрудничат и не обменят идеи, не
спонсорират конкурси за предприемачи, нито пък насърчават какъвто и да е тип
поемане на рискове.
Капитал за предприятия в ранен стадий на развитие за комерсиализация на
иновациите
3.38 Въпреки че компаниите на етап разрастване и разширяване на дейността имат помалко трудности при достъпа до инвестиционен капитал, проблемът с
недостатъчното предлагане на капитал е много сериозен за малки иновативни
фирми и за изобретения на етап лаборатория/прототип. Липсата на политики и
експертиза за оценка на интелектуалната собственост и иновациите на ранен етап
изострят тези финансови предизвикателства. Въпреки че някои програми, като
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например инициативата JEREMIE79, управлявана от Европейския инвестиционен фонд
(ЕИФ), предприемат стъпки за разрешаване на този критичен въпрос, се наблюдава
липса на финансиране за предприятия в ранен стадий на развитие, особено за иновации,
които не са в ИКТ сектора и за изграждане на прототипи за технологии, разработени в
университетите.

79 Инициативата JEREMIE, разработена в сътрудничество с Европейската комисия, предлага на държавите-членки
на ЕС, чрез техните национални и регионални Управляващи органи, възможността да използват част от
структурните фондове на ЕС за финансиране на малки и средни предприятия (МСП) чрез дялови участия, заеми или
гаранции, чрез револвиращ холдинг фонд, който играе ролята на централен фонд.
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4. Български Центрове за технологичен трансфер (ЦТТ): Резултати от
проучване на ЦТТ и анализ на представянето им.
4.1 В тази главата се анализират съществуващите ЦТТ в България и се разглеждат
тяхното представяне и практики. Прави се оценка на силните и слабите страни на
ЦТТ и чрез анализ на техните функции, дейности и резултати се идентифицират
основните причини за слабото им представяне. Тази глава съдържа анализ на цялостния
пейзаж по отношение на ЦТТ на базата на изследване, поръчано от Световната банка и
проведено от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, което дава
възможност да се разберат причините, поради които, въпреки значителните инвестиции,
субектите в сферата на комерсиализацията не са постигнали търсеното ниво на успех.
Създаване и развитие на ЦТТ в България - исторически преглед
4.2 По-голямата част от ЦТТ в България са създадени или се издържат с финансова
помощ от ЕС чрез ФАР и ОПК към различни институции и сектори. Въпреки това,
представянето на съществуващите ЦТТ е далеч под желаното ниво - те остават
изолирани в съответните си университети. В България преди 2007 г. са създадени 9 ЦТТ
чрез програма ФАР, а 21 ЦТТ получават подкрепа чрез ОПК през периода 2007-2013 г.
Независимо от това, не е ясно колко са активните ЦТТ към момента. Списък на ЦТТ,
създадени по програма ФАР и ОПК, е представен в Приложение I. Само малък брой от
ЦТТ са създадени без финансовата подкрепа на ЕС и това са (i) Фондация за приложни
изследвания и комуникации (Фондация ПИК) и (ii) Фондация ГИС Трансфер Център
(виж Приложение II за проучване на случаи за Фонд ПИК, ГИС и Европейски
иновационен център (ЕИЦ)).
4.3 Девет ЦТТ са създадени през 2007/2008 г. по Програма ФАР, всички в рамките на
структурите на БАН, университетите или публичните организации за
научноизследователска дейност. Тези ЦТТ са създадени в: Софийски университет;
Русенски университет; Висше военноморско училище (Варна), Технически университет
(Габрово), Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (Бургас), Аграрен университет
(Пловдив), Институт по зеленчукови култури „Марица“ (Пловдив), Институт по обща и
неорганична химия (БАН), Институт за космически изследвания и технологии (БАН).
Подписани са 21 споразумения за ЦТТ, чрез които е отпусната безвъзмездна помощ в
размер на 9,7 млн. лева по ОПК Процедура BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и
укрепване на съществуващи центрове за технологичен трансфер"80. Предвид факта, че
проектите са в етап на изпълнение, резултатите от тях ще станат известни след няколко
години. По-голямата част от проектите са съсредоточени в района на София - 13 проекта
(Фигура 4.1). В допълнение, повечето ЦТТ са ориентирани в няколко сектора и това са:
възобновяеми енергийни източници (7 проекта); медицина (3 проекта); биотехнологии и
80 Списък на допустимите за финансиране дейности по тази процедура е представен в Приложение IIIA.
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биогорива (2 проекта); ИТК (1 проект), други (2 проекта). По-голямата част от ЦТТ по
тази процедура са учредени като независими организации (т.е. не като структури на
БАН или университетите).
Проучване на Световната банка за ЦТТ в България
4.4 Между октомври и ноември 2012 г. са проведени интервюта с 8 основни ЦТТ в
България. Интервютата са проведени от Фондация ПИК и са допълнени от анкета (виж
Приложение VI за шаблона на анкетата). Интервюираните ЦТТ включват:
Фондация ГИС Трансфер Център (БАН)
Съвместен център за иновации (СЦИ БАН)
Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ БАН)
ЦТТ Софийски университет (ЦТТ СУ)
Съвместен геномен център (СГЦ) - асоциирана стартираща фирма към Софийския
университет
6) ЦТТ Пловдивски университет (ЦТТ ПУ)
7) Център за насърчаване на предприемачеството към Лесотехнически университет
8) Фонд за приложни изследвания и комуникации (Фонд ПИК: Европейската мрежа в
подкрепа на бизнеса)
1)
2)
3)
4)
5)

Фигура 4.1: Териториално разпределение на одобрените проектни предложения за ЦТТ по ОПК

4.5 Основните заключения от интервютата са:
1) Предпочитаната правна форма за регистрация на организациите, занимаващи се
трансфер на технологии е (i) не-юридически лица или (ii) организация с нестопанска
цел (частна или публична). По-голямата част от ЦТТ в България имат статут на
публични институции, опериращи под шапката на университети или институти на
Българската академия на науките (БАН). Следователно ЦТТ попадат в
институционалния сектор на държавните и нефинансови предприятия.
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2) Мнозинството ЦТТ са собственост на комбинация от държавния, общинския и
частния сектор, с много ограничена роля на частния сектор в управлението на
ЦТТ. По отношение на собствеността върху ЦТТ, държавният дял е най-големият в
повечето случаи. По отношение на управлението, в повечето случаи представители на
частния сектор не участват в управлението (само при 3 от 8 ЦТТ е посочено участие на
частния сектор).
3) Повечето ЦТТ използват собствена инфраструктура за научни изследвания или
изследователските съоръжения на организацията, към която принадлежат.
Половината от респондентите, предимно ЦТТ-та на БАН и СУ, наблягат на факта, че
изпитват неотложна нужда от модернизиране на инфраструктурата, тъй като
съществуващата инфраструктура е до голяма степен остаряла. Университетите и БАН
изпитват съществена нужда от съоръжения за приложни научни изследвания, които
могат да се развиват в различни подсектори. В момента научноизследователската
дейност на университетите е на съвсем генерично и базово ниво. Университетите
изпитват затруднения по отношение на комерсиализацията на изследвания си поради
липсата на съоръжения за доказване на валидността на концепциите, които биха
демонстрирали на предприятията потенциала от направената иновация и биха
насърчили сътрудничеството с тях. В допълнение, търговска компания, която желае да
използва съоръженията на един университет, трябва да мине през сложна процедура и
да поиска разрешение за това от ректора на университета.
4) По-голямата част от ЦТТ имат персонал до 9 лица. По отношение на размера, ЦТТ
най-често попадат в групата на микропредприятията и по-рядко в групата на малките
предприятия (до 49 наети лица).
5) Преобладаващите източници на финансиране за ЦТТ са (i) организацията майка,
(ii), външно (проектно) финансиране и (iii) собствени средства (от предоставяне на
услуги). Доходите от частния сектор и услугите по комерсиализация играят
изключително малка роля (4 ЦТТ посочват приходи от частния сектор, като само две
ЦТТ са генерирали приходи от комерсиализация, достигащи 5% от годишния им
бюджет). Виж Таблица 4.1 за повече подробности.
6) Въз основа на програми, подкрепящи ЦТТ (като ФАР или ОПК), ЦТТ със
следните характеристики са демонстрирали устойчивост: (i) които играят ключова
роля в институционалната структура на голям изследователски институт/университет;
(ii) които се управляват от професионален екип; (iii) които не са били учредени
единствено с цел усвояване на средствата. В допълнение, ЦТТ посочват следните
условия като важни за бъдещата устойчивост:

 Придобиване на дялово участие в търговски дружества; увеличаване на приходите от
частния сектор; предоставяне на конкурентни консултантски услуги; улесняване на
публично-частното партньорство

 Участие в национални и международни програми (например NSF, Оперативни
програми, 7РП).
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 Укрепване на връзките с водещи международни изследователски центрове и частни
организации.

 Въвеждане на промени в законодателството - настоящият правен статут на
университетски стартиращи фирми не дава възможност за участие в национални и
международни програми. Този проблем може да бъде преодолян, ако българското
законодателство за МСП бъде изменено в посока стартиращите фирми да се
класифицират като независими предприятия, а не като асоциирани партньори на
университетите.

 Създаване на благоприятна нормативна база за партньорство между индустрията и
академичната общност, свързана с увеличаване на инвестициите от частния сектор за
научни изследвания (данъчни облекчения и др.), мобилността на персонала докторанти и пост-докторанти, комерсиализация на продуктите от изследователската
дейност - регулация на стартиращи фирми и фирми за съпътстващи дейности;
признаване на ролята на публичните и частни организации в научноизследователската
и иновационна верига - т.е. признаване на частните изследователски центрове и
обществените изследователски институции като равноправни играчи и възможни
бенефициенти на средства.

 Създаване на национална платформа за насърчаване, комерсиализация и привличане на
чуждестранни инвестиции за български изобретения и иновации чрез: (i) целево
финансиране на конкурентен принцип; (ii) насърчаване и лобиране за българската
наука в ЕК и в чужбина; (iii) създаване на съвместна национална структура за научни
изследвания и иновации и др.
Таблица 4.1. Източници на финансиране на ЦТТ
Източници на финансиране
ГИС
БАН
Собствени средства
Средства от организацията
майка
Държавни агенции
Фондации/вътрешни
организации
Фирми
Доходи от дейности по
комерсиализация/трансфер на
знания
Други, моля посочете:

Дял от общия бюджет, %
СЦИ ИОНХ- ЦТТ- СГЦ
БАН
БАН
СУ
40
30,58
10
25
60
8,36
80
44,06

55

10

15
5

4,19

5
5

25

12,78

ЦТТПУ
30

Лесотехнически
университет
7
13

70

80

Фондация
ПИК

100

65

7) Съществуващите ЦТТ изпълняват широк спектър от дейности. Най-голям дял имат
дейности, свързани с трансфера на технологии и обучение (87% от анкетираните ЦТТ),
както и бизнес консултиране и консултиране във връзка с достъп до финансиране (75%
от ЦТТ). Половината ЦТТ предоставят инкубационни услуги и идентифициране на
инвеститори. Координационни услуги при изпълнение на научноизследователска и
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развойна дейност се предоставят от 37% от ЦТТ, докато предоставянето на оборудване
и софтуер е типична дейност за 25%.
8) Въпреки че лицензирането/патентите за частния сектор изглежда представляват
обща ключова бариера, (i) неформалните дискусии на резултатите от научните
изследвания и/или техниките между прехвърлителя и получателя; (ii) създаването
стартиращи фирми и съпътстващи дейности; и (iii) техническата помощ от
прехвърлителя към частния сектор са дейности, свързани с трансфера на технологии,
които са общи за анкетираните ЦТТ. Дейностите, включващи трансфер на технологии,
подредени по степен на важност и предизвикателства, са представени в Фигура 4.2.
Фигура 4.2. Дейности по трансфера на технологии (на базата на интервюта)

9) Регистрацията на патенти играе много малка роля в дейността на ЦТТ.
Мнозинството ЦТТ имат приблизително една заявка за патент годишно и създават
средно 2 стартиращи фирми и фирми за съпътстващи дейности. По отношение на
ключовите фактори, влияещи на патентната дейност на ЦТТ, могат да се посочат (i)
изобретения с добър търговски потенциал; (ii) политиката по отношение на
интелектуалната собственост на институцията относно оповестяванията, и (iii) умения
за скрининг на оповестяванията за изобретения и за оценяване на технологичната
стойност на изобретението (експертен опит и инфраструктура).
10) Сред най-важните пречки пред комерсиализацията на патенти са: (i) липсата на
доверие между изследователите и частните фирми, (ii) липсваща политика по
отношение на интелектуалната собственост в институцията, и (iii) липсата на умения и
опит за управление на трансфера на технологии (договаряне на проектодоговори,
намиране на партньори, управление на интелектуалната собственост). По отношение на
факторите, улесняващи трансфера на знания, представители на ЦТТ посочват, че е от
критично значение да се повиши информираността сред изследователите относно
правата върху интелектуалната собственост и трансфера на знания. Виж Приложение
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VII за допълнителна информация относно анализа на анкетата по отношение на (i)
факторите, влияещи върху патентните дейности на ЦТТ; (ii) пречките пред
комерсиализацията на патенти, и (iii) факторите, улесняващи трансфера на знания.
Обосновка за създаване на ЦТТ и използван модел
4.6 Изглежда няма връзка между нуждата от ЦТТ услуги и инвестициите в ЦТТ
инфраструктура. Очевидно повечето ЦТТ са били учредени в резултат на работна
програма или поради наличието на финансиране от агенция или международна (найвече на ЕС) донорска програма, а не защото резултатите от научните изследвания са
наложили създаването на ЦТТ. В резултат на това, повечето ЦТТ не работят оптимално.
ЦТТ изглежда се моделират въз основа на международни практики. Въпреки това,
съществуват съществени разлики между ЦТТ в развитите страни и българската
иновационна екосистема.


Поради наличието на щедро финансиране за научни изследвания в основните науки в
развитите държави, ЦТТ в тези страни имат модел "увеличаване на предлагането",
силно зависещ лицензирането. В допълнение, лицензирането често е вътрешно за
държавата поради политиката за университетите за развитие на "местната"
икономика. Такъв модел не е подходящ за България, където необходимостта от потесни връзки с индустрията (съобразяване с пазарното търсене) се обуславя не само от
нуждата за подобряване на приходния приток към научноизследователските
университети, но и за ориентиране на изследванията спрямо търсенето от страна на
индустрията. В такава ситуация, въпреки че лицензирането със сигурност ще остане
преобладаващото средство за комерсиализация, фирмите за съпътстващи дейности и
международното лицензиране биха играли по-важна роля в дейностите по
комерсиализация, отколкото в други развити страни.



Също така поради големия изследователски капацитет в повечето университети в
развитите страни, ЦТТ на място в университета са съвсем целесъобразни. Това обаче е
неподходящ модел за България. Всъщност дори и в развитите страни по-малките
университети с по-малка база за научноизследователска и развойна дейност изнасят
по-голямата част от дейностите си по комерсиализация или обединяват ресурсите си с
други организации81. Предвид ограничената изследователска база, разпръснатостта на
съществуващите ЦТТ ги прави неефективни. Един ЦТТ консорциум за цялата страна
може да спомогне за разрешаване на много от проблемите на съществуващата система
като се възползва от икономията от мащаба.
Представяне на ЦТТ

4.7 Настоящата инфраструктура на ЦТТ е неефикасна и неефективна поради
причините, цитирани по-долу. Те не са в състояние да изпълняват основните функции,
които един добре функциониращ ЦТТ обикновено изпълнява. Създаването на ЦТТ
81 Примерите включват Европейския ЦТТ кръг и Uniquest в Австралия.
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консорциум/централен ЦТТ по програма ОП ИК, както е посочено в раздела с
препоръки, може да се насочи към разрешаване на основните недостатъци в системата.
1)

Липсата на единни, опростени и ясни национални политики по отношение на
интелектуалната собственост и комерсиализацията не успява да създаде
благоприятна среда за успеха на ЦТТ. ЦТТ са инструменти за комерсиализация, които
оперират в определена екосистема. Политиките, които създават подходящи стимули за
заинтересованите страни (изобретатели, инвеститори и т.н.), са важни за ефективната
комерсиализация на технологиите от страна на ЦТТ.

2)

Съществуващите ЦТТ сами по себе си не разполагат с адекватен капацитет за
успешно изпълнение на критични функции по отношение на комерсиализацията.
Това се дължи главно на липсата на високо специализираните умения, необходими за
технологична комерсиализация. На повечето от служителите на ЦТТ не е предоставено
адекватно обучение или подкрепа за успешното изпълнение на техните задължения.

3)

Обемът на изследванията, подходящи за комерсиализация, в повечето институти е
много нисък. Следователно ЦТТ към подобни институти не са в състояние да
обосноват разходите за по-скъпи ресурси (като бази данни за проучване на пазара и
инструменти за анализиране на патенти), необходими за осъществяване на технологична
комерсиализация.

4)

Поради липсата на комерсиализационни успехи на съществуващата слаба и
разпокъсана мрежа от ЦТТ, опитът за създаване на една култура на
комерсиализация не се увенчава с успех. Успехите с областта на комерсиализацията
могат да спомогнат за прекъсване на порочния кръг чрез широко популяризиране на
примери за успешна комерсиализация.

5)

Към момента всеки изследователски институт/университет следва различна
политика по отношение на регистрирането на патенти и споделяне на приходите от
лицензиране на патенти (роялти). Липсата на единна и последователна цялостна
политика по отношение на оповестяванията и управлението на интелектуалната
собственост възпрепятства насърчаването на най-добрите практики в работата с
интелектуална собственост и комерсиализацията в институтите.

6)

Не е налично финансиране за доказване на концепцията на иновации в ранен
стадий. По този начин изключително необходимата подкрепа за иновации в ранен
стадий, при които отделянето на обособена организация би могло да представлява
идеалното средство за комерсиализация (за разлика от лицензирането), не е налична.
Един централен ЦТТ с финансиране за пилотни проекти и разработване на прототипи,
както е посочено в раздела с препоръки, може да спомогне за разрешаването на този
проблем.

7)

Връзките между изследователите и индустрията са слаби. Изграждането на силни
връзки между индустрията и научноизследователската общност чрез опростени
процедури и последователни политики за комерсиализация, е от решаващо значение за
създаването на култура на целеви изследвания и комерсиализация на технологиите.
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Както е посочено в раздела с препоръки, едно централно ЦЦТ, ситуирано в Софийския
технологичен парк би спомогнало за насърчаването на подобно сътрудничество.
8)

Не съществува пазар за интелектуалната собственост Високите разходи за
осъществяване на транзакция по комерсиализация, дължащи се на разпръснатостта на
системата и липсата на практики като пакетна продажба на патенти от различни
институти, са особено неблагоприятни за експортния потенциал. Без пазар на
интелектуална собственост, банките или други източници на финансиране нямат стимул
да приемат интелектуална собственост като обезпечение.

9)

ЦТТ мрежата не е запозната нито с ползата, нито с процеса на оценяване на
интелектуалната собственост. Установяването на стандартни и съгласувани процедури
за оценяване на интелектуалната собственост и други активи, свързани с
интелектуалната собственост, би дало по-ясни и по-последователни ценови сигнали на
индустрията

10)

Не съществува общ стандарт или политика за изпълнение на рутинни процедури в
сферата на комерсиализацията, като например споразумения за трансфер на
материали (СТМ) и междуинституционални споразумения (МИС). Единните и
последователни политики за междуинституционални споразумения, свързани с
управлението на интелектуалната собственост и разпределението на роялти в случаите,
когато е налице съвместно изследователско предприятие, помагат за насърчаване на потясно сътрудничество между институтите и за намаляване на подозренията за кражба на
интелектуална собственост. Законът за иновациите или вторичното законодателство
(наредби, правила) би трябвало да се отнасят към този проблем.

11)

Понастоящем услуги от рода на изпитване на материали се извършват основно в
чужбина. Поддържането на регистър на националното търсене на такива услуги би
могло да помогне да се идентифицира нуждата от развиване на национални капацитети
в области, в които се наблюдава търсене, като по този начин се отговори на въпроса
дали е по-добре да се изградят вътрешни мощности или изпълнението да е възложи
навън.

12)

Съществуващата система не е в състояние да следи използването на лицензирани
технологии. Следователно тя не може да гарантира, че фирмите ще се възползват от
наличната интелектуална собственост - важна задача, която един ЦТТ трябва да
изпълнява. За тази дейност е необходимо наличието на достатъчно персонал, което е
извън възможностите на съществуващите ЦТТ и на ЦТТ мрежата.

13)

Не съществува национален регистър на всички резултати от комерсиализацията
на иновациите. Поддържането на такъв регистър е рутинно в развитите страни82. Той
помага да се следи ефективността на иновационната екосистема и сигнализира за
възникващи проблеми. Регистрирането на резултатите от трансфера на технологии и
други партньорства с индустрията би спомогнало за изграждането в България на база от
знания за дейностите, свързани с комерсиализацията.

