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Предговор   

В контекста на неблагоприятнa външнa икономическа среда и проблемна вътрешна демографска 

картина, подобряването на стандарта на живот и растеж в дългосрочен план могат да бъдат 

катализирани чрез интелигентни инвестиции в иновации, научни изследвания и човешки капитал. 

Европейският съюз започна инициативата Стратегии за  интелигентна специализация -  нов 

подход към икономическото развитие, който се базира на целенасочена подкрепа за научните 

изследвания и иновациите. Правителството на България, водено от Министерството на 

икономиката и енергетиката, в момента подготвя Стратегията за интелигентна специализация на 

страната. Тя ще бъде основата за инвестиции от Структурния фонд в рамките на приноса на 

политиката на сближаване към плана за растеж и работни места „Европа 2020“.  

Настоящият доклад е "Принос към Стратегията за интелигентна специализация на България в 

областта на научните изследвания и иновациите“. Той представя цялостна оценка на 

управленската структура, инструментите за подкрепа на иновациите и основните активи в 

областта на иновациите на страната – научните изследвания и човешкия капитал. Докладът 

предлага по-силна рамка за мониторинг и оценка (МиО), както и секторен анализ на пет 

приоритетни сектора на икономиката и техния потенциал за иновации. 

Основните заключения на доклада са, че иновационната система на България работи под 

потенциала си, независимо дали измерен спрямо разходите и продуктите на системата или спрямо 

приноса на иновациите за икономическия растеж. Ниското ниво на разходите за НИРД, особено в 

предприятията, както и слабите връзки между научните изследвания и нуждите на 

производствения сектор са основните причини за сравнително слабите резултати на България в 

областта на иновациите.  Бъдещият растеж може да бъде подкрепен, ако България предприеме 

необходимите стъпки да се превърне в икономика, основана на знанието, с продукти и услуги с 

висока добавена стойност в сектори на икономиката, където страната вече има известно 

конкурентно предимство.   

В България има нововъзникващи експортно-ориентирани индустрии със значителен ръст. Тези 

индустрии могат да процъфтяват и да генерират работна заетост на висококвалифициран персонал  

с подходящата комбинация от частни инвестиции в иновации, допълнителни публични 

инвестиции в научните изследвания и човешкия капитал, и по-благоприятна бизнес среда. 

Секторният анализ в настоящия доклад е организиран около казуси, които обхващат пет сектора, 

които вече са икономически значими, но могат да станат по-динамични чрез иновации и трансфер 

на технологии - хранително-вкусова промишленост, машиностроене и електроника, фармацевтика, 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ), и култура и творчески индустрии. След  

обширни консултации с представители на индустрията, правителството, академичните институции 

и тинк танкове, в доклада се идентифицират силните и слабите страни на тези сектори, 

тенденциите в промишлеността, и възможностите за по-ефективно насочване на икономическите 

политики. 
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Основният преглед на българската система за иновации разкрива три ключови аспекта на 

публичната подкрепа за научните изследвания и иновациите, които биха могли да доведат до 

драстично подобрение в стимулите за инвестиции в иновации и възприемането на технологии, ако 

бъдат взети под внимание от правителството. 

a) Ефективно изпълнение на програмите за подкрепа на иновациите.  В следващия цикъл на 

Оперативната програма на ЕС за периода 2014-2020 г., правителството ще има възможност 

да  използва опита от предходния цикъл, за да  гарантира, че средствата се усвояват за 

подкрепа на проекти, които имат най-голям потенциал да дадат тласък на програмата на 

страната в областта на иновациите. Стратегическото съсредоточаване на ограничените 

ресурси в няколко ключови области ще бъде необходимо, за да се гарантира, че тези 

средства са похарчени там, където ще имат най-голямо въздействие върху икономиката. 

b) Подобряване на координацията между управленческите органи. Не съществува един 

ефективен централен орган, който да отговаря за програмата за иновации. Вместо това, 