82 http://www.autm.net/Surveys.htm
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14)

Не съществуват връзки с икономическите университети. Технологичната
комерсиализация представлява свързването на академичните изследвания с индустрията
и потребителите на съответната технология. В световен мащаб, икономическите
университети все повече наблягат върху важността на технологиите за получаване на
конкурентно предимство и за подобряване на пазарния дял. Все по-често ЦТТ работят
съвместно с икономическите университети за осъществяване на оценка на възможността
за комерсиализация на иновациите. Също така, конкурсите за бизнес плана на тези
университети често са базирани на иновации, управлявани от ЦТТ. Това помага да се
оцени приноса на иновациите като двигател за растежа, като в същото време помага и на
бъдещите икономисти да придобият опит от първа ръка в областта на
комерсиализацията на иновациите. Едновременно с това, ЦТТ печелят от анализа на
възможностите за комерсиализация, изготвен от студентите, и се създава култура на
интердисциплинарно сътрудничество. В България, обаче, връзките между
иновационната екосистема и икономическите университети са слаби или
несъществуващи.

15)

ЦТТ не са подходящо обучени да реагират на социални проблеми. Осигуряването на
единно прилагане на политиките, свързани със социални проблеми, особено в случаи на
хуманитарни проблеми като основни лекарства, чрез съвместната работа на
неправителствените организации и политиците, би трябвало да е роля, която се
изпълнява от ЦТТ, но ЦТТ не са подготвени за това. Въпреки че непрактикуващи
субекти (т.нар. "патентни тролове")83 в момента не са проблем в България, те биха могли
да се превърнат в проблем в бъдеще, когато българските новатори станат поплодотворни. По подобен начин, когато българската иновационна екосистема се
интегрира по-тясно с тази на глобалната общност, въпроси, свързани с лицензионните
разпоредби, които се отнасят към незадоволени потребности, като например тези на
пренебрегваните групи патенти или географски зони, ще станат от значение за ЦТТ84.

83 Nine Points to Consider in Licensing University Technology http://otl.stanford.edu/documents/whitepaper-10.pdf
84
Managing University Intellectual Property in the Public Interest
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/Otolaryngology/faculty/Documents/UnivIPInterest
.pdf
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5.

Препоръки

5.1 Тази глава разглежда мерките за създаване на по-добра култура на
комерсиализацията на иновациите в България и за повишаване на ефективността
на ЦТТ. Главата съдържа подробни и конкретни предложения за повишаване на
ефективността на ЦТТ чрез създаването на централен ЦТТ и учредяване на консорциум
от съществуващите ЦТТ. Въпроси, свързани с управлението на такъв консорциум,
неговия бюджет и оперативна дейност, ще бъдат разгледани в бъдещи документи, които
ще представят конкретен план за действие по отношение на комерсиализацията.
Подобряването на представянето на друга иновационна инфраструктура (инкубатори и
т.н.) се разглежда в други скорошни документи.
5.2 Тази глава предоставя общи насоки за лицата, определящи политиката, относно
това как да се подходи към въпроси, свързани с правата върху интелектуалната
собственост (ПИС), сътрудничеството между университетите и индустрията и
търговията с интелектуална собственост. Най-общо, за да се насърчи по-широката
комерсиализация на интелектуалната собственост, трябва да се изготвят политики за
насърчаване на оповестяването на интелектуална собственост, монетизацията на
интелектуалната собственост, както и по-интензивно използване на ПИС системата.
Комерсиализацията на резултатите от научноизследователската дейност, както и
увеличаването на търговията с интелектуална собственост, могат да бъдат активизирани
чрез приемане на подходящи мерки, които да спомогнат за монетизацията и търговията
с интелектуална собственост и активи, представляващи интелектуална собственост.
Тази глава също очертава някои от мерките, приети от някои страни за справяне с
общите бариери пред трансфера на технологии и използването на системата за ПИС.
5.3 Въпросът за създаването на среда за ПИС, която да насърчи иновациите,
придобива по-голямо значение с оглед на интегрирането на системата на ЕС за
правата върху интелектуалната собственост, като например планираната единна
патентна система за ЕС, която се очаква да започне да функционира през 2014 г85.
Правителството на България е финансирало дейности в тези разнообразни сфери на
комерсиализацията на иновационната екосистема в миналото и е изразило силен
интерес към адресирането на тези прилежащи въпроси, които създават благоприятна
среда за иновации и комерсиализация на технологиите.
5.4 В краткосрочен и средносрочен план лицата, които иработват политиките следва
да извършат цялостна оценка на предизвикателствата, пред които е изправена
системата на правата върху интелектуалната собственост, и да разгледат варианти
за политики, които биха могли да доведат до изграждането на една ПИС
екосистема, благоприятстваща създаването на икономика на знанието. Някои
мерки, като насърчаване на образованието в сферата на интелектуалната собственост

85 Към юли 2013 г. не се наблюдават нови директиви или подзаконови актове на ЕС в процес на подготовка. Един
кръг от консултации по прилагане на ПИС приключи през май 2013 г., но към момента не е издаден нов публично
достъпен документ в тази област.
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сред бизнеса и изследователите, могат да бъдат постигнати в краткосрочен план.
Изготвянето и приемането на конкретни политики и програми, основани на идеи,
получени от изследванията и оценките, трябва да бъдат адресирани в средносрочен и
дългосрочен план. Препоръчително е отговорните за тези политики да следят
тенденциите в глобалното пространство по отношение на монетизацията на
интелектуалната собственост и да са готови на по-късен етап да дадат подходящ
отговор, когато тези проблеми станат релевантни за България в резултат от увеличения
капацитет за иновации.
Интегриране на въпроси, свързани с ПИС и иновационните политики
5.5 При създаването на политиките трябва да се вземе предвид настоящото
разминаване между иновационната стратегия и ПИС средата, тъй като
стабилността на едното засяга жизнеспособността на другото. Иновациите и ПИС са
взаимосвързани. Наблягането на значението на интелектуалната собственост за
различните аспекти от изграждането на икономика на знанието, като например
насърчаване на износа, преки чуждестранни инвестиции и т.н., и интегрирането на
съображения, свързани с ПИС, в тези политически обсъждания ще доведе до пообхватни и по-съществени подобрения в екосистемата на ПИС. Не е възможно да се
посрещнат предизвикателствата, свързани с комерсиализацията на иновациите, без
съответните подобрения в използването на режима за правата върху интелектуалната
собственост. Една стабилна система по отношение на правата върху интелектуалната
собственост, която насърчава регистрирането на патенти и търговията с интелектуална
собственост, е неотложно необходима от икономическа гледна точка, предвид бързите
темпове на развитие в областта на иновациите и търговията с интелектуална
собственост.
5.6 България трябва да изготви щателен и изчерпателен анализ на различните
измерения на ПИС екосистемата, за да установи кои са политиките, които биха
помогнали на България да подобри различни показатели по отношение на ПИС като например използването на интелектуална собственост, заявленията за
интелектуална собственост, прилагането на ПИС, продължителност на съдебните
процеси и др. Съпътстващи теми, като въпроси свързани с трансферното
ценообразуване, данъчното облагане на интелектуалната собственост и оценката на
интелектуалната собственост, трябва също да бъдат разгледани в едно такова цялостно
проучване. Анализът и обсъждането на възможните политики в идеалния случай трябва
да се проведат в близко бъдеще, а прилагането на тези политики да се осъществи в
средносрочен план. Следват няколко причини защо политиките, формулирани с
помощта на такива изследвания, биха оказали положително въздействие върху
екосистемата на комерсиализацията на иновациите и биха стимулирали създаването на
икономика на знанието.


Създаването на доверие сред изобретателите по отношение на справедливостта и
стабилността на системата за интелектуална собственост би могло да насърчи
оповестяванията и комерсиализацията. Чрез преодоляване на съществуващите
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пропуски в системата и разсейване на заблудите с помощта на по-мащабни
информационни кампании, изобретателите ще получат увереност, че тяхното
изобретение няма да бъде откраднато в екосистемата на комерсиализацията на
иновациите (от заявлението за отпускане на грант, през разкриването, до реалното
лицензиране и продажба на продукта)


Осигуряването на бърза и ефикасна процедура за разрешаване на спорове по
отношение на интелектуалната собственост може да доведе до оптимално
използване на интелектуалната собственост и да отправи мощен сигнал за
86

неподкупността на системата . Продължителните спорове за интелектуална
собственост струват скъпо на замесените страни и възпрепятстват иновациите. Бързото
разрешаване на споровете може да помогне на законния собственик да узакони своята
интелектуална собственост и по този начин да ускори процеса на комерсиализацията й.
Високите разходи, независимо дали реални или очаквани, на съдебната процедура,
могат да обезкуражат патентоването. Често изобретателите могат да объркат тези
високи разходи за съдебни спорове с разходите за процеса на регистриране на патента,
което затруднява навлизането на изобретателите на пазара на интелектуална
собственост.
5.7 Въпреки, че в България инвестиционният климат се подобри значително,
укрепването на режима на ПИС не само може да направи инвестиционния климат
по-благоприятен, но може също да изгради подходяща среда за създаването,
усвояването и разпространението на технологии, особено чрез преки чуждестранни
инвестиции. Също така, въпреки че преките чуждестранни инвестиции също могат да
играят ролята на важен канал за разпространение на технологиите, България може да
вземе мерки да не се съсредоточава изключително върху корпоративните данъчни
облекчения или специалните данъчни отстъпки за привличане на този тип инвестиции.
Малко вероятно е тези инструменти сами по себе си да привлекат високотехнологични
ПЧИ87. От друга страна, една по-благоприятна ПИС екосистема вероятно ще привлече
по-интензивен технологичен приток. Въпреки това, дори и с наукоемки ПЧИ,
разпространението на знания ще бъде минимално, освен ако технологичните
абсорбиращи капацитети на местните фирми и местната работна сила не бъдат
подобрени на първо място. Осигуряването на подкрепа на местните фирми за усвояване
на технологиите би направило България по-привлекателна за наукоемки ПЧИ и би
максимизирало разпространението на технологиите.
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Стойността на избягването на съдебното производство при уреждането на патентни спорове вече започва да се
оценява в Европа. Една работна група по съдебните спорове на Европейската патентна организация наскоро
препоръча всички държави членки да разрешат валидността на патентите да може да се решава чрез арбитраж.
Съществуват обаче опасения, че е малко вероятно малките и средни предприятия да могат да се възползват от това,
освен ако арбитражът не е задължителен. Обхватни проучвания и емпирични изследвания в ЕС показват, че съюзите
за патентна защита са много по-предпочитани малките и средни предприятия. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0465:FIN:EN:PDF и ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovationpolicy/studies/studies_enforcing_firms_patent_rights.pdf
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Подготовка на институциите за ПИС в България да се възползват оптимално от
предстоящите промени в политиките на ЕС по отношение на ПИС и програмите
на ЕС
5.8 Въпреки че предстоящите промени в законодателството и директивите на ЕС по
отношение на ПИС имат за цел да опростят системата за ПИС и да намалят
свързаните с нея разходи за потребителите в целия ЕС, способността на България
да се възползва от тези промени ще зависи от способността на различните й
институции, свързани с ПИС да реагират на промените. България трябва да внедрява
политики, които спомагат за по-лесното интегриране на промените на ЕС по отношение
на системата за ПИС и да допринасят тези промени да се използват с оптимална
ефективност. Тя трябва също така да създаде стратегия за участие в новите инструменти
на ЕС, като например патентния фонд на ЕС. Функциите на аутсорсинга на бизнес
процеси (АБП) ще се променят в резултат на предстоящото единно патентно и друго
законодателство. АБП ще се спечели, ако бъде направено проучване с подробен анализ
на очакваните промени в неговите функции, отговорности и финансиране.
Констатациите от такова проучване ще бъдат полезни и за да се идентифицира нуждата
от промени в неговите работни политики и процедури, които биха редуцирали реалните
или предполагаеми усложнения и пречки пред практикуващите при използването на
услугите за АБП. България трябва да създаде механизъм, който периодично да
осигурява актуализации и констатации относно нововъзникващите предизвикателства и
възможности, породени от новите глобални концепции и въпроси (като например
регистрите за традиционни познания88, софтуерни патенти, непрактикуващи субекти
др.) на АБП, на лицата, изготвящи политиките, както и на други заинтересовани страни,
тъй като тези въпроси вероятно ще стават все по-важни и значими в близко бъдеще,
като се има предвид интегрирания характер на глобалната екосистема на иновациите и
интелектуалната собственост. Създаването на орган от национални и международни
експерти, който да подготвя такъв доклад за изготвящите политиките, за АБП и за други
институции, свързани с ПИС, може да помогне на тези страни да реагират по-ефективно
на възникващите предизвикателства и възможности. България трябва да продължи
укрепването на режима на правата върху интелектуалната собственост чрез изграждане
на възможности и по-добра координация на различните агенции за ПИС.
5.9 Новите инициативи на ЕС, като например IPeuropeAware и други предложения за
механизми в пространствотона ПИС, са знак, че България трябва да вземе мерки
не само за спазване на промените в системата на ПИС, но и за максимално
увеличаване на ползите от различните програми на ЕС. Проектът IPeuropAware89
обединява две важни съществуващи общоевропейски инициативи: InnovAccess - уеб
портал, създаден от националните патентни ведомства, за предоставяне на информация
за техните услуги за крайния потребител и IPR-Helpdesk - линия за подпомагане и
88
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механизъм за обучение на настоящи и потенциални предприемачи по проекти,
финансирани от Рамковата програма на ЕК. Тези инициативи, заедно с по-нататъшни
действия, предвидени в проекта, имат за цел да дадат насока и да подобрят ползването и
достъпа до научни изследвания, експлоатация на открития и иновации в Европа.
Закон за иновациите
5.10 В момента се изготвя нов Закон за иновациите с цел да се изгради благоприятна
бизнес среда за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и
90
иновации. Новият закон би могъл да дефинира механизми за стимулиране на
необходимите на бизнеса иновации, в това число чрез нови механизми за финансиране
по ОПИ ИК. Един от приоритетите на законодателството би могъл да бъде да се
дефинират областите на държавна намеса за насърчаване на научноизследователската и
развойна дейност и иновациите; както и за трансформиране на Националния
иновационен фонд (НИФ) от схема за безвъзмездна помощ във финансов инструмент за
изпълнение на държавната политика в областта на иновациите, реализирани чрез
сътрудничество между индустрията на научноизследователската общност. Законът
може да реши някои от основните проблеми, свързани с комерсиализацията на
91

иновациите и използването на правата върху интелектуалната собственост в България .
Един пример би бил да се измени законодателството по отношение на интелектуалната
собственост по начин, който да позволи на фирмите да третират инвестициите в
научноизследователска и развойна дейност като активи, а не като разходи, както и да се
освободят продажбите на интелектуална собственост от данък продажби. Законът
потенциално би могъл да направи една още по-голяма стъпка напред като освободи
роялти от интелектуална собственост от данъчно облагане или елиминира данъчната
тежест върху чуждестранната интелектуална собственост по правилата за трансферно
ценообразуване.
Повишаването на осведомеността относно ползите от използването на
системата на ПИС като сравнително бърз и лесен начин за активизиране на ПИС
системата
5.11 Обучаването на мениджърите
(частния сектор), изследователите и
предприемачите относно ролята на интелектуалната собственост и управлението
на интелектуалната собственост може да доведе до по-широко използване на
системата на ПИС. 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, би
могло да доведе до по-широкото използване на системата на ПИС. ЦТТ обаче трябва да
носи цялата тежест за реалната регистрация на патентите на изследователските
90

26 февруари 2013 г., проектозакон
Въпреки че задълбоченото разглеждане на закона е извън обхвата на този документ, някои от ключовите
предложения са: създаване на координационен орган (Национален иновационен борд) и специализирана агенция за
иновациите.
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институти/научноизследователските и развойни организации и университетите.
Повишаването на осведомеността сред практикуващите би могло: да помогне на
частния сектор да се възползва от интелектуалната собственост за дейности по
комерсиализация и разширяване 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
спорове по отношение на интелектуалната собственост. Наблягането на случаи, които
демонстрират силата на системата за правата върху интелектуалната собственост, както
и използването на интелектуалната собственост като стратегически инструмент за
получаване на конкурентно предимство, може да помогне за популяризиране на ползите
от използването на системата на ПИС.
5.12 В такива образователни програми информацията за ролята на правата върху
интелектуалната собственост в рамките на цялостната бизнес стратегия на
предприятието е представена от управленска гледна точка, с акцент върху ролята на
патентите в стратегията за развитие на продукта, както и използването на търговски
марки, дизайни и географски означения като маркетингови инструменти92. Работните
срещи, семинари и информационни материали следва да се фокусират върху:


въведение в понятията на интелектуалната собственост от гледна точка на бизнеса



управление на интелектуалната собственост за подпомагане успеха на бизнеса



използване на данните за патенти и търговски марки като източник на технологична и
търговска информация



експлоатация на интелектуални активи чрез лицензиране, франчайзинг, технологични
съюзи и съвместни предприятия

5.13 Търговските камари и бизнес асоциации в България трябва да играят ключова
роля в обучението на бизнеса и в осигуряването на услуги за подкрепа на
интелектуалната собственост за индустрията. С оглед на значението на
интелектуалната собственост за бизнеса в днешно време, търговските камари и бизнес
асоциации от цял свят изпитват все по-голяма необходимост от предоставяне на услуги
в подкрепа на интелектуалната собственост на своите членове93. Бизнес организациите с
членска маса, в качеството им на представители на частния сектор, са в идеална позиция
да играят активна роля в подпомагането на компаниите да разберат и използват активи,
свързани с интелектуална собственост в бизнеса си (Каре 5.1 и Каре 5.2). Чрез
предоставяне на услуги по отношение на интелектуалната собственост, търговските
камари и бизнес асоциации могат да:

92
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се позиционират като лидери по един изключително актуален проблем в модерната
икономика;



привлекат нови членове от най-иновативните сектори;



генерират нови източници на доходи чрез предлагане на нови услуги;



създадат нови услуги и добавят стойност към вече съществуващите;



подпомогнат своите членове да повишат конкурентоспособността си; и



спомогнат за стимулиране на творчеството и иновациите в местната икономика.
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Каре 5.1. Търговските камари, предоставящи услуги в поддръжка на ПИС
Колумбия: Търговската камара на Манисалес
Към момента, под юрисдикцията на Търговската камара на Манисалес има регистрирани 17 017
предприятия и мащабни инвестиционни проекти в областта на иновациите и технологиите в региона.
Камарата има офис за специализирани консултации по различни теми, свързани с интелектуалната
собственост, който предлага консултации на предприемачи, членове и фирми. Камарата предоставя
подкрепа на своите членове чрез различни онлайн инструменти, включително архиви, ръководства и
информация на интернет страницата си и връзки към уеб сайта на правителството
(http://www.sic.gov.co), където предприятията могат да получат консултации и да проверят статуса на
регистрираните от тях търговки марки.
В допълнение към това, уеб сайта на Камарата (www.crearempresa.com.co) позволява на потребителя
да провери дали търговският стандарт, от който една фирма се интересува, съществува като
регистрирано търговско наименование. Камарата е разпространила шест ръководства, разработени от
La Superintendencia de Industria y Turismo (надзорния орган за индустрията и туризма), както и
проучване на случаи във връзка с патенти, така че компаниите да могат да се консултират директно с
тях. Камарата предлага краткосрочни курсове за обучение по интелектуална собственост,
включително и обучение по управление на интелектуалните активи. Камарата предлага тези видове
услуги в сътрудничество с италианската фирма ABC NET SERVIZI per L’ IMPRESA като
консултантски услуги в своите офиси. С цел реализиране на програма за обучение по интелектуална
собственост, в Колумбия е учреден национален алианс между различните колумбийски търговски
камари, за да могат те да разполагат с инструменти за подпомагане популяризирането на ползването
на интелектуална собственост в различните бизнес сектори. Камарата е в процес на учредяване на
първия Център за МСП за насърчаване и подкрепа на интелектуалната собственост, а също така
работи с шест други камари в Колумбия в рамките на национален проект за насърчаване на
интелектуалната собственост за бизнеса.
Федерацията на индийските търговско-промишлени камари
Отделът по ПИС на Федерацията на индийските търговско-промишлени камари (FICCI) играе
активна роля по въпроси, отнасящи се до защитата и прилагането на правата върху интелектуалната
собственост. Той е заел водеща позиция за повишаване на осведомеността относно правата върху
интелектуалната собственост сред гражданите на Индия, какво и в различни програми за изграждане
на капацитет и обучение за индустрията, съдебната власт и правораздавателните органи. В
допълнение, Отделът по ПИС е платформа за непрекъснато взаимодействие между индустрията и
правителството, с цел да се осигури интерфейс за бизнеса за разрешаване на различни въпроси,
свързани с правата върху интелектуалната собственост. Най-важното е, че той осигурява и
конструктивна информация и обратна връзка за правителството по отношение на политиките по
въпроса. FICCI също така работи за повишаване на осведомеността на съдебната система относно
значението и ползата от качественото и бързо решаване на диспути, свързани интелектуалната
собственост.
Освен това, FICCI е създала "Координационно звено за борба с пиратството." Звеното служи като
платформа, на която всички заинтересовани страни - правителството, индустрията и обществото - да
работят заедно и към която да се обръщат с опасенията си. То също така подпомага развитието на
една култура, при която интелектуалната собственост се ползва с необходимото признание и закрила.
В допълнение, Отделът по ПИС на FICCI е учредил Център за улесняване на интелектуалната
собственост (IPFC), в сътрудничество с Министерството на микро-, малките и средни предприятия.
Основната цел на този Център е да подпомага микро-, малките и средни предприятия (ММСП) по
отношение на използването на инструментите и технологиите на интелектуалната собственост за подобро управление на техните нужди, свързани с интелектуалната собственост. По отношение на
традиционните познания, FICCI е учредил Работна група, която цели да се разгледат всички аспекти
на индийските традиционни познания, обхвата на защитата им в съществуващото законодателство и
др., като информацията от дейността й ще бъде предоставена в помощ на правителството.
Източник: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/956/wipo_pub_956.pdf
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страна на МСП и предприемачите
5.14 Въпреки че като цяло е по-малко вероятно МСП да се възползват от патентната
система, те са компаниите, които най-често реално комерсиализират своите
94
изобретения. . Тези наблюдения, съчетани с факта, че малките и средни предприятия в
България, както и МСП в целия свят, са най-продуктивните създатели на работни места
и наемат най-голям дял от работната сила, правят наложително насърчаването на
регистрацията на патенти и комерсиализацията на иновации, особено сред малките и
средни предприятия. Въпреки че режимът на ПИС засяга всички заинтересовани страни,
МСП са изправени пред специфични предизвикателства и насочените конкретно към
тях политики дават по-добри резултати, отколкото какъвто и да е универсален подход.
Например, малките и средни предприятия не разполагат с финансови възможности за
продължителни съдебни спорове по отношение на интелектуалната собственост, за
разлика от големите корпорации. В такъв случай би било полезно наличието на
съдилища за процеси по бърза процедура или арбитражни системи за бързо и евтино
разрешаване на споровете на МСП. Аналогично, МСП може да не разполагат с
необходимите средства за провеждане на задълбочен анализ на международния пейзаж
по отношение на интелектуалната собственост или за да се подложат на скъпи и
продължителни процеси на регистриране на патенти. Създаването на патентни пулове,
при които група от МСП може да се възползва от колективната си сила, за да лицензира
или закупи патенти, би могло да помогне на малките и средни предприятия в този
сектор да се възползват от лиценза или закупената технология, като по този начин
придвижат България нагоре по иновационната верига.
5.15 България е предприела важни мерки за приспособяване на политиките на ПИС
към МСП, но съществуват още много възможности за допълнителни стъпки.
Българското патентно ведомство е създало специален клас патенти за малките и средни
предприятия, известен като "патенти на уникални модели", обработката на които отнема
само около шест месеца, и които предоставят защита на интелектуалната собственост за
срок от 10 години.95 Укрепването на взаимодействието между центровете за
интелектуална собственост, институциите в подкрепа на МСП, бизнес асоциациите,
правителството и други заинтересовани страни може да помогне за постигането на подобро използване на системата на интелектуална собственост от страна на МСП. Докато
множество фактори засягат създаването на иновации и комерсиализирането от страна на
МСП, най-значителният от които е капацитетът на тези предприятия, една система на
ПИС, която насърчава използването на интелектуална собственост от МСП може да
спомогне да се активизира комерсиализацията на иновациите, като по този начин се
осигури ръст на икономическото развитие.
5.16 ЕС също подчертава нуждата от фокусиране върху специфичните нужди на
малките и средни предприятия в екосистемата на ПИС. България трябва да се
94

THE IMPACT OF THE PATENT SYSTEM ON SMEs; Centre for Business Research, University of Cambridge,
Working Paper No.411 by Alan Hughes; Centre for Business Research, Judge Business School, University of Cambridge
95
Г-жа Зорка Милева, заместник-директор на Патентното ведомство, интервю от март 2013 г.

94
Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на
Оперативната програма

създаде план за готовност за максимално увеличаване на ползите от такива програми на
ЕС. Основната цел на IPeuropeAware е да повиши информираността и знанията относно
правата върху интелектуалната собственост, особено за МСП96, с оглед на:


Повишаване разбирането на МСП за необходимостта от интегриране на
интелектуалната собственост в иновационните им стратегии и бизнес планиране;



Подобряване на защитата на правата върху интелектуалната собственост на МСП
чрез увеличаване регистрацията на такива права в целия ЕС и в международен
план, както и увеличаване използването на нерегистрирани методи за защита чрез
ефективно насърчаване на тези методи;



Подобряване на защитата на правата МСП върху интелектуалната им собственост
срещу нарушения с произход от или извън територията на ЕС;



Повишаване способността на МСП да се борят срещу с фалшификациите и
повишаване на знанията за наличните методологии за откриване на такива
фалшификации;



Разработване на дейности за насърчаване на осведомеността за защита на ПИС, за
да се образова модната индустрия и дизайн (текстил, кожа, обувки и мебели)
относно рисковете от фалшифицирането и съществуващите средства и процедури
за предотвратяването му;



Насърчаване и подкрепа на използването на правата върху интелектуалната
собственост в международните научноизследователски и развойни дейности и при
трансфера на технологии, предоставяне на услуги в подкрепа на интелектуалната
собственост на настоящи и потенциални бенефициенти на CIP и Рамковата
програма за изследователски дейности, особено високотехнологичните МСП и
публичните научноизследователски организации.

96 http://www.ipeuropaware.eu/objectives.html
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Каре 5.2. Увеличаване използването на системата на ПИС чрез повишаване на осведомеността
Насърчаването на ефективното използване на системата на интелектуалната собственост от
предприемачите и МСП чрез повишаване на осведомеността и знанията за правата върху
интелектуалната собственост и ползите от регистрацията на патенти може да спомогне за повишаване
на използването на системата на ПИС. Примери за повишаване на осведомеността и обучение,
включват: семинари, конференции и кампании за интелектуална собственост, насочени към
предприемачите и МСП; ръководства по различни аспекти на интелектуалната собственост за
предприемачите и МСП; разпространение на казуси, илюстриращи успеха на малки и средни
предприятия в ползването на интелектуални активи, разработване на теми по интелектуална
собственост и интегрирането им в целенасочени наръчници за обучение на предприемачи и
предприятия, опериращи в конкретни сектори (например биотехнологии, софтуер, селско стопанство,
мултимедия и т.н.); статии по въпросите на интелектуалната собственост в бизнес списания, насочени
към предприемачи, изследователи и МСП; редовни радио и/или телевизионни програми по
проблемите, свързани с интелектуалната собственост и иновациите; интегриране на въпросите на
интелектуалната собственост в програми за обучение и учебни материали за студенти по
предприемачество, инженеринг и мениджмънт по отношение на всички елементи на системата на
интелектуалната собственост

Създаване на ефективни пазарни възможности за интелектуалната собственост
в средносрочен и дългосрочен план за задълбочаване на връзките с глобалната
иновационна верига
5.17 Въпреки, че България е на различен етап от консолидирането на екосистемата от
институционалната, законодателна и пазарна инфраструктура, която подпомага
стимулирането на собствеността и комерсиализацията на интелектуалната
собственост, по-добрата осведоменост за най-новите техники за монетизация на
патенти ще разшири обхвата от възможностите, налични за местните
заинтересовани лица, едновременно с подобряването на българския капацитет за
иновации. Алтернативни методи за монетизация на патенти - като например обмени,
секюритизация и защитни пулове - са все още сравнително ново явление в световен
мащаб. Като се отчита, че България е изправена пред съществени институционални
предизвикателства, все пак е вярно, че тя разполага с достатъчно възможности да се
възползва от международната система на интелектуалната собственост, за да насърчи
97
икономическия растеж на местно ниво . Лицата, които отговарят за разработването на
политиките трябва да следят тези тенденции, за да са готови да реагират адекватно в
момента, когато тези тенденции станат по-релевантни за България в хода на
подобряване на нейния иновационен капацитет. Ползата от различни форми на пулове
за интелектуална собственост/тържища/обмени следва да бъде проучена в средносрочен
и дългосрочен план, едновременно с увеличаването на капацитетите на българските
иноватори. Тези пулове биха могли да доведат до намаляване на транзакционните
разходи (дори и в американските университети, ЦТТ срещат затруднения при
идентифицирането на потенциалните лицензополучатели) между производителите и
97
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потребителите на интелектуална собственост. Такива пулове биха могли също така да
помогнат на България по-ефективно да експортира своите иновации в дългосрочен план.
5.18 Концепциите от рода на патентни пулове са новаторски механизми за
лицензиране и монетизиране на интелектуалната собственост, те обаче не са
панацея и се нуждаят от задълбочено проучване, за да се установи тяхната
приложимост в България и да се определи модел, подходящ за конкретни
индустрии/сектори. Патентните пулове представляват договорни споразумения, при
които патентните права се прехвърлят към обща холдингова компания с цел съвместно
лицензиране на патентни портфейли. Те поставиха и все още представляват едно от найголемите предизвикателства пред политиката за защита на конкуренцията. Такива
договорености биха могли да интегрират допълващи технологии, да намалят
транзакционните разходи и да спомогнат за недопускане на нарушения. В същото
време, те представляват форма на сътрудничество между хоризонталните конкуренти с
потенциал за намаляване на конкуренцията, улесняване формирането на картели и
възпрепятстване на научноизследователската и развойна дейност. Благодарение на
характеристиките им, които спомагат за формирането на тайни споразумения и за
разширяване обхвата на предоставените патентни права, органите по конкуренцията по
традиция са подозрителни към използването на патентни пулове и са разтревожени от
потенциално отрицателните ефекти от тях. Обосновката за патентните пулове е
основана на конфликта между конкурентното право и правата върху интелектуалната
собственост, както и на дискусията монопол срещу конкуренция.98
5.19 Въпреки че органите за защита на конкуренцията вече не гледат негативно на
патентните пулове и не ги третират като тайни споразумения между потенциални
конкуренти, те все още повдигат редица опасения, на които трябва да се обърне
внимание. Патентни пулове вече са икономически значима институция: според една
скорошна оценка продажбите през 2001 г. на устройства, базирани изцяло или частично
на пулови патенти, са били в размер от най-малко 1 млрд. щатски долара. Въпреки че
патентните пулове вече десетилетия са реалност в основните производствени и
електронни индустрии, те все по-често се разглеждат като потенциално решение за
широкоразпространените проблеми с лицензирането на патенти в областта на
биотехнологиите. През последните няколко години, биомедицинската изследователска
общност проявява силен интерес към развитието на патентни пулове за биомаркери за
рак, патенти, свързани с ХИВ/СПИН и ТОРС, както и за биотехнологиите, прилагани за
селското стопанство и клонирането на животни. 99
5.20 Механизми като патентен обмен и секюритизация (които в момента се срещат
само в развитите страни) биха могли да помогнат на изобретателите и фирмите да
получат пряк достъп до инвестиции от всички краища на света и едновременно с
98

http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24965&postid=1557081 и
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831195/
99
http://www.nber.org/chapters/c5304.pdf и
http://www.wilmerhale.com/pages/publicationsandnewsdetail.aspx?NewsPubId=10737420543
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това да укрепят капацитета си за монетизация на своята интелектуална
собственост. Опитът с тези механизми е важна стъпка към изграждането на
функциониращи пазари за технологии в страната и към постепенното развитие на
капацитета за търговия и монетизация на интелектуалната собственост. Въпреки че
подобни мерки са най-успешни само когато има достатъчно голям брой интелектуални
активи, които да могат да се търгуват или секюритизират, и следователно не биха могли
да бъдат от непосредствена полза за България или да доведат до желаните резултати,
следенето на такива тенденции от съответните агенции, академични организации,
индустриални консорциуми или правителството може да помогне на България да
реагира бързо при разкриването на такива възможности на подходящия етап.
Експериментирането с този нов феномен в ограничен мащаб може да осигури важни
уроци за създаване на успешни програми и политики, които да могат да бъдат
ефективни в бъдеще.
5.21 Проучването на възможности, които биха позволили използването на
интелектуална собственост като обезпечение за финансиране на дейности, може да
доведе до по-активно търгуване на интелектуални активи, както и да помогне на
предприемачите да получат финансиране за своите иновации. Предизвикателствата,
свързани с финансирането на иновации в ранен стадий на развитие, могат да бъдат
посрещнати като се позволи на изобретателите да използват интелектуалната
собственост за набавяне на финансиране за техните стартиращи фирми, тъй като такива
предприятия разполагат основно с интелектуални активи (авторски права, софтуер,
патенти), които да предложат като обезпечение. Повод за притеснение в това отношение
е, че търговско-промишлените камари, които генерират основно иновации в сферата на
услугите, също са изправени пред предизвикателства при финансирането поради
непрозрачните политики за оценка и финансиране на интелектуалната собственост.
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Каре 5.3. Обществена подкрепа за създаване и управление на правата върху интелектуалната
собственост


Правителството на Обединеното кралство е в процес на създаване на Национална служба за управление
на интелектуалната собственост в подкрепа на изграждането на капацитети за трансфер на технологии и
комерсиализация на интелектуалната собственост, включително чрез партньорства с центровете за
технологичен трансфер на Обединеното кралство и обмен на персонал.



Програмата "Commercialization Australia" на Австралия ще осигури набор от услуги в подкрепа на
комерсиализацията на стойност над 180 млн. щ.д. през 2014 г.



За да се повиши информираността и професионалната подготовка, през 2010 г. Норвегия започна да
предлага схема за безвъзмездна помощ в подкрепа на развитието на нови образователни програми за
интелектуална собственост във висшите училища.



Обединеното кралство учреди Фонд за интелектуална собственост за предоставяне на финансова
подкрепа за институциите за осигуряване на законодателна защита и поддържане на правата върху
интелектуалната собственост.



Схемата на Дания "IPR Package and Facilitation of Co-operation on IPR" осигурява около 1 милион щ.д. за
подпомагане на компании и предприемачи в управлението на правата върху интелектуалната
собственост.



В Хърватия програма "Proof of Concept" (PoC) има за цел ускоряване трансформацията на
изследователските открития в технологични приложения. PoC предвижда безвъзмездно финансиране на
до 75% от общия размер на разходите, за да се улесни проверката и защита на правата върху
интелектуалната собственост, да се демонстрира на практика техническата осъществимост и да се
направи оценка на търговския потенциал на резултатите от научноизследователската дейност.



В Малайзия Фонд "Технологии" финансира пред-комерсиализацията на технологиите (разработване на
нови продукти/услуги) и придобиването на интелектуална собственост. Той е насочен както към частни,
така и към публични научноизследователски институции, включително съвместни
научноизследователски и развойни проекти между университетите и индустрията.



В Южна Африка Фонд "Иновации", с цел стимулиране подаването на заявки за патенти от
изследователските институции, предлага създаването на Фонд за патентни стимули, който да предоставя
възнаграждение на изобретателите за всеки одобрен южноафрикански патент. Наградите ще зависят от
броя изобретатели.
Източник: OECD STI Outlook (2012 г.) и Zuniga (2011).

Ориентиране на културата на НИРД в научноизследователските институти и
университетите към индустрията чрез насърчаване на предприемачеството и
комерсиализацията
5.22 Въвеждането на реформи, които да улеснят научноизследователските организации
и университетите в създаването на стартиращи компании, може да отговори на
една съществена бариера, която подтиска развитието на предприемачество в
университетите. В момента на университетите не е предоставена възможност за
създаване стартиращи фирми на базата на развитите от тях иновации. Приемането на
единни политики за БАН и университетите с по-големи възможности, които да
подпомогнат изследователите да учредяват собствени фирми за комерсиализация на
изследванията им би могло да отстрани една ключова пречка пред комерсиализацията
на иновациите.
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5.23 Създаването на институционализиран механизъм, който да насърчи диалога
между университетските изследователи и индустрията и между бизнеса и висшето
образование може да задълбочи сътрудничеството университет-индустрия. За да се
установи партньорство между изследователите в университетите и академичните среди
и индустрията, в САЩ е създадено UIDP-University Industry Demonstration Partnership
(Демонстрационно партньорство между университетите и индустрията) (Каре 5.4.
Демонстрационно партньорство между университетите и индустрията ). Създаването на
такава институция в България в рамките на Министерството на образованието може да
изгради един форум за диалог по въпроси, отнасящи се до сътрудничеството между
университетите и индустрията и да предостави на онези, които изработват политиките
конкретни предложения за справяне с предизвикателствата. Аналогично, за да се
ориентира образованието в посока, която е по-релевантна за бизнеса и индустрията, би
могло да се обмисли създаването на форум, подобен на Business Higher Education Forum
(BHEF) (Форум на бизнеса и висшето образование) на САЩ (Каре 5.5).
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Каре 5.4. Демонстрационно партньорство между университетите и индустрията
В Съединените щати, UIDP е организация на университетите и фирмите, която цели изграждането на по-тесни
връзки между тези две страни. UIDP е уникален форум, където представителите на университетите и на
индустрията се срещат и обсъждат оперативни и стратегически въпроси, като например договаряне,
интелектуална собственост и спазване на законодателството. Без този форум тези разговори може би никога не
биха се осъществили, а те служат, за да се помогне на университетските представители за разберат по-добре
културата и ограниченията на техните браншови партньори, както и обратното. Тази инициатива е подкрепена от
Government-University-Industry Research Roundtable (GUIRR) (Кръгла маса за изследвания между държавата,
университетите и индустрията).
http://sites.nationalacademies.org/pga/uidp/index.htm#

Каре 5.5. Форум на бизнеса и висшето образование
BHEF е американска организация на високопоставени служители от света на бизнеса и висшето образование,
посветена на намирането на иновативни решения на предизвикателствата пред образованието и трудовата заетост
в САЩ. В състава й влизат изпълнителни директори на компании от Fortune 500, видни президенти на колежи и
университети, както и други лидери. BHEF се отнася към фундаментални въпроси за глобалната
конкурентоспособност. BHEF събира заедно една изключителна коалиция от корпоративни и академични
представители и фондации, които насърчават промените на местно равнище, работят за насочване на публичната
политика на национално и федерално ниво и вдъхновяват други корпоративни, академични лидери и фондации да
предприемат подобни стъпки. BHEF също така провежда изследвания с цел постигане на решения и
идентифициране на стратегии и политически реформи, които организацията и нейните членове ръководят пряко и
заедно с партньорски организации.
http://www.bhef.com/about/index.asp

Повишаване на ефективността на системата за комерсиализация на
технологиите и иновационната инфраструктура чрез създаване на централен
ЦТТ
5.24 Създаването на централен ЦТТ би могло не само да отговори на проблемите в
настоящата система, но и да активизира положителни промени в цялостната
екосистема на иновациите. Един ефективен ЦТТ може не само да следи за спазването
на патентите на национално и международно ниво, но и да образова академичната
общност по въпросите на комерсиализацията и важното значение на интелектуалната
собственост. В допълнение към очертаване на пътя на резултатите от изследователската
дейност към пазара, един ефективен ЦТТ ще направи самите научноизследователски
усилия по-ефективни. Един добре функциониращ ЦТТ може да осигури задълбочена
информация за нуждите на пазара и съществуващата ситуация по отношение на
интелектуалната собственост, като по този начин подпомогне изобретателите да насочат
изследванията си в посока, която би била по-добре приета от индустрията, поради подобрата приложимост и перспективи за осигуряване на патенти. Също така,
централният ЦТТ, като работи с бизнес университетите за комерсиализация на
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технологиите и набляга на примерите за успех, може да помогне за създаване на култура
на интердисциплинарно сътрудничество и предприемачество.
5.25 Ключът към един успешен български модел е да се използват силните страни на
съществуващата мрежа, като се има предвид, че съществените дейности по
комерсиализация имат същите елементи за постигане на успех в целия свят, т.е.
щателен анализ на патентния пейзаж, задълбочени познания за индустрията и
ефективен достъп до пазара. В момента ЦТТ участват във всички дейности, свързани с
комерсиализацията на иновациите, но не разполагат с ресурси или експертни умения за
успешното изпълнение на тези задачи. Това е така, защото моделът, използван в
развитите страни, е бил внедрен като готово решение, без да е обърнато достатъчно
внимание на българския контекст. Следователно, настоящият модел е на практика
неефективен. Въпреки това, настоящата мрежа на ЦТТ разполага със задълбочени
познания за предизвикателствата, пред които са изправени институциите, на които те
служат. В предложения звездообразен модел, съществуващите ЦТТ ще учредят
консорциум и един централен ЦТТ ще осигури подкрепа за всички мерки за
комерсиализация, като се обърне специално внимание на провеждането на подробен
финансово-правен анализ и на маркетинг усилия, като в същото време се осигури
подкрепа за изпълнението на задълженията на съществуващите ЦТТ по провеждане на
сортиране по важност, предварителен маркетинг и обучение на местната академична
общност по въпросите за защитата и монетизацията на интелектуалната собственост.
Такава система ще гради върху съществуващите силни страни на системата, като в
същото време ще внесе така необходимите ресурси и експертен опит за ефективна
комерсиализация на иновациите в България чрез икономии от мащаба.
Каре 5.6. Насоки за политиките за насърчаване на регистрацията на патенти и комерсиализация
на иновациите от страна на университетите, БАН и изследователските институти - констатации
за базата на световния опит
С цел да се даде възможност на университетите/академичните среди ефективно да управляват интелектуалната си
собственост и патенти и да комерсиализират своите изобретения, биха могли да бъдат приложени някои конкретни
мерки. Такива мерки биха могли да включват:


Университетите/академичните среди да бъдат задължени да прилагат защита на интелектуалната
собственост за обществено финансираните резултати от тяхната научноизследователската и развойна
дейности и да полагат добросъвестни усилия за комерсиализация на интелектуалната собственост, както
и за редовен отчет по тези въпроси пред финансиращите органи;



Университетите/академичните среди да бъдат задължени да сключват договори със своите
факултети/отдели/институти/технически персонал, които да изискват оповестяване и прехвърляне на
правата за изобретенията на базата на конкретни правила;



На университетите/академичните среди да се забрани да прехвърлят своята интелектуална собственост на
трети страни, с изключение на ЦТТ на университетите/академичните среди, които да задействат
комерсиализацията й;



Университетите/академичните среди да бъдат задължени да изготвят институционални указания за
разпределяне на роялти между институцията и изследователите;



Университетите/академичните среди да бъдат насърчени да търсят механизми за финансиране, за да
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инвестират в създаването на спин-оф компании/ЦТТ чрез финансиране на средства за доказване на
концепцията.