отговорностите са разпръснати между няколко министерства и агенции, което води до 

разпиляване и дублиране на усилията.  Създаването на Национален борд за знания и 

иновации, който ще играе ролята на координационен орган на ниво кабинет и ще 

наблюдава и управлява програмата в областта на иновациите, ще спомогне до голяма 

степен за увеличаване на въздействието на интервенциите на правителството за развитието 

на националната иновационна система.   

c) Фокус върху отчетността на резултатите.  Трябва да има рамка за строг и редовен 

мониторинг и оценка (МиО) на резултатите. Това ще даде възможност да се правят 

промени в отговор на информацията за работата на системата. Интегрирането на 

ефективна рамка за МиО в Стратегията за интелигентна специализация на България, както 

е препоръчано от Европейската комисия, ще помогне за постигане на максимално 

въздействие от дейностите и инвестициите. Тази рамка ще даде основа за стратегия в 

областта на иновациите, която се базира на доказателствен подход – на идентифициране на 

какво работи, какво не работи и защо, и на начина, по който стратегията  може да  се 

адаптира и подобри в периода 2012-2020 г. Прилагането на договори за изпълнение за 

наблюдение на напредъка на съответните държавни органи и програми трябва да намали 

проблемите на агенциите. В допълнение, прозрачността на цялата система трябва да бъде 

насърчавана чрез процес на цялостна оценка, включен във формата на програмата.             

Изготвянето на проекто-доклада и на финалната версия на този доклад включваше обстойни 

консултации с различни партньори и заинтересовани страни, за да може констатациите в доклада 

да са възможно най-всеобхватни. Министерството на икономиката и енергетиката председателства 

няколко междуведомствени срещи, на които се обсъдиха политиките в областта на иновациите и 

слабостите по отношение на изпълнението. Те бяха допълнени от тематични семинари и 

специфични за сектора фокус групи, обхващащи различни теми, включително резултатите от 

Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г., потенциалът за интеграция на по-

мощни инструменти за подпомагане, комерсиализация на иновациите и режим на правата на 



  

3 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

интелектуална собственост. Докладът се възползва и от конструктивната обратна връзка от 

експертите на Европейската комисия от ГД „Научни изследвания и иновации“ и ГД „Регионална 

политика“, Европейския инвестиционен фонд и офиса на Центъра за съвместни изследвания в 

Севиля. 

Световната банка очаква да продължи партньорството с правителството на България в областта на 

иновациите. Резултатите до момента показват огромната полза от обединяването на опита на 

глобалните и национални експерти, които обсъждат и анализират възможностите за ускоряване на 

иновациите и за технологичното обновяване чрез интелигентни интервенции в публичните 

политики, които надграждат върху конкурентните предимства на страната. 

 

 

Джерардо Корочано 

директор РЧФС, Европа и Централна Азия и   

Глобална практика по иновации, технологии и предприемачество 

Световна банка 
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Резюме 

A. Въведение 

1. Настоящият доклад дава насоки за Стратегията за интелигентна специализация на 

България в областта на научните изследвания и иновациите чрез цялостна оценка на 

управленската структура, инструментите за подкрепа на иновациите и основните активи в 

областта на иновациите на страната – научните изследвания и човешкия капитал.  Като част 

от програмата за предоставяне на аналитични услуги в областта на иновациите,
1
 настоящият 

доклад  подкрепя разработването на Стратегия за интелигентна специализация, която трябва да 

послужи като тласък за осъвременяването на научните изследвания и на възможностите на 

България за иновации. ЕК ще повишава инвестициите си в научни изследвания, иновации и 

предприемачество като ключов компонент за бъдещия успех на Европа, и е определила 

одобряването на Стратегия за интелигентна специализация (виж Каре.0.1) като предварително 

условие за достъп до структурните и кохезионни фондове за периода 2014-20 г.     