Създаване на специален централен ЦТТ, който да обслужва консорциума от ЦТТ
5.26 В предложения звездообразен модел, ролята на център (централен ЦТТ) ще се
изпълнява от една нова организация, докато тангентите ще са съществуващите
ЦТТ и ЦТТ мрежи, които ще сключат правно споразумение за създаване на
консорциум. Програма ОП ИК ще финансира центъра за изграждане на силен
капацитет в областта на комерсиализацията на технологии. Работата чрез един субект
(центъра) също така ще означава намаляване на административната тежест за всички
заинтересовани страни. Тангентите (съществуващите ЦТТ) ще трябва да се присъединят
към консорциума, за да могат да се възползват от услугите и подкрепата на неговия
център (централен ЦТТ). Предложеният механизъм ще създаде единен механизъм за
технологична комерсиализация. Създаването на централен ЦТТ, координиращ
Каре 5.7. Примери за ЦТТ консорциуми
Center for Commercialization of Advanced Technology (CCAT) е консорциум на Университета на
Калифорния-Сан Диего, Държавния университет на Сан Диего, Военноморските сили на САЩ и Центъра
за технологичен трансфер и комерсиализация (OTTC) към Държавен университет Калифорния, Сан
Бернардино, САЩ
Patent and Valorization Agency, Mecklenburg-Vorpommern AG (PVA-MV AG) е отговорна за скрининга,
патентоването и комерсиализацията на резултатите от научноизследователската дейност на регионални
университети и изследователски институти във федерална провинция Мекленбург-Предна Померания,
Германия. Агенцията работи с 3 500 изследователи-консултанти и девет технологични партньора. Освен
това, Агенцията е отговорна за създаване на по-открита към комерсиализацията култура сред
изследователския персонал на технологичните партньори, както и за увеличаване на броя на
изобретенията с пазарен потенциал и за подпомагане на обвързването на изследователските проекти към
търсенето и тенденциите при индустрията. Стратегията за комерсиализация включва широк спектър от
алтернативни възможности, вариращи от сътрудничество с индустрията по отношение на патентоването и
лицензирането на резултатите от научноизследователската и развойна дейност до учредяването на
стартиращи фирми и спин-оф фирми.
OTRI CHILE S.A. е консорциум от пет университета: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad
de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Católica del Norte и Universidad
Técnica Federico Santa María, както и Confederación de la Producción y el Comercio и Асоциацията на
износителите на продукти ASEXMA CHILE A.G., която представлява бизнеса. OTRI CHILE защитава и
прехвърля към практиката резултатите, получени чрез приложни научни изследвания, които следват
националните и международни бизнес изисквания. Той приема потенциално защитими изобретения от
правни субекти от всякакъв вид, за да оцени и управлява техните процеси по патентоване, а впоследствие
и за осъществяване на технологичния трансфер на изобретенията към националния или международен
пазар, обикновено чрез лицензиране на патента.
Източник: Public Policies to Foster Knowledge Transfer from Public Research Organizations, Световна банка,

2013 г.

консорциума от ЦТТ, които в момента съществуват в рамките на изследователски
институти и университети, ще спомогне за запазване и укрепване на съществуващите
ЦТТ и ЦТТ мрежи. Каре 5.7 предоставя примери за такива консорциуми в други
държави.
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5.27 Учредяването на специален централен ЦТТ с богат опит в законодателството за
интелектуалната собственост, пазарни анализи и комерсиализация може да помогне на
голям брой иноватори, както и за създаване на връзки с частния сектор на национално и
международно ниво, като в същото време се гради върху силните страни на
съществуващата мрежа. Такъв модел с централен ЦТТ, работещ с консорциум по подобие на
100

OTRI OTRI CHILE S.A., Чили, и Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer (FLC)
в САЩ би спомогнал за развитие на практиките за трансфер на технологии, за справяне с
пречките пред процеса на комерсиализация, за предоставяне на обучение на различните
заинтересовани страни, като например академични преподаватели, корпоративни спонсори на
изследвания, дарители, инвестиционни фондове и студенти, като в същото време акцентира
върху известни примери за постигнати успехи. Важно е да се отбележи, че въпреки че
предложеният консорциум има паралели с FLC на САЩ, съществуват значителни различия
между предложения консорциум на ЦТТ в България и FLC на САЩ. Освен очевидните
разлики в иновационните екосистеми на двете страни, е важно да се отбележи, че FLC (Error!
Reference source not found.) работи само с федерални лаборатории. От друга страна,
консорциумът на ЦТТ ще представлява консорциум от всички ЦТТ и ще изпълнява други
задължения, разгледани по-нататък в този раздел. Консорциумът, чрез персонализиране за
българския контекст на уроците за успешна комерсиализация на иновациите от цял свят, ще
играе важна роля за разрешаване на много от проблемите на съществуващата уредба и за
създаване на добре функционираща организация за комерсиализация на технологиите, като в
същото време активира други иновационни инфраструктури, като например инкубатори и
научни паркове.

100

http://www.federallabs.org/home/about/
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Каре 5.8. Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer (FLC) на САЩ
Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer (FLC) (Консорциум на федералните лаборатории за
технологичен трансфер) е национална мрежа за САЩ от федерални лаборатории, която осигурява форум
за разработване на стратегии и възможности за обвързване на целевите технологии на лабораториите с
експертния пазарен опит. FLC е учредена през 1974 г. и получава официален мандат с Федералния закон
за трансфер на технологии от 1986 г. за насърчаване и укрепване на трансфера на технологии в
национален мащаб. Днес около 300 федералните лаборатории и центрове и техните министерства и
агенции, под чиято шапка се намират, са членове на FLC.
Цел на FLC:
 Насърчаване и улесняване на пълната гама от техническо сътрудничество между федералните
лаборатории и големи и малки предприятия в Америка, академичните среди, щатските и местни
правителства и федералните агенции.
 Осигуряване на преки услуги на лабораториите-членки и агенциите в подкрепа на усилията им
за реализация на трансфер на технологии.
 Подпомагане на усилията, които свързват федералните лаборатории с американската индустрия
и малките предприятия за укрепване на конкурентоспособността на икономиката на страната.
 Стимулиране на приемането от страна на частния и публичния сектор на САЩ на федералната
лабораторна система и трансфера на технологии като ценни активи.
 Партньорство с местни, държавни, регионални и национални организации, които насърчават
техническото сътрудничество.
 Насърчаване на по-нататъшното развитие и приемане на ефективни методи за вътрешен
трансфер на технологии при федералните лаборатории.
 Подобряване на ефективността на индивидуалните и организационни усилия за трансфер на
технологии чрез обучение, признание, награди и оценка на програмата на FLC.
 Участие и спонсорство на разработването на новаторски модели за сътрудничество на
федералните лаборатории с държавни, местни или частни организации с нестопанска цел за
трансфер на технологии.
Служи като междуведомствен форум за развитие и укрепване на националния трансфер на
технологии в подкрепа на националната политика.
Източник: http://www.federallabs.org/home/about/

5.28 Моделът за централен ЦТТ и консорциум ще даде отговор на много
предизвикателства пред технологичната инфраструктура за комерсиализация в
България чрез укрепване на съществуващите ЦТТ и развиване на основни компетенции
по отношение на комерсиализацията. Ползите от създаването на такъв консорциум са
обяснени както следва.


Моделът ще бъде рентабилен в дългосрочен план, чрез привличане на икономии от мащаба
Усилията за комерсиализация обикновено са много скъпи като се има предвид
необходимостта от сложни патентни анализи и инструменти за пазарна информация.
Рентабилност обаче може да се постигне, чрез привличане на икономии от мащаба и
обединяване на ресурсите и отлична координация на съществуващата мрежа от ЦТТ чрез
създаване на консорциум. Чрез преодоляване на проблемите в координацията при
съществуващата структура, консорциумът ще помогне на България да придобие и да
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изгради така необходимите умения, познания и инструменти за комерсиализация на
иновациите по един рентабилен начин.


Консорциумът, заедно с централния ЦТТ, ще помогне за създаването на задълбочени
познания по въпросите на интелектуалната собственост, технологиите и бизнес
нуждите сред съществуващите ЦТТ. Той също така ще изгради силни връзки с
индустрията и взаимоотношения между заинтересованите страни.
Комерсиализацията изисква специализиран талант по въпросите на интелектуална
собственост, бизнеса и индустрията. Разходите за разпространение на такива сложни
умения до всеки отделен ЦТТ в сегашната фрагментирана уредба, обаче, биха били
огромни. Наемането на високо квалифицирани специалисти в предложения централен ЦТТ
и натоварването му със задачата да обучи и предостави подкрепа на консорциума би
помогнало за изграждане на капацитета за комерсиализация на ЦТТ. Централният ЦТТ
може също така да управлява обучението за консорциума от ЦТТ от страна на организации
като AUTM101.



Централният ЦТТ би спомогнал за изграждането на солидна институционална памет за
стратегиите за комерсиализация, използвани от различните ЦТТ, и би бил в състояние да
надгражда върху научените уроци.
Предишният опит в областта на комерсиализацията на иновациите помага да се насочат
бъдещите усилия за комерсиализация в правилната посока чрез надграждане върху
придобитите познания. Централният ЦТТ ще представлява едно интегрирано хранилище на
уроците, научени от различните ЦТТ и чрез съставяне на проучвания на случаи и
съхраняване на данни ще може да укрепи мрежата, като се учи от всеки един ЦТТ и от
предишния си опит. Сегашната фрагментирана и разпръсната мрежа не е в състояние да
постигне това.



Централният ЦТТ ще редуцира транзакционните разходи за комерсиализация на
интелектуална собственост и ще улесни купувачите на иновациите да намират нужните
им изобретения.
Успешните ЦТТ ще улеснят потенциалните купувачи на лицензи и инвеститори в
проучването и закупуването на интелектуална собственост. Това улесняване на търсенето е
от особено значение за международните купувачи/лицензианти на интелектуална
собственост. Създаването на централен ЦТТ би означавало, че купувачите на българска
интелектуална собственост, по-специално международните клиенти, ще трябва да
контактуват само с едно лице, за разлика от необходимостта от взаимодействие с няколко
ЦТТ, както е случая в момента. Като се има предвид огромното значение на износа за
българската икономика, необходимостта от лицензиране на международно ниво трябва да
се подчертае достатъчно дебело.



Консорциумът не само ще укрепи съществуващите ЦТТ, но и ще популяризира голямото
значение на регистрацията на патенти и комерсиализацията сред изобретателите.

101 http://www.autm.net/source/profdev/
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Дори и в най-добрите университети в света изследователите често губят своите права на
интелектуална собственост по невнимание, като разкриват аспекти от изобретението си на
широката общественост преди да го патентоват. Ролята на ЦТТ е не само да предотвратява
това чрез редовни информационни и разяснителни кампании сред академичната общност,
но и да насърчава културата на комерсиализация на иновациите. Централният ЦТТ ще носи
отговорност за изготвянето на материали за такива образователни кампании сред
заинтересованите страни относно основните аспекти на законодателството за
интелектуалната собственост и комерсиализацията, като членовете на консорциума ще
реализират кампаниите, създавайки по този начин по-голяма осведоменост по тези въпроси
сред преподаватели, изследователи и докторанти в сферата на бизнеса и технологиите.


Централният ЦТТ ще стои на пресечната точка между изследователите, бизнеса,
предприемачите, финансистите и консултантите.
Една процъфтяваща екосистема на иновации изисква много голямо кръстосано споделяне
на идеи между различните заинтересовани лица. Духът на сътрудничество в
иновационните центрове, където научните изследвания, бизнеса, рисковия капитал и
творчеството се обединяват, за да превърнат идеите в продукти, процеси и услуги, често се
цитира като една от основните причини за успеха на Силиконовата долина и на други
102
хъбове за иновации . Създаването на горещи точки или клъстери за иновации води до
увеличено участие и сътрудничество между членовете на иновационната екосистема. В
103
глобален мащаб, ЦТТ играят важна роля за изграждането на такива взаимовръзки .
Разполагането на предложения централен ЦТТ в индустриален хъб като Софийския
технологичен парк би му дало видимостта, необходима, за да бъде забелязан и ползван от
индустрията и за да се насърчи създаването на една гореща точка за иновации.



Централният ЦТТ ще даде възможност на България да реагира на бързо променящата се
глобална среда.
Първокласните ЦТТ не само дават отлични резултати по отношение на комерсиализацията,
но и помагат да се реагира адекватно на променящите се предизвикателства, поставяни от
възникващите нови ситуации в глобалния пейзаж на интелектуалната собственост и
комерсиализация. Сегашната разпокъсана мрежа от ЦТТ няма капацитет да реагира
адекватно на промените в политиките на национално и международно ниво, които могат да
окажат въздействие върху комерсиализацията на иновациите. С установяването на
партньорства с международни организации като AUTM на САЩ и ASTP на Европа и
непрекъснато обновяване на знанията на мрежата от ЦТТ относно най-новите въпроси,
свързани с комерсиализацията, централният ЦТТ ще постави българската иновационна
екосистема в по-благоприятна позиция да реагира на новите предизвикателства и
възможности.

102 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-5661.00064/abstract The geography of venture capital investments in
the UK, Colin M. Mason, and Richard T. Harrison
103 Syndication Networks and the Spatial Distribution of Venture Capital Investments: Olav Sorenson and Toby E. Stuart
http://scholar.google.com/scholar_url?hl=en&q=http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download%3Fdoi%3D10.1.1.198.6834
%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&sa=X&scisig=AAGBfm0ImLsYE_9FgHxNz24n8zZSLouWWg&oi=scholarr
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Централният ЦТТ цели установяването на единни политики, свързани с
интелектуалната собственост, разрешаването на спорове и разпределението на роялти.
Чрез създаване на стандартни политики, които да бъдат приети от всички ЦТТ и
научноизследователски институти/университети в консорциума, централният ЦТТ ще
внесе по-голяма яснота по отношение на системата и по този начин ще се елиминират
временните и разминаващи се политики в сила понастоящем и ще се редуцират
субективните правомощия, с които са упълномощени различни участници по веригата на
комерсиализацията.



Централният ЦТТ би могъл да изгради отношения с най-добрите бизнес университети и
да организира конкурси, чрез които студентите да развиват стратегии за бизнес
комерсиализацията на дадена иновация. Чрез постигане на икономии от мащаба за
консорциума, централният ЦТТ ще може да лансира подобни инициативи. Стимулите за
студентите може да са под формата на академичен кредит, награди при спечелването на
конкурс, оценяван от жури от браншови експерти, или акции в стартиращата фирма.
Такива авторитетни конкурси биха могли не само да насърчат развитието на една култура
на предприемачество, но и да изградят силни връзки между изследователската общност и
бизнес университетите.



Централният ЦТТ може да помогне за по-доброто усвояване на целеви фондове на ЕС за
проекти в областта на иновациите и комерсиализацията на технологиите. Много
104
програми на ЕС
имат изисквания за участие. Една по-ефективна система за
комерсиализация на технологии ще помогне на България да отговори на тези изисквания.
Също така, централният ЦТТ ще представлява една централизирана организация, с която
ЕС ще може да работи за ангажиране на българската иновационна екосистема.
Централният ЦТТ ще разполага с ресурси, заделени специално за наблюдението на
подобни покани за предложения и за разпространение на информацията сред членовете на
консорциума. Централният ЦТТ също така ще разполага с ресурси в подкрепа на членовете
на консорциума при подготовката на предложения в отговор на такива покани. Сегашната
фрагментирана система означава, че много такива многообещаващи възможности вероятно
ще бъдат пропуснати от членовете на общността на иновациите и интелектуалната
собственост в България.

Звездообразен модел
5.29 В предложения звездообразен модел, консорциумът от съществуващите ЦТТ
(тангенти) ще съсредоточи усилията си върху сортиране по важност и някои
предварителни маркетингови функции, докато централният ЦТТ (центърът) ще се
фокусира върху дю дилиджънс, изграждане на взаимовръзки с индустрията и евентуална
комерсиализация и лицензиране. В момента ЦТТ участват във всички дейности, свързани с
104 Един пример е: European Network of Knowledge Transfer in Health
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=13197250
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комерсиализацията на иновациите, но не разполагат с ресурси или експертни умения за
успешното изпълнение на тези задачи. Централният ЦТТ също така ще носи отговорност за
други
дейности,
в
допълнение
към
комерсиализацията
и
насочването
на
научноизследователските и развойни усилия към целеви изследвания, осигуряване на обучение
на местните ЦТТ (консорциум) и т.н.
Фигура 5.1: Стъпките в процеса на комерсиализация: Оценка на изобретението и ситуацията по
отношение на интелектуалната собственост, идентифициране на партньори и договаряне на
сделки.

Typical TTO Commercialization
Process
Disclosure

Research

1) T1) 1.
1.Triage

Intellectual
Property
Protection

Assessment

Commercialization
Strategy

Licenses/Spin offs

2) Pre-Marketing

Сортиране
важност

по

Достатъчно значимо
ли е изобретението за:
Защита на
интелектуалната
собственост?
Маркетингови
усилия?
Някакви аларми за
опасност? Бариери?
Непосредствени
проблеми?

33) Due Diligence

Пред-маркетингова дейност

Дю дилиджънс

Кои са най-добрите пазарни сегменти?
Кой е най-добрият начин за
комуникиране стойността на
технологията?
С кои организации следва да се
осъществи връзка?

Тази компания представлява ли
добър партньор за тази технология?
Стабилност?
Възможност за реализация?
Колко е ценна тази технология?
Каква структура за осъществяване на
сделките е типична за тази конкретна
индустрия?
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5.30 В такъв модел съществуващите местни ЦТТ (членове на консорциума) биха
могли:


Да обучават изобретателите относно аспектите на интелектуалната собственост
и комерсиализацията. Създаването на култура на комерсиализация на иновациите ще
изисква значително обучение на различните заинтересовани страни по теми, свързани с
иновациите, интелектуалната собственост и предприемачеството. Тангентата на ЦТТ
ще бъде най-добре позиционирана да прилага програми за обучение, организирани от
консорциума, поради задълбочените познания на ЦТТ относно институциите, които
обслужват.



Да насърчават оповестяванията от страна на изследователите в техните
съответни институти. Като се възползват от връзките си с изследователи,
преподаватели и студенти, местните ЦТТ могат да спомогнат за увеличаване броя на
оповестяванията като наблягат на истории за успешни оповестявания, дават
информация за нуждите на индустрията и подчертават значението на интелектуалната
собственост и комерсиализацията пред местната академична общност.



Да сортират изобретенията по важност. За по-голяма ефективност на цялостната
система за комерсиализация, местните ЦТТ биха могли да сортират по важност
изобретенията, преди да се вземе решение дали ресурсите на консорциума да се
използват за допълнително разглеждане на изобретението и проучване на
възможностите за комерсиализация. Чрез включването на докторанти в процеса,
местните ЦТТ могат също така да изработят база от знания по темата на иновациите и
комерсиализацията.



Да осигурят спазването на установените норми за интелектуална собственост. С
прилагането на нормите и насоките за интелектуалната собственост, установени от
консорциума, тангентните ЦТТ могат да спомогнат за установяването на единни
практики в цяла България.



Да получават обучение от експерти на консорциума от ЦТТ. Консорциумът ще
осигури обучение за местните ЦТТ, за да им помогне да развият компетенциите си.



Да предоставят информация на консорциума от ЦТТ относно преобладаващите
проблеми и предизвикателства. Това ще помогне на консорциума да се поучи от
полевия опит на местните ЦТТ и да разработи образователни материали и политики за
справяне с проблемите, пред които са изправени местните ЦТТ.



Да обучават преподаватели, студенти, изследователи и други лица, свързани с
университетите, относно правилата, регулиращи патентите. Чрез образоване на
изследователската общност за техните права и отговорности по отношение на
интелектуалната собственост, генерирана от изследователската дейност в рамките на
университета, местните ЦТТ биха могли да играят жизненоважна роля в
предотвратяването на потенциални конфликти.



Да работят с други отдели (като отдела за субсидии и отдела за спонсориране на
научни изследвания) за учредяването на последователни политики. Чрез
хармонизиране на политиките за комерсиализация на интелектуалната собственост и
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съществуващите връзки с индустрията (изследвания по поръчка), местните ЦТТ могат
да спомогнат за хармонизиране на политиките. Това ще помогне за постигане на
общата цел за насърчаване на предприемачеството, насърчаване на икономическото
развитие и повишаване на видимостта на институции в академичния свят.
5.31

Докато централният ЦТТ ще:



Носи отговорност за потенциалните възможности за комерсиализация на национално
и международно ниво. Чрез създаване на "едно гише" за покупка и продажба на
интелектуална собственост, генерирана от академични изследвания, на национално и
международно ниво, централният ЦТТ би отговорил на асиметрията в информацията и
би спомогнал за редуциране на транзакционните разходи.



Изпълнява задълбочени анализи на интелектуалната собственост и пазара, които ще
подпомагат не само комерсиализацията на иновациите, но също така ще насочват
българските изследвания към търсената от индустрията посока. Текущата
фрагментирана система не разполага с ресурсите за извършване на такива анализи.
Чрез постигане на икономии от мащаба и наемане на най-добрите експерти в тази
област, централният ЦТТ ще провежда такива анализи, които са рутинна задача на
добре развитите ЦТТ в подкрепящите иновациите държави.



Събира, разпределя и следи плащанията на роялти. Чрез поддържане на документация
за всички сделки по комерсиализация, централният ЦТТ ще подпомогне следенето и
оценката на усилията за комерсиализация и ще служи като хранилище на
жизненоважни данни за индексите и показателите за комерсиализацията и
интелектуалната собственост в България.



Налага единни политики на местните ЦТТ. Чрез установяване на стандартни политики
по отношение на интелектуалната собственост, уреждането на спорове и
разпределянето на роялти, централният ЦТТ ще внесе яснота и ще уеднакви
политиките, както и ще гарантира тяхното прилагане чрез осигуряване на подкрепа за
отделните ЦТТ.



Учи се от най-добрите практики на международния опит и ги разпространява до
местните ЦТТ. Централният ЦТТ ще бъде връзката между тангентните ЦТТ и
глобалната общност в областта на комерсиализацията, като ще подпомага местните
ЦТТ да се учат от международните практики и ще разпространява информация за
българските успехи пред външния свят.



Поддържа и одитира националното богатство от интелектуална собственост и
провежда патентни анализи. Чрез извършване на глобален анализ на пейзажа на
интелектуалната собственост, централният ЦТТ би могъл да работи с местните ЦТТ за
насочване на изследванията в научноизследователските организации и университетите
в България към области, в които съществуват значителни възможности за
комерсиализация (малко регистрирани патенти и пр.)



Централният ЦТТ може също така да допълва и разширява настоящите инициативи
с други участници в иновационната екосистема, като например програмата на
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Българското патентно ведомство за създаване на по-добра осведоменост сред МСП
105
относно важността на интелектуалната собственост .
5.32 Централният ЦТТ би представлявал ключовата връзка между българската
екосистема за комерсиализация на иновациите и тази на ЕС като цяло и глобалната
мрежа на инфраструктурата за комерсиализация. Все повече се осъзнава факта, че
усилията за комерсиализация на технологиите са най-ефективни, когато търсенето е
агрегирано и сътрудничеството е интернационално. Създаването на Европейския кръг на
ЦТТ106 е мотивирано от подобни основания (Каре 5.9). Създаването на консорциум от ЦТТ с
централен ЦТТ в България ще създаде единен субект, който може да бъде част от този кръг в
бъдеще, като по този начин се насърчи интернационалното сътрудничество в областта на
научноизследователската и развойна дейност, комерсиализацията на иновациите и износа.
Централен ЦТТ и обмен на интелектуална собственост
5.33 Международните развития в тази област, като например Патентния фонд на ЕС,
предполагат важна еволюция в сделките за интелектуална собственост както в
развитите, така и в развиващите се държави. За да може да се възползва от тези механизми,
България ще трябва да разполага с институционален капацитет - предложеният модел за
консорциум и централен ЦТТ представлява важна стъпка за изграждане на такъв капацитет.
Консорциумът от ЦТТ може също да спомогне за въвеждането на нови инструменти, като
например информатика на интелектуалната собственост и "онлайн обмен на интелектуална
собственост", които предлагат интересни нови организационни възможности за колективни
организации за права върху интелектуалната собственост. Целта на една "клирингова къща за
интелектуална собственост" за технологии би била да се намалят разходите по сделките и
други недостатъци на пазара, които възпрепятстват обмена на интелектуална собственост, като
се създадат на пътища през хаоса от патентни правила и се даде свобода за работа с
патентовани технологии. Един централен ЦТТ също така би могъл да поддържа регистър на
подходящите за комерсиализация иновации, подобно на Kauffman Foundations’ iBridgeSM
107
Network , която осигурява централизиран онлайн източник за изследвания и иновации и по
този начин предоставя на обществеността централизиран източник на обективна информация
за технологии и изобретения в начален стадий на развитие. Аналогично, порталът на
консорциума от ЦТТ би могъл да играе ролята на един прозорец към богата колекция от
интелектуална собственост, генерирана от българската академична общност.

105

http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/patents/why.htm
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=6480
107
http://www.ibridgenetwork.org/
106
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Каре 5.9. Европейският КРЪГ НА ЦТТ
Водещата инициатива на Съюза за иновации на ЕС подчертава значението на разработването на механизми за
укрепване на центровете за трансфер на знания в публичните научноизследователски организации, поспециално чрез международно сътрудничество. Съвременният трансфер на технологии в Европа демонстрира
прилики с една нововъзникваща индустрия: много ценни идеи за продукти; силно фрагментиран пейзаж; липса
на критична маса; големи различия по отношение на резултатите и практики в процес на развитие. Предполага
се, че през следващото десетилетие ще се наблюдават съществени промени в тази пейзаж. Проучванията са
установили липсата на мащаб като един от основните проблеми пред трансфера на технологии. Предвид тези
огромни предизвикателства, необходима стъпка е да се обединят най-големите европейски публични
научноизследователски организации, така че да могат да играят роля в колективното управление на промените в
настоящия пейзаж.
Съгласно водещата инициатива на Съюза за иновации и предвид предизвикателствата, пред които е изправена
Европа в момента, Европейският КРЪГ ОТ ЦТТ е учреден с цел обединяване на най-големите европейски
публични научноизследователски организации, така че да могат да играят колективна роля в управлението на
промените в сферата на трансфера на технологии в Европа. Партньорските организации на Европейския КРЪГ
ОТ ЦТТ са водещи европейски публични научноизследователски организации (ПНО), чиято основна мисия е да
извършват научноизследователски дейности. Те се договориха да обединят усилията си по трансфера на
технологии за стимулиране на иновациите в Европа чрез набор от инициативи, в това число: насърчаване на
използването на техния портфейл от знания; обмен на най-добри практики, знания и опит; извършване на
съвместни действия, създаване на неформални канали за комуникация с лицата, изготвящи политиките;
организиране на програми за обучение; както и разработване на общ подход към международните стандарти за
професионализиране на трансфера на технологии.

Каре 5.10. Европейски патентен фонд
В Заключенията от заседанието от 4 февруари 2011 г., Европейският съвет прикани Комисията да "проучи
възможностите за създаване на инструмент за валоризация на правата върху интелектуалната собственост на
европейско равнище, по-специално, за да се улесни достъпа на МСП до пазара на знания." Беше създадена
експертна група с цел оценка на възможностите и осъществимостта на други (неизключващи се една друга)
опции, по-специално:




Платформа на ЕС за обмен на права върху на интелектуалната собственост, т.е., уебсайт, улесняващ
контактите между собствениците на права на интелектуална собственост и потенциални купувачи и
лицензианти;
Патентен фонд на ЕС, т.е. фонд за придобиване на патенти, за организирането им в технологични
семейства и предлагане на лицензи за тях.

Експертната група също имаше задачата да идентифицира и проучи допълнителни възможности за подобряване
на валоризацията на правата на интелектуална собственост, например чрез постепенно разширяване на
европейско равнище на съществуващите национални инициативи. Експертната група представи доклад, в който
дефинира обосновката, предимствата и недостатъците на различните варианти за създаване на инструмент за
подпомагане на патентната валоризация в Европа.
Източник: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/creating-financial-market-for-ipr-in-europe_en.pdf

5.34 Централният ЦТТ може да бъде дори още по-ефективен при наличието на фонд,
прикрепен към него, за доказване на концепции. Целта на този тип фонд е да се откриват
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допълнителни търговски възможности, които не са били забелязани от изследователя, който
няма опит и знания за проучване на пазарните възможности. Фондът ще финансира
създаването на прототип и по-нататъшни изследвания, които да спомогнат за определяне на
108
пазарната стойност. Фондът следва да се управлява от експерти в комерсиализацията на
иновации на ранен стадий на развитие и следователно ръководството му трябва да е различно
от ръководството на ЦТТ, за да се избегнат конфликти на интереси. Каре 5.11 и Каре 5.12
представят някои примери за ЦТТ, към които има прикрепен фонд.
5.35 С плана за действие по отношение на комерсиализацията ще се разработи пътна
карта за изграждането на този модел на базата на консултации със заинтересованите
страни. Пред предложения модел ще има и предизвикателства, като например опасността от
разногласия между заинтересованите страни и реални или предполагаеми конфликти. Планът
за действие по отношение на комерсиализацията ще вземе предвид тези потенциални проблеми
и ще предложи мерки за свеждане до минимум на различните предизвикателства при
създаването и прилагането на модела.
Каре 5.11. Deshpande Center for Technological Innovation към MIT
Deshpande Center for Technological Innovation към MIT (Център за технологични иновации "Дешпанде"
към Масачузетския технически университет) е създаден с цел преодоляване на пропастта между идеите
и реализацията им. Центърът, основан с дарение от 20 млн. щ.д. от възпитаник на университета, се
фокусира върху осъществяването на контакти между действащата индустрия и изследователите, така че
да могат да се провеждат изследвания, които са насочени към потребностите на пазара, да се предоставя
финансиране и подкрепа за проучването на нови идеи и за разработването им в нови технологии, както
за създаване на връзки между университетските изследователи и инвеститорите и търговските
партньори.
Центърът предлага разнообразни видове финансиране: безвъзмездната помощ за стартиране на дейност
в размер до 50 хил. щ.д. се използва за финансиране на проекти, насочени към новаторски и
потенциално полезни идеи във всяка технологична област; безвъзмездна помощ за иновации на стойност
до 250 000 щ.д. се предоставя за финансиране на проекти с вече доказана концепция, идентифициран път
на научноизследователската и развойна дейност и разработена стратегия за интелектуалната
собственост. Средствата се използват за подготовката на пакет, който може да представи на фонд или
компания за рисков капитал, за да ги убеди да инвестират в технологията. Програма -i-Teams на центъра
в сътрудничество между центъра, Центъра за предприемачество към MIT и Клуба за рисков капитал и
частни инвестиции на MIT, свързва докторанти с получатели на безвъзмездна помощ и бизнес ментори.
Студентите подпомагат получателите на безвъзмездната помощ при оценката на търговските
перспективи на технологията и идентифицирането на пазари за продукта.
Центърът използва различни механизми за насърчаване на взаимодействието между компании и
университетски изследователи, включително семинари и форуми. Например, Форумите за стартиране на
дейност ангажират индустрията в обсъждането на пазарните възможности и предизвикателства в
конкретни технологични области. Те се използват за информиране на преподаватели и изследователи за
интересите на индустриалната общност и за идентифициране на потенциалните потребности от научни
изследвания. Програма Catalyst на центъра използва група от хора с опит в областта на иновациите,
технологиите, комерсиализацията и предприемачеството. Тези опитни бизнесмени участват във форуми
за създаване на контакти, предоставят наставничество за бъдещи предприемачи и служат като съветници
108 http://ssti.org/Publications/Onlinepubs/resource_guide.pdf
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на центъра. Те също така участват в екипи за разглеждане заявките за отпускане на безвъзмездна помощ.

Каре 5.12. Пазарен фонд UCLA Lab2
Като държавен университет, щатските закони забраняват на Калифорнийския университет в Лос
Анджелис (UCLA) да сключва привилегировани споразумения с избрани търговски субекти, които биха
им предоставили преференциален достъп до права върху интелектуалната собственост. Въпреки това, в
замяна на средства, предоставени в подкрепа на изследователската дейности, се оказва целесъобразно на
такива субекти да се предостави най-малкото право на първи поглед. В тази връзка UCLA учредява
Пазарен фонд UCLA Lab2, който ще се използва вътрешно за подпомагане на активирането или
ускоряването на изобретения на ранен стадий на развитие, които изискват допълнително доказателство
за концепцията или изработване на прототипи за установяване на търговския потенциал. Самият
университет не е разполагал с вътрешни дискреционни средства за организиране на такъв фонд за
финансиране. Той се свързва с повечето водещи фондове за рисков капитал в щата (концентрирани в
района на Лос Анджелис и Сан Франциско), за да ги покани за участие. Малък брой от тези фондове
предоставят инвестиции в размер на 100 000 щ.д. всеки, в един пул, който се използва за финансирането
на някои проекти, за които ЦТТ вярва, че биха имали полза от това финансиране. Парите се предоставят
на факултета под формата на безвъзмездна помощ в размер до 25 000 щ.д. С ЦТТ трябва да бъдат
договорени ясно дефинирани етапи, а средствата трябва да се използват за решаване на ключов проблем,
който би могъл да улесни комерсиализацията.
Примери за проекти, финансирани до момента, включват: събиране на данни за животни за ново лечение
на остеопороза, програмиране на лесен за ползване графичен потребителски интерфейс за софтуер за
дизайн на антени, както и създаване на прототип на нов стент. Провеждат се редовни срещи с
представители на консорциума от участващи фондове, за да се обсъждат предложените проекти и да се
описват новите оповестявания, получени от ЦТТ, които биха могли да представляват интерес за
фондовете или дружествата в техните портфейли. Така фирмите за рисков капитал получават улеснен
достъп до факултета, подпомогнати от ЦТТ, покани за технически ревюта и семинари в университета,
както и скромна възвращаемост на инвестициите си, генерирана от бъдещи приходи от лицензиране или
от акционерния капитал на основателя, ако се формира стартираща фирма. В допълнение, тези фондове
могат да участват в първоначалното финансиране или първия кръг на набиране на финансови средства
на стартиращата фирма. Партньорството не е ексклузивно и ЦТТ не изключват други фондове от
участие в набирането на рисков капитал във връзка с технологии на университета.
Източник:http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/UCLA-Lab2Market-Investment-Fund5186.aspx?RelNum=5186

5.36 За да има успех предложеният централен ЦТТ, от решаващо значение ще е
разработването на политики, които създават подходящи стимули за заинтересованите
страни. Следователно, трябва да бъдат създадени благоприятна политическа рамка, която
осигурява защита и монетизация на интелектуалната собственост, и справедлива система за
разпределение на приходите от комерсиализация. Единни, прости и ясни национални политики
по въпроси като управление на интелектуалната собственост, задължително оповестяване на
академичните изследвания на ЦТТ, споразумения за прехвърляне на материали (СПМ) и
междуинституционални споразумения (МИС) за съвместни изследвания са необходими не
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само за ефективната работа на предложения централен ЦТТ, но и за насочване на
изследванията в търсената от индустрията посока. Създаването на механизми за финансиране
на иновации в ранен стадий на развитие (пред-начален капитал, начален капитал и инвестиране
от частни лица), както и менторство и услуги за създаване на контакти, ще спомогнат за
създаване на една екосистема, в която ЦТТ ще може да изгради мост над пропастта между
лабораторията и пазара.
Местонахождение на централния ЦТТ
5.37 Създаването на централен ЦТТ ще бъде водещ проект в рамките ОП ИК. В този смисъл
е важно да се подадат правилните сигнали към останалата част от света, показващи, че
България има желание да задълбочи взаимоотношенията между индустрията и академичните
среди. Разполагането на централния ЦТТ в Софийския технологичен парк изпраща този
сигнал.
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ANNEX I.
Списък на ЦТТ, бизнес инкубатори и центрове за върхови
постижения (неизчерпателен)
Отказ от отговорност: Приложената таблица включва само ориентировъчни данни за субекти от
иновационната инфраструктура на България. Данните са предоставени от Фондация ПИК. Някои от
субекти не съществуват, други са свили дейността си, но няколко от тях все още работят активно. В
допълнение, бяха срещнати затруднения в осъществяването на контакт по телефона с някои от
организациите, когато се използваха данните за контакт, предоставени от съответните субекти.
Иновационна
инфраструктура

Тип ЦТТ

Организация
майка

Година
на
учредява
не

Подпома
гаща
институц
ия
ОПК
ОПК

1

няма

Бизнес
инкубатор

Велес ЕООД

2007

2

няма

Бизнес
инкубатор

ГБС-Тонзос АД

2012

3
4

няма

Бизнес
инкубатор

няма

Бизнес
инкубатор

няма

5

няма

6

няма

7

няма

8

няма

9
10

11

12

13

14

няма
Бизнес инкубатор
Враца (дружество
по Закона за
задълженията и
договорите)
Бизнес инкубатор
Бургас (дружество
по Закона за
задълженията и
договорите)
Грийн Хай-тех
(дружество по
Закона за
задълженията и
договорите)
Бизнес инкубатор
Кърджали
(дружество по
Закона за
задълженията и
договорите)

Бизнес
инкубатор
Бизнес
инкубатор
Бизнес
инкубатор
Бизнес
инкубатор

Размер на
финансовата
помощ
695 702,43

Варна

1 209 618,06

Казанлък

1 480 229,80

Велико
Търново

1 338 857,92

Монтана

593 747,94

Пловдив

1 389 292,64

София

586 557,10

София

343 640,67

Смолян

635 166,17

Димитровг
рад

302 529,08

Ловеч

938 172,68

Враца

1 188 560,30

Бургас

783 000,96

Перник

620 779,64

Кърджали

ОПК
Евробилдинг

2011

Местопол
ожение

ОПК
Кънектид

2011
ОПК

Лега Център

2011
ОПК

М&М Трейдинг
Сирма Груп
Холдинг АД

2005
ОПК
2011
ОПК

Стройком

2011
ОПК

Бизнес
инкубатор

Ти Ви Би

Бизнес
инкубатор

Тодорова
Консултинг

2012
ОПК
2011
ОПК

Бизнес
инкубатор

няма

2011
ОПК

Бизнес
инкубатор

няма

2011
ОПК

Бизнес
инкубатор

няма

2011
ОПК

Бизнес
инкубатор

няма

2011
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15

16

17

18
19

20
21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

Регионален бизнес
инкубатор Видин
(дружество по
Закона за
задълженията и
договорите)
Регионален бизнес
инкубатор Рила
(дружество по
Закона за
задълженията и
договорите)
Регионална
агенция за
предприемачество
и иновации Варна
Биоиновейтив пул
(дружество по
Закона за
задълженията и
договорите)
няма
няма
няма
няма

няма
няма

няма

няма
Риск спейс
трансфер
Грийн енерджи
(дружество по
Закона за
задълженията и
договорите)
ЦТТ за управление
на фондове
(дружество по
Закона за
задълженията и
договорите)

няма

ОПК

Бизнес
инкубатор

няма

2011

839 822,36

Видин

836 849,89

Кюстендил

259 552,38

Варна

382 282,66

София

316 131,50

София

254 763,42

София

156 261,28

Руса

380 681,28

София

380 162,66

София

243 750,13

Бургас

231 629,09

София

145 311,69

Варна

251 417,08

София

339 061,56

Перник

272 718,64

Добрич

242 074,01

София

ОПК

Бизнес
инкубатор

няма

2011
ОПК

Бизнес
инкубатор

няма

2007
ОПК

ЦТТ
ЦТТ
ЦТТ
ЦТТ
ЦТТ

ЦТТ
ЦТТ

ЦТТ

ЦТТ
ЦТТ

няма

2012

Евроконсултант
с България
Иновейтив
капитал
консорциум

ОПК
2012
ОПК
2012
ОПК

Кремена
Цвяткова

2012

Хелт Сейфти
Къмпани
Асоциация на
българските
енергийни
агенции
Бургаски
свободен
университет
Българска
асоциация по
информационни
технологии
Варненски
свободен
университет
"Черноризец
Храбър"
Българска
академия на
науките

ОПК
2012
ОПК

2012
ОПК
2012
ОПК

2012
ОПК

2012
ОПК
2012
ОПК

ЦТТ

няма

2012
ОПК

ЦТТ

ЦТТ

Висше училище
международен
колеж
Институт по
информационни
и
комуникационн
и технологии

2012
ОПК

2012
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31

32

33

34

ЦТТ в областта на
репродуктивната
медицина
няма

няма
Проино
(дружество по
Закона за
задълженията и
договорите)

37

38

Център за
технологичен
трансфер
Софийски
университет "Св.
Климент
Охридски"
Съвместен
геномен център

няма

42

Екотехнолоджис
Европейски
център за развитие
на екологичните
технологии за
безизкопна
рехабилитация на
тръбопроводи
Технологичен
център за спешна
медицина
(дружество по
Закона за
задълженията и
договорите)
Център за
трансфер на
знания и
технологии

57

Фондация ГИС
Трансфер Център

39

40

41

ЦТТ
ЦТТ

ЦТТ

2012

398 020,00

Пловдив

395 044,22

София

84 842,91

София

96 919,34

София

90 838,92

Пловдив

99 229,90

София

140 450,00

София

370 940,92

Пловдив

905 860,92

Пловдив

3 331 341,50

Стара
Загора/Каз
анлък

1 776 463,76

Пловдив

1 661 380,42

Пловдив

няма

София

ОПК
2012
ОПК

2012
ОПК

ЦТТ

ЦТТ

35

36

ОПК
Медицински
център Плама
Медицински
център
РепроБиоМед
Научнотехническия
съюз по
машиностроене

няма
Пловдивски
университет
"Паисий
Хилендарски"

2012
ОПК

2012
ОПК

ЦТТ

ЦТТ

ЦТТ

ЦТТ

ЦТТ

Софийски
университет
"Св. Климент
Охридски"
Софийски
университет
"Св. Климент
Охридски"
Фондация
"Енергийна
Агенция Пловдив"
Пловдивски
университет
"Паисий
Хилендарски" и
Аквахим
Строителна
механизация
ООД и
Професионална
гимназия по
механизация в
Казанлък

2012
ОПК

2012
ОПК

2012
ОПК

2012
ОПК

2012
ОПК

ЦТТ

ЦТТ

ЦТТ

Медицински
университет Пловдив и
Аквахим ЕООД
УМБАЛ "Св.
Георги"
/Ендоскопска
хирургия
Българската
академия на
науките,
Технически
университет
София,
изследователск
и институти и
високотехнолог
ични
предприятия,
Фондация

2012

2012

2000

ОПК
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Щайнбайс

61

63

Център за
трансфер на
технологии
Център за
технологичен
трансфер
Софийски
университет "Св.
Климент
Охридски"

73

няма
Център за
технологичен
трансфер
Зеленчукови
култури „Марица“
Център за научни
изследвания и
технологии
Център за
иновации и
трансфер на
знания в областта
на
микро/нанотехнол
огии и материали,
енергийната
ефективност и
виртуалното
инженерство
Център за
технологии на
информационното
общество

75

Съвместен център
за иновации

65

67

69

71

43

Национален
център за нови
материали

44

Агробиоинститут

45

Център за върхови
постижения по
суперкомпютърни
приложения

ЦТТ

ЦТТ

ЦТТ

ЦТТ
ЦТТ

ЦТТ

ЦТТ
ЦТТ

Изследователс
ки център

Изследователс
ки център

Център за
върхови
постижения

Университет
"Ангел Кънчев"

Софийски
университет
"Св. Климент
Охридски"
Институт за
космически
изследвания в
Българската
академия на
науките
Институт по
зеленчукови
култури
„Марица“
Технически
университет
Габрово

Технически
университет София
Софийски
университет
"Св. Климент
Охридски"
Българска
академия на
науките
Институт по
обща и
неорганична
химия към
Българската
академия на
науките

2008

Програма
ФАР

41 510,24

Руса

2007

Програма
ФАР

46 507,50

София

2007

Програма
ФАР

36 127,50

София

2007

Програма
ФАР

41 340,00

Пловдив

2007

Програма
ФАР

45 808,31

Габрово

2009

няма

няма

София

2001

ЕК Рамкови
програми
ЕК Рамкови
програми

няма

София

няма

София

няма

София

няма

София

няма

София

2005

2009

Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"
Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"

2009

Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"

2009

Агробиоинстит
ут към
Селскостопанск
а Академия
Институт по
паралелна
обработка на
информацията
към
Българската
академия на
науките
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46

Център за
устойчиво
развитие на
биоикономика

47

Център за върхови
постижения по
суперкомпютърни
приложения

Център за
върхови
постижения

48

Център за върхови
постижения
"Диалог Европа"

Център за
върхови
постижения

49

Център за върхови
постижения
"Транслиращи
изследвания в
хематологията"

Център за
върхови
постижения

50

Център по
молекулярна
медицина

Център за
върхови
постижения

51

Национален
център по
биомедицинска
фотоника

52

53

54

55

56

Център за върхови
постижения в
астрономията
Център за високи
технологии в
областта на
наноразмерни и
наноструктуриран
и слоеве и
свръхтвърди
покрития
Национален
център за върхови
постижения в
областта на
биоразнообразието
и екосистемните
изследвания
Център по свръхбързи процеси и
технологии в
молекулярната
фотоника
CENSCIT: Център
за върхови
постижения в
нано-науките във
физиката,
химията,
биологията и
информационните

Център за
върхови
постижения

Агробиоинстит
ут към
Селскостопанск
а Академия
Институт по
паралелна
обработка на
информацията
към
Българската
академия на
науките
Софийски
университет
"Св. Климент
Охридски"
Национална
специализирана
болница за
активно лечение
на
хематологични
заболявания

Център за
върхови
постижения

Медицински
университет София
Институт по
електроника
към
Българската
академия на
науките

Център за
върхови
постижения

Национална
астрономическа
обсерватория

2008

2008

2008

2008

Център за
върхови
постижения
Център за
върхови
постижения

Софийски
университет
"Св. Климент
Охридски"

Център за
върхови
постижения

Софийски
университет
"Св. Климент
Охридски"

Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"
Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"
Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"
Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"

2008

Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"
Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"

2008

Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"

2008

Националната
лаборатория по
приложна
физика
Институт по
биоразнообрази
е и екосистемни
изследвания
при Българската
академия на
науките

Център за
върхови
постижения

2008

Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"

2008

Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"
Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"

2008

Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"

2008

няма

София

няма

София

няма

София

няма

София

няма

София

няма

София

няма

Рожен

няма

Пловдив

1 450 000

София

няма

София

няма

София
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и комуникационни
технологии

58

Център от физикохимични
изследвания и
нанотехнологии

Интегриран
център за
висше
образование

59

Център за
геоложки и
географски
изследвания

Интегриран
център за
висше
образование

Университет
“Проф. д-р Асен
Златанов”
Минногеоложки
университет
"Св. Иван
Рилски"

2008

2008

Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"
Национал
ен фонд
"Научни
изследва
ния"

няма

Бургас

няма

София

Източник: Фондация ПИК
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ANNEX II.

Проучване на случаи на избрани ЦТТ

A. Фондация за приложни изследвания и комуникации (Фондация ПИК)
1.
Основана през 1991 г., Фондация ПИК е неправителствена организация, призната за
водещия български институт за иновационна политика и изследователска дейност,
благодарение на активния му принос за насърчаване на информационното общество и
икономика на знанието. Нейната мисия е:


провеждане на приложни изследвания и анализи за развитието на публичните
политики;



насърчаване на консенсус за обществените политики;



изграждане на капацитет в различни професионални групи чрез предоставяне на
специализирани обучения и улесняване на трансфера на знания и международни
добри практики;



повишаване на капацитета на фирмите за иновации чрез предоставяне на технологии,
брокерска дейност и консултантски услуги;



създаване на иновационни решения на проблемите на развитието чрез иницииране
на пилотни проекти, които демонстрират ценностите на технологии, включително
информационни и комуникационни технологии, за укрепване на демократичното
управление, овластяване на гражданското общество и развитие на конкурентните
предприятия.

2.
Дейността на Фондация ПИК служи на широка общност от политици и практици в
централната и местната власт, бизнеса, браншови сдружения и гражданското общество. Над 5
000 клиентски организации в момента се възползват от услугите по инкубиране на
иновациите и услуги в подкрепа на бизнеса, предоставяни от Фонда
B. Европейски иновационен център (ЕИЦ) - България (управляван и координиран от
Фондация ПИК)
3.
ЕИЦ - България, създаден по 4РП и след това FEMIRC - България през 1997 г. като
партньор в общоевропейска мрежа от 71 центрове за иновации (IRC Network) в държавите
членки на ЕС, България, Исландия, Израел, Норвегия, Румъния, Швейцария, Турция и Чили.
Заявените цели на IRC Network са насърчаване духа на иновациите в цяла Европа, както и
подобряване на конкурентоспособността на европейската промишленост чрез иновации.
Мисията на ЕИЦ - България е да се насърчи развитието на българската индустрия чрез приток
от технологии и ноу-хау, генерирани от европейските индустрии и научноизследователски и
развойни програми на ЕС, както и за целите на повишаване на конкурентоспособността на
българските промишлени предприятия и укрепване на способността им да отговорят на
предизвикателствата на пазара.
4.
ЕИЦ - България се управлява и координира от Фондация ПИК, като работи в
партньорство с Българската стопанска камара (БСК) и Българската академия на науките. Това
позволява на ЕИЦ - България да насърчава иновациите и технологичното развитие чрез обмен
на знания и опит с тези партньори.
123
Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на
Оперативната програма

5.
Заявената мисия на ЕИЦ - България е да подкрепя хармонизирането на националните
политики на България в областта на развитието на МСП, създаването на технологични
паркове, както и развитието на информационното общество. През януари 2008 г. ЕИЦБългария, заедно с 12 партньорски организации, бе избрана за участник на България в
Enterprise Europe Network (EEN).
6.
Заявената мисия на ЕИЦ-България е да отговоря на нуждите на малките и средни
предприятия от механизми за подкрепа в областта на интернационалния трансфер на
технологии (ИТТ) и иновациите чрез: (i) Технологичен одит (идентифициране на
технологичните потребности на компанията и оценка на технологичните й активи); (ii)
Решаване на технологични проблеми (разпространение на информация чрез IRC Network, за
да се намерят подходящи технологични решения за проблеми или партньори за
сътрудничеството); (iii) Срещи на браншови групи (дефиниране на общи пропуски в
технологиите, обсъждане на технологичните разработки в конкретния сектор); (iv) Събития,
свързани с технологично брокерство и бизнес партньорство (място за срещи за технологични
искания, технологични оферти и технологичен обмен). (vi) Инструмент за автоматично
координиране - (автоматично електронно разпространение (по електронна поща) на
технологични оферти, заявления технологии, предстоящи събития, технически панаири,
конференции и срещи.
C. Фондация ГИС Трансфер Център
7.
ГИС Трансфер Център, пионер в трансфера на технологии и комерсиализацията
изследвания в България, е създаден през 2000 г. с подкрепата на Министерството
образованието и науката, Министерството на икономиката и Агенцията за насърчаване
малките и средните предприятия и неговите три основни финансиращи организации
Българската академия на науките (БАН), Технически университет - София и Института
механика - БАН.

на
на
на
са
по

8.
От април 2003 г. ГИС е част от мрежата на Steinbeis Technology Transfer Network
(съдържаща повече от 600 центрове за трансфер в 55 страни) и работи по договор за
франчайзинг с фондация Щайнбайс в Щутгарт (Германия)
9.
Обявените цели на ГИС са за изграждане на организационна и информационна
инфраструктура, която позволява ефективно управление на проекти за трансфер на
технологии, както и за създаване на мрежа от центрове за технологичен трансфер в България,
фокусирана върху прехвърляне на резултатите от научните изследвания от университети,
лаборатории, институти и различни изследователските екипи на заинтересованите партньори.
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ANNEX III.
A.
Списък на допустимите дейности за финансиране по ОПК Процедура
BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи центрове за
технологичен трансфер".
10.
Допустимите дейности по ОПК Процедура BG161PO003- 1.2.02 включват: (i)
инвестиционни проекти (изграждане на нови, реконструкция или разширяване на
съществуващи ЦТТ ) и (ii) Административни услуги и оперативни дейности, като например
създаване на уебсайт; осигуряване на необходимия персонал за изпълнение на оперативните
дейности в подпомаганите центрове; осигуряване на ресурси за операциите на ЦТТ осигуряване на необходимите консумативи за оперативните дейности и услуги на ЦТТ;
разработване на технически, финансови, икономически оценки и интелектуална собственост на
иновативни продукти, процеси или услуги; услуги, свързани с оптимизиране на
производствени технологии за създаване и реализиране на специфични иновативни продукти,
процеси или услуги; консултантски и юридически услуги, свързани със защитата на правата
върху интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги; развитие на
бизнес и маркетингови стратегии за маркетинга на специфични продукти, процеси или услуги;
консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на реализация на
иновативни продукти, процеси или услуги; изготвяне на прототипи на иновативни продукти
и/или процеси; срещи и събития за развитие на иновативни предприятия за участие в бизнес
форуми, семинари и др.; насърчаване на дейността на ЦТТ - подготовка, създаване и
разпространение на информационни материали за дейности и услуги на центровете за
технологичен трансфер, участие в национални и международни мрежи от центрове за
технологичен трансфер.
B.
Високотехнологичен бизнес инкубатор (ВТБИ) в Бургас - допълнителна
информация
11.
ВТБИ - Бургас е участвал в редица проекти, включително големи проекти, насочени
към засилване на сътрудничеството между бизнеса, образованието и неправителствения
сектор, разработването и приемането на нови модели и стратегии за местно икономическо
развитие и насърчаване на иновациите и развитие на потенциала за изготвяне на проекти на
образователните институции.
12.
Инкубаторът също така изпълнява проект "Планиране на местното икономическо
развитие" в гр. Айтос, област Бургас, финансиран от Агенцията по заетостта, по заемно
споразумение със Световната банка. Този проект анализира икономическия потенциал на
региона и възможностите за привличане на инвестиции и насърчаване на иновациите. Бяха
проведени няколко обучения на мениджъри на фирми от региона и бяха разработени
Комуникационна стратегия и Стратегия за икономическо развитие.
13.
През 2006 - 2007 г. ВТБИ подпомага лабораториите на бургаския университет "Проф.
Асен Златаров". Инкубаторът осъществяваше скрининг на иновационния потенциал на
университета и подпомагаше процеса на разработване на проекти и кандидатстване за
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финансиране по линия на Националния иновационен фонд. ВТБИ е партньор на университета
по проект на ЕС през 2007 г. (ФАР Трансгранично сътрудничество).
14.
Друг проектен партньор на ВТБИ е Центърът за предприемачество и управленско
развитие, София (обучение за бизнеса в Бургас, Сливен и Кърджали). Отличното партньорство
с университет "Проф. Асен Златаров" е причината за преместване на инкубаторите в сграда на
университета.
15.
ВТБИ изпълнява 9-месечен проект "Насърчаване на предприемачеството сред учените",
финансиран от USAID и българския фонд на GMF. Проектът е фокусиран върху
разработването на учебни програми и две обучения по предприемачество и интелектуална
собственост. Целевата група са местните университетски учени, за да се осигури по-добра
осведоменост относно практическата реализация на идеите за иновации, учредяването на спиноф фирми и по-иновационно ориентирана и високотехнологична местна икономика.
Източник: Информацията е предоставена от Фондация ПИК
C.
Списък на клъстери, създадени във Фаза II на проекта, финансиран от
ФАР, от Американската агенция за международно развитие и германската
организация за техническа помощ GIZ
Име на клъстер

1
2

ВМП Дизайн
Лазери и оптика, Пловдив

декември 2007 г.
декември 2004 г.

Финансова
помощ (хил.
евро)
119
155

3
4

ИКТ
Информационни ресурси

2005
октомври 2007 г.

52
50

5
6

Родопска мебелна асоциация, Велинград
Елемон ООД за развитие на енергетиката

септември 2006 г.
януари 2007 г.

200
51

7
8

Клъстер Мехатроника и автоматизация
Морски клъстър България

декември 2006 г.
април 2007 г.

50
104

9

Саут енерджи клъстер, дружество по Закона за
задълженията и договорите
Туристически клъстер Варна

декември 2007 г.
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10

Дата на учредяване

-

80

Източник: Изпълнителна агенция ФАР

D.
3d. Изследователски мрежи на Националната пътна карта на България за
научноизследователски инфраструктури
16.
Пътната карта е изготвена като неразделна част от визията на Европа за изграждане на
интегрирано европейско изследователско пространство и има за цел да осигури
стратегическото развитие на науката и иновациите, както и да служи като основа за преговори
с международни и европейски партньори за бъдещи инвестиции в съоръжения от националната
инфраструктура, избрани да станат част от пан-европейските инфраструктурни мрежи.
17.
Работна група от експерти избра седем мрежи, изброени по-долу, които стават част от
Националната пътна карта. Въпреки това, напредъкът в развитието им е много бавен, тъй като
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зависи от капацитета на бюджета на Министерството на образованието и достъпа до различни
схеми по ФНИ, НФИ, ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Регионално развитие".
Научноизследователски инфраструктури съгласно Националната пътна карта на
България


Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания
(приложна научноизследователска и развойна дейност)



Инфраструктура за производство и изследване на нови материали (приложна
научноизследователска и развойна дейност)



Инфраструктура за геномни, протеомни и метаболомни изследвания и компютърно
симулиране (приложна научноизследователска и развойна дейност)



Инфраструктура за изследвания в областта на възобновяемите енергийни
източници и енергийната ефективност (приложна научноизследователска и
развойна дейност)



Български суперкомпютърен център - финансиран от ФНИ и ОП
"Конкурентоспособност"



БГ-КЛАРИН - национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура
за интегриране и развитие на електронни ресурси за български език като част от
европейския CLARIN (фундаментални научни изследвания).



Астрономически център за изследвания и образование (фундаментални научни
изследвания).

18.
България вече е включена в част от европейските проекти за подготовка на
разработването на комплекси от научни инфраструктури. Те са:


ESSurvey - ръководено от академичната общност европейското социално
изследване;



EURO-ARGO - глобален мониторинг на океаните и моретата;



SPIRAL2 - ускорител и инструментариум за производство на много редки нови
радиоактивни йонни лъчи с неизвестна досега интензивност;



BBMRI - паневропейска научноизследователска инфраструктура от био банки и
биомолекулярни ресурси за биомедицински и биологични изследвания;



PRACE - Партньорство за модерни компютърни науки в Европа.

E.
Сектори за научноизследователска и развойна дейност - допълнителна
информация
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19.
Преди всеки сектор за научноизследователска и развойна дейност е разполагал с
персонал от около 20 лица, включително патентни специалисти, и е работил за интеграцията
между университетите и бизнеса в подкрепа на представянето на изследователски проекти. В
момента броят на служителите е различен и в повечето случаи персоналът на съответния
сектор за научноизследователска и развойна дейност съчетава тези функции с академична
и/или изследователска дейност. Секторите за научноизследователска и развойна дейност се
финансират от бюджета на съответния университет. В допълнение, те работят по проекти,
финансирани от ЕС, Рамкови програми, ФНИ и др. Примери за основните функции на
Секторите за научноизследователска и развойна дейност са представени в Error! Reference
source not found.. В случая на СУ, неговите ЦТТ, създадени през 2007 г., стават част от
сектора за научноизследователска и развойна дейност на СУ през 2009 г.
Приложение Поле 1. Примери за ключовите функции на секторите за научноизследователска и
развойна дейност
Административни, финансови и логистични услуги по научноизследователски проекти;
- Търсене на източници на финансиране и партньори за изследователски проекти;
- Съдействие при подготовката на предложения за нови проекти;
- Подкрепа за организация и координация на изпълнението и управлението на проекти;
- Мониторинг на изпълнението на проектите;
- Разработване на системи за контрол на качеството на дейността по проекта
- Провеждане на технологичен одит на фирми - потенциални ползватели;
- Подкрепа на трансфера на иновативни технологии и резултати от научни изследвания;
- Консултации и обучение в областта на защитата на интелектуалната собственост;
- Консултации и обучение по комерсиализация на резултатите от научните изследвания (създаване на нови фирми,
разработване на бизнес планове);
- Координация с други отдели в университета, държавни институции и други университети;
- Разпространение на резултатите от научни изследвания в страната и чужбина;
- Участие в международни програми, мрежи и инициативи в изграждането на Европейското научноизследователско
пространство;
- Организиране на конференции и семинари;
- Осигуряване на достъп до научната информация в сътрудничество с университетските библиотеки;
- Организиране и подкрепа на работата на стратегическото планиране, наблюдението и управлението на
научноизследователската дейност.
Източник: Информацията е предоставена от Фондация ПИК

Оказва се, че някои от секторите за научноизследователска и развойна дейност са
учредили модерни лаборатории с външна финансова помощ, но не разполагат с капацитет за
пълноценно използване на оборудването. Следователно би било полезно да се преразгледа
съществуващото оборудване на секторите за научноизследователска и развойна дейност и да се
прецени дали и как то може да бъдат ефективно използвано от участниците в иновационни
дейности в България, които страдат от липса на достъп до модерни съоръжения за
фундаментални и приложни изследвания.

20.
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ANNEX IV. Десет неща, които трябва да се знаят по отношение на
учредяването на Център за технологичен трансфер
ПЕТ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ
1. Трансферът на технологии няма да направи вашия университет богат. Една успешна
програма ще реализира малка печалба, но няма да може да издържа университета. Тя
обаче ще осигури много други ползи за институцията и общността.
2. Изграждането на стабилна програма за трансфер на технологии се нуждае от устойчиви
финансови инвестиции. Инвестициите са необходими за разработване на портфолио от
патенти, привличане на качествени експерти и обучаване на административни
специалисти.
3. Най-вероятно ще са необходими от осем до десет години, преди програмата ви да спре
да работи на загуба, и е възможно тя никога да не успее да генерира значителни
приходи за вашата институция. Изграждането на портфолио от интелектуална
собственост, установяването на контакти и развиването на уменията за трансфер на
технологии отнемат време. След създаването му, ЦТТ може да започне да генерира
средства.
4. Може да отнеме две десетилетия или повече, преди една университетска програма за
трансфер на технологии (включително предприемачески спин-оф фирми) да успее да
окаже съществено въздействие върху местната икономика. Въздействието върху
регионалното икономическо развитие отнема от 20 до 30 години. Очакването за
значителна възвращаемост след няколко години води до недостатъчни инвестиции и
разочарование.
5. Цялостното въздействие може да бъде много голямо - както в икономически, така и в
културен план - за университета, за неговите възпитаници и за общността.
ПЕТ СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО РЕАЛИЗАЦИЯТА
1. Устойчивите усилия изискват осезаема подкрепа - финансова и друг начин - от
старшата администрация. Висшето ръководство трябва не само да покаже пътя, но
също така да поддържа усилията за промяна на културата на научните изследвания и
инвестиции.
2. Само старшата администрация може да зададе мисията, политиките и приоритетите на
програмата. Ясно формулираните мандати ще помогнат на професионалистите в
областта на трансфера на технологии да се ориентират в конкуриращите се приоритети
и да вземат решения в условията на постоянна нужда от компромиси между
академичните и бизнес ценности. Тези политики в крайна сметка ще помогнат да се
дефинира същността на университета. Те трябва да бъдат ясно очертани и подкрепени
на най-високо ниво, така че професионалистите по трансфера на технологии да могат
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да вземат най-добрите решения и да издържат на натиска на конкуриращите се
интереси.
3. Ясна политика по отношение на интелектуалната собственост, ролята на
изследователите в изграждането на взаимовръзки с индустрията, както и други основни
правила, трябва да бъдат установени преди старта на програмата. Уточняването на
такива политики в хода на процеса на сключване на сделка води до объркване и
бюрократична летаргия, забавя процеса на обучение и вреди на репутацията на
университета по отношение на способността му да реализира сделки.
4. Конфликтите на интереси, както реални, така и предполагаеми, са неизбежни. Ясни
политики и разбираем процес на преразглеждане и обжалване трябва да бъдат внедрени
на най-ранен етап. Може да се научи много от опита на другите в областта на
трансфера на технологии. Още веднъж, подкрепата от страна на старшата
администрация е от решаващо значение.
5. Трансферът на технологии е бизнес, базиран на човешкия талант. Трудно е да се
намерят хора, които могат да говорят два езика - този на академичните среди и този на
индустрията - и които също така разполагат с креативността да разработват
споразумения, които отговарят на нуждите и на двете страни. Не трябва да се
подценява тази комбинация от необходими умения. Тези умения и опит се различават
много от уменията, необходими за провеждане на научни изследвания.
Източник: http://www.iphandbook.org/handbook/ch06/p01/
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ANNEX V.
Основните трудности, посочени от ЦТТ (на базата на
интервюта на ЦТТ)


Информация и доверие (най-важният проблем) от други заинтересовани страни, а
именно частния сектор и академичните среди



Нежеланието на частния сектор да лицензира технологии от университетите поради
бюрократичните пречки



Не са добре дефинирани подробните процедури за действието на ЦТТ относно
регулирането на отношенията с институцията-майка (институти на БАН, университети)
във връзка с отдаване под наем на помещения и използване на юридически и други
услуги, управление на дълготрайни активи (сгради, научно оборудване) и
нематериални активи (интелектуална собственост), както и дейностите, свързани с
трансфера на технологии.



Организационно/институционално регулиране на предоставянето на услуги за трансфер
на технологии за частния сектор. В момента, обменът на умения и непатентована
интелектуална собственост съществува главно между частни лица.



Желанието, свободното време и капацитета на изследователите за сътрудничество с
организации за трансфер на технологии и частния сектор.



Инструменти и регулаторни механизми за мобилност между индустрията и
академичната общност.



Време, човешки ресурси и финансиране между индустрията за инвестиране в
допълнително обучение.



Устойчиво финансиране за ЦТТ.



Недостатъчно признаване на публичните научноизследователски
включително техните ЦТТ, като компетентни сътрудници.



Много силна конкуренция от частния консултантски сектор, въпреки че капацитетът му
често е много нисък.

организации,
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ANNEX VI.

Образец за въпросника към ЦТТ

Въпросник за иновационна инфраструктура
Идентифициране на иновационния потенциал и пропуски
I.

Обща информация
1. Име на организацията:____________________________________________
2. Лице за контакт:
_________________________________________________________________
3. Длъжност:
__________________________________________________________________
4. Имейл: _________________________ Телефон: ________________________
5. Тип организация (публична организация/университет/изследователски
институт/частна фирма/друго) _____________________________
6. Какъв е основният предмет на дейност на вашата организация? (моля, посочете
всички приложими дейности)
Услуги за трансфер на технологии

1
Идентифициране на изобретения

2
3

Бизнес консултантски дейности (научноизследователска и развойна дейност и други
форми на техническа помощ, например инженерингови услуги)
Обучение

4
Осигуряване на оборудване и софтуер за колективно ползване

5
Координиране на научноизследователска и развойна дейност

6
Консултантски услуги във връзка с достъпа до финансиране

7
Инкубационни услуги

8
Друго, моля посочете _________________________

9
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7. Персонал от научни работници/инженери на постоянен договор (средносписъчен
брой): ________________________
8. Брой служители (средносписъчен), които участват в услуги, свързани с трансфера
на технологии: ____________________
II.

Финансиране и резултати
9. Какъв е бюджетът, управляван от вашата организация (в лв.)?

За 2009 г.: _______ За 2010 г.:__________ За 2011 г.:__________
10. Какви са източниците на финансиране за този бюджет? Моля, посочете дяла
(средногодишен процент)
Източници на финансиране

Дял от общия бюджет, %

Собствени средства
Средства от организацията майка
Държавни агенции
Фондации/вътрешни организации
Фирми
Доходи от дейности по комерсиализация/трансфер на знания
Други, моля посочете:____________________

11. Моля, посочете дяла на следните източници на външни приходи:
Източници на приходи

Дял от общия бюджет, %

Лицензи, роялти
Дялов капитал в нови компании
Ролята на брокер за университети/изследователски организации за
провеждане на изследвания по договор
Отдаване под наем на помещения
Отдаване под наем на оборудване
Консултантски услуги

12. Какви биха могли да са решенията за гарантиране устойчивостта на организацията?
Отговор:________________________________________
13. Моля, посочете годишната стойност на следните мерки
2010

2011

Брой заявки за патенти
Брой регистрирани патенти
Брой лицензионни споразумения
Брой учредени стартиращи фирми/спин-оф
фирми
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III.

Научноизследователска инфраструктура
14. Какъв тип инфраструктура използвате в дейността си? Притежавате ли
помещения/оборудване/съоръжения или ползвате такива под наем?

Отговор:________________________________________
15. Качеството на вашата научноизследователска инфраструктура оказва ли влияние
на вашите резултати? Ако да, как може да бъде адресиран този проблем?
Отговор:________________________________________
IV.

Институционална рамка и интелектуална собственост
16. Каква е управленската структура на вашата организация? Участва ли частния
сектор?

Отговор:_________________________________________________________________________
17. Разполага ли вашата организация с политика по отношение на дейностите за
трансфер на технологии (например технологични услуги за индустрията,
лицензиране на интелектуална собственост, изследователско сътрудничество с
индустрията)? Д/Н
18. Как измервате вашите резултати/ефективност? Каква е подотчетността в контекста
на резултатите?
Отговор:_________________________________________________________________________
19. Разполага ли вашата организация с политика или насоки по отношение на
създаването на интелектуална собственост (патенти, търговски марки, дизайн и
производствени модели, полезни модели и т.н.)? Д/Н
20. Разполага ли вашата организация с политика по отношение на интелектуалната
собственост, генерирана от изследователите? Д/Н
21. Кой притежава резултатите, генерирани от публично финансираните научни
изследвания? Моля, посочете приложимото (със знак X).
Само институцията
Институцията и изследователите (създател, факултет)
Институцията с други организации (фирми,
публични научноизследователски организации или финансиращи агенции)
Само изследователите/създателя
Финансиращата или партньорската фирма
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22. Разполагате ли с политика за разпределение на приходните потоци от
комерсиализация на интелектуалната собственост? Д/Н. Ако да, моля посочете
____________________________________________
23. Предоставя ли вашата организация някакви други стимули за изследователите за
насърчаване на защитата и комерсиализацията на интелектуална собственост?
Д/Н
Ако да, какви са тези стимули?___________________________
V.

Опит в трансфера на технологии
24. Какви са най-важните дейности по трансфер на технологии, в които е участвала
вашата организация и какви са най-сериозните пречки? Моля, посочете всички
приложими дейности
Основни
дейности

Дейности по трансфер на технологии

Основни
бариери

Неформални дискусии на резултатите от научните изследвания и/или техники между
прехвърлителите и получателите
Официално разпространение на резултатите от научните изследвания (напр.
конференции)
Лицензиране или патенти за частния сектор
Кооперативна и/или колаборативна научноизследователска и развойна дейност между
вашата организация и частния сектор
Неформални: дейности, инициирани по взаимен интерес, без сключване на писмени
споразумения
Формални: съвместна безвъзмездна помощ или договори за извършване на съвместна
работа
Създаване на стартиращи фирми/спин-оф фирми
Техническа помощ от прехвърлителите към частния сектор
Обмен или заемане на персонал (посещение на преподавател или студент на място
или временно назначаване в компанията, или технолог на компанията на посещение
или с временно назначение в университета)
Използване на публично финансираните съоръжения от частния сектор
Официален обмен (писмено споразумение, напр. за консултант) на непатентована
интелектуална собственост - техники, умения, "изкуството" на практиката,
компютърен код и т.н.
Обучение/образование за индустрията
Друго (моля опишете):

25.
Как могат да бъдат преодолени посочените бариери?
(Предложенията могат да включват както инициативи на частния сектор и механизми
за публично финансиране или финансиране от ЕС, така и финансовата схема, която може
да помогне за преодоляване на тези пречки)
Отговор:
_____________________________________________________________________________________________

26. Как може да бъде оптимизиран трансфера на знания (ТЗ)? (Моля, дайте оценка на
всички фактори на базата на тяхната значимост):
С голяма
значимост

Със
средна
значимост

С ниска
значимост

Неприложим

Обновяване на съществуващата инфраструктура за научни
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изследвания
Повишаване на осведомеността сред учените относно
интелектуалната собственост и възможностите за трансфер
на знания
Укрепване на Центровете за трансфер на знания
(включително създаване на нови центрове)
Превръщане на дейностите по ТЗ в критерий за оценка на
работното представяне и за повишение в кариерата
Стимулиране на развитието на национални стратегии и
политики за ТЗ
Стимулиране на прилагането на национални стратегии и
политики за ТЗ
Създаване на стимули за университетите и публичните
научноизследователски организации за разработване на
стабилни стратегии и структури за ТЗ
Създаване на стимули за университетите и публичните
научноизследователски организации за изпълнение на
стратегиите за ТЗ
Друго, моля посочете _______________________________

27. Как могат най-добре да се установят и укрепят стратегическите отношения между
публичната научноизследователска общност и частния сектор ?
Отговор:_________________________________________________________________________
28. Какви условия или механизми биха могли да подкрепят трансфера на знания,
създадени от публичните изследователски организации и университети към
бизнеса?
Отговор:_________________________________________________________________________
29. Фактори, оказващи въздействие върху регистрацията на патенти във вашата
организация. Моля, посочете нивото на значимост на всеки от долуизброените
фактори:
Фактори, оказващи въздействие върху
регистрацията на патенти

С голяма
значимост

Със
С ниска
средна
значимост
значимост

Неприложи
м

Представлява
ли този
фактор
сериозна
бариера пред
регистрацията
на патенти
във вашата
организация?
Д/Н

Налично финансиране за регистрация на патенти
Умения за скрининг на оповестяванията на
изобретения и оценка на технологичната
стойност на изобретението (експертен опит и
инфраструктура)
Технически познания за провеждане на оценка
на патентоспособността (липса на информация
за патента; умения за търсене на информация)
Политика по отношение на интелектуалната
собственост в институцията
Интелектуална собственост и умения за
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управление на интелектуалната собственост
Стимули/институционални награди за
изследователите (признаване в кариерата;
икономически стимули)
Разбиране на ползите от интелектуалната
собственост
Връзки с индустрията (за идентифициране на
технологии с пазарен потенциал)
Изобретения с добър търговски потенциал
Друго (моля
посочете)________________________

30. Бариери пред комерсиализацията на патенти. Моля, посочете нивото на значимост
на всяка от долуизброените бариери:
Бариери пред комерсиализацията на патенти

С
голяма
значимо
ст

Значи Със
С
Без Представл
ми
средн ниска знач ява ли този
а
значи имос
фактор
значи мост
т
сериозна
мост
бариера?
Д/Н

Липса на опит и умения за управление на трансфера на
технологии (преговори по проектодоговори, намиране на
партньори, управление на интелектуалната собственост)
Слаб капацитет за усвояване от страна на местните
индустрии
Липса на доверие между изследователите и частните
фирми
Липсва на политики за комерсиализация за
интелектуалната собственост в институцията
(Ограничаващи) държавни регламенти/законодателства
Институционални ограничения за участие на
изследователите в спин-оф фирми и дейности по трансфер
на технологии (право на дялово участие; временен отпуск)
Липса на финансиране за стартиране на нови фирми
Необходимост от подкрепа след лицензирането
Етапът на развитието на технологиите, предмет на патента
(твърде ембрионален; твърде фундаментални изследвания)
Патенти върху изобретения, насочени към северните
пазари (липса на значение за местните пазари)
Слаба защита на правата на интелектуална собственост
(слаба патентна система)
Липса на връзки с индустрията

31. Как може да се улесни комерсиализацията на патенти?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Допълнителни въпроси:
32. Вашата организация кандидатствала ли е за и била ли е финансирана по ОП
"Конкурентоспособност", Фонд „Научни изследвания“, Национален иновационен
фонд, 7РП или друга програма? Коя?
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Програма

Д/Н

Брой финансирани проекти

ОП "Конкурентоспособност"
Национален иновационен фонд
7РП
33. Вашият опит с ОП "Конкурентоспособност":
a. Колко време отне процеса, от етап на заявление до сключване на договора?
____________
b. С какви трудности се сблъскахте в хода на кандидатстване по проекта и при
реализацията му?
Отговор: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c. Според вас какво трябва да се финансира в бъдещата ОП, имаща отношение към
вашата дейност?
Отговор:
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
34. Кои съществуващи механизми за подкрепа (и под-подпрограми или примерни
дейности) считате за най-ефективни и полезни? Кои са според вас неефективни, въз
основа на вашия (или на ваши колеги) опит в хода на кандидатстването и
изпълнението на проекта?
Отговор: ________________________________________________________________________
35. Какви препоръки можете да дадете за промяна в настоящите механизми за подкрепа
на иновациите, за да станат те по-ефективни, да отговорят на нуждите на
изследователския институт и на бизнеса и да се постигне реално въздействие върху
икономиката и обществото?
Отговор: ________________________________________________________________________
36. Каква би била според вас най-подходящата секторна и/или регионална
специализация на България за следващите 10 години? Кои сектори считате, че имат
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конкурентно
предимство
_____________________________________________

в

България?
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ANNEX VII. Допълнителна информация въз основа на анализа на
проучването на ЦТТ, осъществен от Фондация ПИК
21.
ЦТТ бяха помолени да дадат оценка на факторите (i), влияещи върху регистрацията на
патенти, (ii) улесняващи трансфера на знания, и (iii) бариерите пред комерсиализацията на
патенти. За всеки фактор ЦТТ имаха възможност да посочат една от следните опции: "много
важен"; "средна важност", "не особено важен", "без значение". Съответно бе изчислен индекс
за всеки фактор, въз основа на (i) коефициентът на значимост: т.е. 0,5 (много важен), 0,3
(средна важност), 0,2 (не особено важен) и 0,0 (без значение) (ii) брой ЦТТ със съответния
фактор; (iii) степента на важност, с която е асоцииран факторът. Резултатите са представени на
Приложение Фигура 1, Приложение Фигура 2 и Приложение Фигура 3.
Приложение Фигура 1. Фактори, засягащи патентната дейност на ЦТТ – индекси на значимостта

Приложение Фигура 2. Бариери пред комерсиализацията на патенти

140
Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 Ефективно управление на ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика”2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на
Оперативната програма

Приложение Фигура 3. Фактори, улесняващи трансфера на знания
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ANNEX VIII. Разширение приложението на технологиите
22.
Докато собствените им системи за иновации и за интелектуална собственост не
бъдат развити в достатъчна степен и не съществува една една жизнеспособна култура на
комерсиализация, нововъзникващите икономики и иновативните МСП могат да станат
или останат конкурентоспособни в краткосрочен план чрез усвояване, приемане,
адаптация и разпространение на технологиите. Въпреки че икономическото въздействие от
създаването на инфраструктура за ПИС и иновации е много съществено и трайно, резултатите
се постигат в по-дългосрочен план, докато програмите за технологично разширение носят
резултати в краткосрочен и средносрочен план. Усвояването на глобални знания и
разпространението на технологии и ноу-хау чрез програми за технологично разширение, е
един от начините българската индустрия да стане по-конкурентоспособна в краткосрочен и
средносрочен план.
23.
Програмите за разширяване представляват целенасочени усилия на
правителството, техническите институти или индустриалните лидери за премахване на
информационната асиметрия и подобряване на резултатите на сектора. Въпреки че такива
програми са важни за всички предприятия, те са от по-голямо значение за малките и средни
предприятия, тъй като информационната асиметрия с натрупаните глобални знания се
задълбочава поради ограничените им капацитети и съответно осъществяването на новаторска
научноизследователска и развойна дейност от тяхна страна често не е реалистична опция. Все
пак, дори само възприемането на съществуващи технологии би било от голяма полза за тези
предприятия. Въпреки че програми за технологично разширение са реализирани в много
сектори по целия свят, те се използват предимно в селското стопанство и производството.
Програмите за технологично разширение помагат не само да се идентифицират източниците на
релевантни иновации и ноу-хау, но и чрез набор от услуги, включително: обучение,
консултантски услуги и линии за помощ, за сертифициране и за спазване на стандартите,
стимулирайки по този начин възприемането на ноу-хау в индустрията. Някои програми за
разширение включват и обучение по съвременни управленски практики.
24.
Щателните оценки на въздействието показват, че такова обучение може да доведе
до значително подобрение в резултатите на фирмата. В Индия, например, фирми, избрани
на случаен принцип да получат такова обучение, са увеличили средната си производителност с
109
11% чрез подобряване на качеството и ефективността и намаляване на материалните запаси .
В Мексико едно рандомизирано контролно проучване установи, че консултантските услуги,
предоставяни на малки и средни предприятия, водят до 80% увеличение на продажбите и 120%
110

увеличение на печалбата и производителността при фирми за обработка на материали.
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Bloom, Nicholas, Benn Eifert, Aprajit Mahajan, David McKenzie, John Roberts (2011). “Does Management Matter: Evidence from
India.” NBER Working Paper 16658.
110
Bruhn, Miriam, Dean Karlan, and Antoinette Schoar (2012). “The Impact of Consulting Services on Small and Medium Enterprises:
Evidence from a Randomized Trial in Mexico.” Yale University Economics Department Working Paper No. 100.
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Приложение Фигура 4. Възвращаемост на средствата, инвестирани в програми за производствено
111
разширение

25.
Програмите за технологично разширение обикновено не се фокусират върху
създаването на нова интелектуална собственост и научноизследователска и развойна
дейност, а по-скоро помагат на фирмите да настигнат конкуренцията и да актуализират
технологиите си. Приложение Таблица 1 сравнява и контрастира програмите за разширение с
тези за технологична комерсиализация. Програмите за разширение също така насърчават
разпространението на технологии и знания чрез приемането на стандарти и подкрепа за
сертифициране.
Приложение Таблица 1. Съпоставка между технологичното разширение и трансфера на
технологии

Трансфер на технологии
Технологично разширение
Мисия: Да се комерсиализират изобретения, Мисия: Да се проведе арбитраж за знания и ноугенерирани от изследвания в университетите хау между натрупаните глобални знания състав и
и изследователските институти
местната индустрия по специфична тема или
сектор
Тип иновация: Предимно нова за цял свят
иновация,
открита
от
академични
изследователи чрез целеви изследвания,
може да се очаква изобретенията да
представляват модификации в съществуващо
ноу-хау или нови за страната изобретения

Тип иновация: Рядко е нова за цял свят иновация.
На практика може дори да не присъства иновация услугите по разширяване могат да имат за цел да
се
подобри
производителността
на
сектора/индустрията/клъстера чрез приемането на
стандарти и добри практики. Ако участва
иновация, тя може да бъде нова за страната или
индустрията/сектора.

111
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Основни функции: Комерсиализацията е
предимно чрез лицензиране на технологии и
в някои случаи чрез стартиращи фирми.
Въпреки
това,
в
изследователските
институти/ университети, които провеждат
целеви
изследвания,
процентът
на
стартиращи фирми би могъл да е по-висок.
Въздействие: Броят на изобретенията, които
се
комерсиализират
успешно,
е
изключително малък, оттук краткосрочният
ефект
е
незначителен,
освен
ако
технологията
не
променя
цялостно
ситуацията в сектора (относително редки
случаи, дори в развитите страни, може би
още по-редки в развиващите се икономики),
което генерира съществени приходи.
Въпреки това, дългосрочното въздействие е
огромно, тъй като ориентира научните
изследвания към нуждите на индустрията и
повишава нивото на човешкия капитал.
(Приложение IV) Съгласно проучване на
Kauffman,
в
което
се
анализира
икономическият ефект на фирми, основани
от възпитаниците на MIT и неговата
предприемаческа екосистема, ако активните
компании, основани от възпитаници MIT,
формират независима държава, техните
приходи ще направят тази държава наймалко
седемнадесетата
по
големина
112
икономика в света.
Обосновка: Да се обвърже академичното
изобретение с обществените потребности

Основни функции: Служи като проводник между
натрупаните глобални познания и утвърдени
фирми в местния сектор/индустрия.

Въздействие: Резултатите могат да се забележат в
краткосрочен и средносрочен план, защото
допринасят за по-високата производителност на
индустрията/сектора или повишават прага на
ефективност. Дългосрочното въздействие зависи
от способността на отрасъла или индустрията да се
иновира и да усвоява иновациите. Пренебрежимо
ниско дългосрочно подобряване на човешкия
капитал. Програмите биха могли да комбинират
пропуските в компетенциите на работната сила,
като доведат до значително въздействие върху
производителността на труда.

Обосновка: Да се адресира неуспеха на фирмите
(особено МСП) при поемането на натрупаните
глобални знания. Информационна асиметрия,
ограничения, наложени от липсата на ликвидност,
ограничени човешки ресурси.
Източник на иновации (входни данни): Източник на иновации (входни данни): Може да са
Научни изследвания в местни университети.
на местен или чуждестранен университет, местна
или чуждестранна фирма или дори друг сектор в
страната. Понякога може дори да не се включва
научноизследователска и развойна дейност.
Програмата може да се състои само в това да
помогне на фирми от сектора да посрещнат
изискванията чрез стандартизация или приемане
на най-добрите практики или някои управленски
процеси.
Метрики: Броя патенти, броя лицензи, Метрики: Увеличаване на производителността,
приходите от роялти, броя стартиращи ефективността, продажбите и износа. Намаляване
фирми
на времето за престой, отпадъците, свързаните с
работата конфликти

112 http://www.kauffman.org/newsroom/mit-entrepreneurs.aspx
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Експертен опит: Мениджърите на ЦТТ
трябва да са отлично запознати с
академичната общност, индустрията, както и
със законодателството в сферата на
интелектуалната собственост. Много високо
платени
професионалисти
с
висока
академична степен (докторска или повисока). От тях се изисква да са в крак с найновите развития при законодателството за
интелектуалната собственост, техниките за
лицензиране, рисковите инвестиции и други
въпроси, свързани с комерсиализацията.
Интервенции в политиките, които могат
да доведат до отлична производителност:
Достъп до финансиране за стартиращи
предприятия, закони за ПИС, които
регулират собствеността и разпределянето на
роялти, пазара на ПИС.

Значение за България: Да се ориентират
научните изследвания към индустрията, да се
насърчат целевите изследвания, да се
повишат иновационните капацитети на
страната, да се усъвършенства човешкия
капитал в дългосрочен план, както и да се
създаде
култура
на
иновации
и
комерсиализация на иновациите
Сектори:
ЦТТ
комерсиализират
технологиите, които се генерират от
академичните изследвания. Следователно
секторната структура зависи от силата на
академичните програми. Въпреки това, за
целеви изследвания ЦТТ могат да помогнат
да се насочи научноизследователската
дейност към определени сектори, макар че
резултатите от такова рефокусиране ще
станат осезаеми едва в средносрочен и
дългосрочен план

Експертен опит: За проектиране на програма и
оценката й е необходим щателен икономически
анализ. Специалистите, управляващи програмата
не се нуждаят от образователно ниво над висшето,
но вместо това трябва да разполагат със
задълбочени познания за индустрията и за
интервенцията и да имат отлични способности за
изпълнение, мониторинг и оценка.

Интервенции в политиките, които могат да
доведат до отлична производителност: Дизайн
на програми, които включват: капацитет за
технологична антена, трансфер на технологии и
адаптиране, специализирани разширения, с ясно
участие на бенефициента във валидирането и
споделянето на резултатите. Идентифицирането на
подходящи сектори и видове разширение е
задължително за получаване на най-добрите
резултати със скромна инвестиция.
Значение за България: За да се подобрят
резултатите в конкретни сектори и индустрии чрез
провеждане на арбитраж на знанията между тези
фирми и натрупаните глобални познания. Да се
получат значителни резултати, когато сравнително
малки намеси увеличат възможностите за
усвояване на технологиите от страна на
предприятията и капацитета им за иновации.
Сектори: Програмите за разширяване, въпреки че
са възможни в различни сектори, са възприети помащабно най-вече в производството и селското
стопанство. Някои от причините, поради които
програмите в тези два сектора далеч превишават
тези в други сектори, са: възприемането на
сравнително скромни иновации носи съществени
ползи от гледна точка на производителността и
ефективността; тъй като тези сектори са големи,
обикновено разполагат с достатъчно мащаб да се
оправдае внедряването на такива програми; тези
сектори са с високо участие на МСП, които
увеличават пазарните неуспехи, в резултат на
което се мотивира намесата; тези сектори са от
решаващо значение за всяка икономика.
Идентифицирането на сектор или област за
фокусиране
(подкрепа
на
управлението,
възприемане на конкретна технология или
адресиране на конкретен въпрос) за програмата за
разширение следва да се основава на задълбочен
анализ на индустрията/сектора и глобалния пейзаж
на технологии и промишлени практики. Решението
за изпълнение на определена програма за
145
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разширение следва да се ръководи от очакваните
подобрения в производителността или сектора
срещу разходите и сложността на програмата за
разширение. Препоръчително е да се поиска
предварително поемането на ангажимент от страна
на частния сектор и да се дефинира базовата
производителност, за да може да оцени
нарастването на производителността, дължащо се
на програмата.

Приложение Поле 2. Проекти за развитие (Proyectos de Fomento –PROFOs): Резултатите от едно
партньорство в Чили.
В края на 1990-те години чилийското Министерство на икономиката очерта първоначалната концепция за "Проекти
за развитие" (PROFOs) като сдружение на малки и средни предприятия от даден сектор и населено място, обединени
заедно с цел развитие на тяхната конкурентоспособност в международен план. Държавата субсидира част от
разходите за финансиране на тези проекти в продължение на тригодишен период, считан като минимално
необходимия срок, за да могат собствениците на фирми да се запознаят с основните ползи от съвместната работа
чрез асоциацията. С течение на времето субсидията се прекратява поетапно, а бизнесмените ще са в състояние да
поемат самостоятелно управлението на организацията си. Партньорството е както между самите собственици на
предприятия, така и между тях и държавни агенции (или частно юридическо лице, акредитирано от
правителството), които от своя страна канализират средствата, отпуснати от правителството и предоставят основни
процедурни насоки за колективни действия. По-специфичните цели на тази инициатива могат да бъдат разделени на
цели, предназначени за насърчаване на развитието на отделните участващи дружества, цели за насърчаване на
колективните действия на пула от предприятия и цели за подобряване за взаимоотношенията им с както с пазарната
среда, така и с местната институционална среда.
Някои специфични, корпоративно ориентирани цели са:
а) В областта на управлението - да се подобрят професионалните умения или чрез наемане на професионалисти, или
чрез въвеждане на съвременни счетоводни и информационни техники и средносрочно стратегическо планиране.
Последното е от решаващо значение, за да се помогне на собствениците на бизнеси да дефинират своите ключови
цели и задачи като играчи на производствената арена. С други думи, идеята е да се намери оптималната ниша в
производствената верига.
б) По отношение на производствените и технологични процеси, целта е да се въведе нов дизайн на продуктите с повисока добавена стойност и качество, да се подобри вътрешната организация на търговската площ, да се даде достъп
до нови източници на технологии и финансиране за технологични иновации.
в) По отношение на маркетинга, основните цели включват търсене както на местни, така и на международни пазари;
оттук организирането на посещения в други страни представлява задължително условие, а не стратегия; достъп до
нови доставчици на материали и на нови подизпълнителски взаимоотношения сред членове PROFO или другаде.
г) В областта на човешките ресурси, акцентът е върху обучението както на работниците, така и на ръководните
кадри, и върху търсенето на нови начини, по които работниците могат да играят по-активна роля.
д) При финансирането, целта е да се подобри достъпа до източници на финансиране и същевременно да се намалят
финансовите разходи, което би могло да бъде дори още по-важно.
Обобщение на някои основни констатации, акцентирани в официалната оценка на програма PROFOS в Чили.
Резултатите показват, че средно, интервюираните компании са регистрирали статистически значимо нарастване на
заетостта, на реално изплатените заплати и на производителността в абсолютни стойности (съответно 13% 10,3% и
8,3%).
Източник: http://www.value-chains.org/dyn/bds/docs/144/chile28.pdf
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Приложение Поле 3. United Kingdom Manufacturing Advisory Service (MAS)
United Kingdom Manufacturing Advisory Service (MAS) (Британска служба да консултантски услуги за
производството) предоставя техническа информация и специализирана подкрепа за британски МСПпроизводители чрез мрежа от девет областни центрове. (Шотландия и Уелс използват сходни, но
независими центрове.) MAS помага на английските МСП-производители да повишат
конкурентоспособността си чрез стимулиране на производителността и ефективността, чрез
възприемане на производствени решения, основани на най-добрите практики, най-вече съгласно
философията за "стегнато производство". Осемдесет и пет процента от работата на MAS с английски
МСП-производители се фокусира върху принципите на стегнатото производство. Това включва
стегнатото производство в търговската площ, в цялата организация и по цялата стойностна верига или
верига на доставките.
През 2011 г. Обединеното кралство оптимизира набора от услуги в подкрепа на бизнеса на страната,
които в един момент бяха достигнали над 3 000, като ги свали до едва 13 "Бизнес решения", от които
MAS е едно от най-забележителните.
MAS предлага пет нива на услуги в подкрепа на малките и средни предприятия:
Ниво 1 е безплатна гореща телефонна линия за запитвания, чрез която производствени и бизнес
експерти са на разположение да отговарят на въпроси в редица технически категории.
Ниво 2 е безплатен еднодневен преглед на производството на място, при който производствените
практици на MAS правят оценка на производствените операции на фирмата и очертават възможностите
за подобряване на оперативните резултати. Тази диагностика от Ниво 2 често води до допълнителни
услуги на по-високи нива.
Ниво 3 включва предоставяне на обучение за обща информация и мероприятия за създаване на
контакти, включително посещения във фабрики, прилагащи най-добрите практики.
Ниво 4 представлява коронния камък на субсидираната консултантска подкрепа на MAS, под формата
на "тренировки". По време на тренировките практик от MAS прекарва до две седмици на място в МСП,
като въвежда конкурентни производствени процеси във фирмата, включително принципите на
"стегнатото производство", съвместно разработване стойностни потоци и карти на процесите, обучение
по иновационни методологии, подобряване оформлението на търговските площи и усвояване на
пространството и въвеждане на устойчиви и енергийно ефективни производствени принципи.
Ниво 5 включва прехвърляне на въпроси, несвързани с производствената дейност, като например
финансови, човешки ресурси, маркетинг, правни или екологични проблеми, към други доставчици и
програми в рамките на пакета от Решения за бизнеса на Великобритания. Всъщност ролята на MAS се
ограничава главно до оказване на подкрепа за производствените операции (и в по-малка степен
обучение в иновационни методи); други програми помагат на тези фирми да открият нови пазари, да
осъществяват
износ в световен
мащаб, които
да се запознаят
с принципите
проектиране
да осигуряти
Разглеждане
на стъпките,
България
трябва данаобмисли
при или
изготвянето
финансиране за изследователската си и развойна дейност. В тези случаи MAS действа като брокер,

реализирането на програма за технологично разширение
изпълняващ ролята на централен хъб за насочване на английските МСП-производители към
набораПрограмите
от услуги в подкрепа
на МСП, предлагани
правителството
на Обединеното
26.
за разширение
обикновеноот включват
следните
основни стъпки,
кралство.
предприети на ниво фирма или индустрия: а) диагностика за оценка на конкретна област,
където
наInternational
фирматаBenchmarking
или отрасъла
показва
по-слаби
резултати
които
могат да бъдат
Източник:
of Countries’
Policies
and Programs
SupportingиSME
Manufacturers
BY STEPHEN чрез
J. EZELL
AND DR. ROBERT
D. ATKINSON.глобални знания; б) изготвяне на план за
адресирани
възприемане
на натрупани
подобрение чрез провеждане на анализ на съществуващото ноу-хау и персонализирането му
към местните условия и в) изпълнение и прилагане на плана за подобрение. За да помогне на
дадена индустрия или фирми (особено МСП) в определен сектор да увеличи
производителността си чрез технологично разширение, България трябва първо да
идентифицира секторите, в които програмите за разширение могат да окажат значително
въздействие, чрез провеждане на задълбочен анализ на силните и слабите страни на даден
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сектор/индустрия, тяхната икономическа тежест, глобалния пейзаж на практиките и
технологиите в сектора, както и очакваните ползи от програмата. България е изпълнила
програма за разширение, насочена към селското стопанство, и следва да проучи
възможностите за провеждане на подобни програми и в други сектори. Правилното
проектиране на програмата и строгият мониторинг и оценка могат да 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.

ANNEX IX.

Културни и творчески индустрии

27.
Културните и творчески индустрии (КТИ) в България са изправени пред
множество предизвикателства, които са в много отношения свързани със системата на
ПИС в България. КТИ в България имат много висок интензитет на иновациите и са
значителни генератори на интелектуална собственост, по-специално на авторски права. На
КТИ също така се отдава заслугата за насърчаване на иновациите в други сектори на
икономиката чрез тяхната "преобразуваща сила". КТИ в България, както и други малки и
средни предприятия, са изправени пред тежки финансови ограничения, но проблемът при тях е
много по-сериозен, защото те разполагат единствено с нематериални активи. Практиците в
сектора твърдят, че това предизвикателство се усложнява допълнително от недоброто
прилагане на правилата за правата върху интелектуалната собственост, което ограничава
развитието на иновационните мрежи и общности, от които КТИ се нуждаят, за да процъфтяват.
28.
Държавните поръчки за продуктите на КТИ играят все по-важна роля поради
спада на търсенето от страна на частния сектор в резултат на финансовата криза.
Въпреки това, КТИ бизнесите в България се ползват от държавния пазар единствено като
средство за икономическо оцеляване, тъй като агенциите за обществени поръчки в България
възлагат поръчките единствено на базата на най-ниската цена (в типичния случай решения с
много ниско ниво на креативност и интензитет на иновациите), които не позволяват
открояването на по-скъпи творчески или новаторски решения.
29.
КТИ сектора е обикновено с много нисък интензитет на изследователската и
развойна дейност, но творческият талант в КИТ и креативните предприятия могат да
допринесат значително за научноизследователските и развойни усилия на традиционните
индустрии. Чрез помощ за преодоляване на различни видове предизвикателства, включително
въпроси, свързани с иновативни, ориентирани към потребителите продукти, творчески
научноизследователските и развойни методи, комуникации, развитие на човешките ресурси,
диалог между културите и др., КТИ стимулират иновациите в други сектори на икономиката.
Взаимодействията между КТИ и други сектори в България обаче са минимални и трябва да се
насърчават активно. Опитът от други европейски страни показва, че КТИ секторът може да
осигури осезаеми резултати за научноизследователската и развойна дейност на друг сектор.
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30.
Съществува широко разпространено мнение сред творческите индустрии, че
България не е предприела адекватни стъпки за опазване и монетизиране на своите
културни ценности. Този въпрос изисква по-задълбочен анализ. Заинтересованите страни
от КТИ сектора също така смятат, че съставянето на регистър на традиционните знания е един
от начините за опазване на националните културни ценности (напр. лечебни билки, определени
храни, както и традиционна музика). Те вярват, че тези мерки могат да помогнат за
облекчаване на някои от предизвикателствата, пред които са изправени творческите
индустрии, които търсят начини за монетизиране на тези традиционни активи. Те посочват
113
инициативи от други страни , които са предприели подобни мерки за защита на своите
национални културни ценности. Един задълбочен и подробен анализ на този въпрос би
отговорил на въпроса дали предполагаемите слабости в областта на търговията,
монетизирането и опазването на културните индустрии се дължи на липсата на конкретни
политики и инструменти.

113 Регистър

за традиционни познания на Индия

http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Abouttkdl.asp?GL=Eng
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Приложение Поле 4. Общ преглед на българския КТИ сектор


При КТИ доминират малки и микропредприятия с 10 или по-малко служители, както и
партньорствата между два до четирима независими практици Големи предприятия са
представени в секторите на печатарството, медиите и разработката на софтуер.



КТИ допринасят с 5,54% брутна добавена стойност (3,147 млрд. лв.) за икономиката през 2008 г.
и дават работа на 4,93% от работната сила (повече от 188 000 заети лица).



Средната производителност на служител е с 30 процента по-висока от средната за страната.



В периода 2003-2008 г., брутната добавена стойност в КТИ е нараснала със 100 процента, в
сравнение с 40 на сто за икономиката като цяло.



По време на финансовата криза от 2008-2010 г. КТИ предприятията запазиха персонала си.



От 2010 г. е налице ръст на заетостта в секторите игрален софтуер, филми и графичен дизайн.



КТИ бизнесите реинвестират по-голямата част от генерираните печалби в разработването на
нови продукти, иновацията на услугите, уменията на персонала и изграждането на капацитети.



България разполага с висококвалифициран персонал и ниски производствени разходи (заплати)
в сравнение с други страни от ЕС, което я прави привлекателна дестинация за аутсорсинг на
услуги и производства.



В страната се наблюдава силно конкурентна среда, силно присъствие на международни играчи,
както и отлични връзки с партньори в чужбина.



Игралният софтуер, филмите, електронните медии и печатарската индустрия са силно
интегрирани с международните мрежи.



Въпреки че се регистрират положителни тенденции за износ в сегмента игрален софтуер, като
цяло българските КТИ са нетни вносители на чужди творчески продукти и интелектуална
собственост.



Формирането на клъстери е предимно в малък мащаб (до 10 партньора)

Източник: Национална стратегия за развитието на културните и творческите индустрии в България
(2011 г.).
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