 

Каре.0.1: Какво представлява интелигентната специализация? 

Интелигентната специализация е стратегически подход към икономическото развитие чрез целенасочена 

подкрепа на научните изследвания и иновациите (НИИ). Това ще бъде основата за инвестиции на 

Структурния фонд в НИИ, като част от приноса на Политиката за сближаване към постигане на 

дългосрочните цели на Стратегия „Европа 2020“ за растеж и работни места. По-общо казано, 

интелигентната специализация включва процес на разработване на визия, идентифициране на конкурентни 

предимства, определяне на стратегически приоритети и използване на интелигентни политики за 

увеличаване в максимална степен на потенциала за развитие въз основа на знанието на всеки регион, 

независимо дали е слаб или силен, високо- или нискотехнологичен.  

 
Източник: Платформа за интелигентна специализация на ЕК . http://s3platform.jrc.ec.europa.eu. 

                                                 

 
1Това е споразумение между правителството на  Република България и Световната банка за подкрепа на усилията на 

правителството, и в частност на усилията на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), за укрепване на 

националната иновационна система както на институционално ниво, така и на ниво политики. 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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2. Представянето на България в областта на иновациите през последното десетилетие 

не отговаря на очакванията. Иновационната система на страната работи под потенциала си, 

независимо дали измерен спрямо разходите на системата (виж Tаблица 0.1 за разходи за НИРД ), 

продуктите (виж Tаблица 0.2 и Tаблица 0.3 за брой патенти), или спрямо приноса на иновациите 

за икономическия растеж (виж Фигура 0.1 за стойността на износа на високотехнологични стоки).  

Това представяне е въпреки приемането на Националната иновационна стратегия през 2004 г.  и 

поправките през 2006 г., на Националната програма за реформи (НПР) 2011-2015 г. (която е 

поставила конкретни цели за увеличаване на НИРД от 0.6 % от БВП през 2012 г. до  1.5% до  2020 

г.) и въпреки разработването на регионални изследвания в областта на иновациите през 

последното десетилетие. Ниското ниво на разходите за НИРД, особено в предприятията, почти 

несъществуващите връзки между научните изследвания и нуждите на производствения сектор, 

както и тревожния демографски профил на обществото като цяло, са основните причини за 

сравнително слабите резултати на България в областта на иновациите.   

Smart 
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Tаблица 0.1: Представяне на българските 

фирми в областта на иновациите спрямо 

средното за ЕС-27 

 БГ ЕС 

Разходи за НИРД на бизнеса 0.3% 1.23% 

Публични разходи за НИРД 0.29% 0.76% 

Източник: Съюз за иновации на ЕК, 2011 г. 

Фигура 0.1: Високотехнологичен износ (% от 

целия) 
 

 
Източник: Индикатори за световно развитие 

текст към картинката:  

България, Хърватска, Унгария, Литва 

Румъния, Турция, Финландия 
 

Tаблица 0.2: Патенти, издадени от СПТМ (на 

млн. жители) 

Държава 2007 2008 2009 2010 2011 

България 6 16 36 58 43 

Унгария 47 66 46 91 100 

Румъния 11 12 8 16 34 

Турция 19 16 19 29 41 

Хърватска 15 14 16 9 16 

Финландия 850 824 864 1143 951 

Източник: СПТМ на САЩ, данни за полезни патенти, 

справка от ноември 2012 г. 

 

 

Tаблица 0.3: Патенти, издадени от ЕПВ (на млн. 

жители) 

Държава 2007 2008 2009 2010 2011 

България 0.8 0.5 0.7 0.4 1.1 

Унгария 3.5 4.8 3.8 5.8 4.6 

Румъния 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 

Турция 0.5 0.7 0.8 1.2 1.3 

Хърватска 3.2 2.9 3.4 2.3 1.1 

Финландия 144.0 154.3 124.3 126.6 109.0 

Източник: Годишни доклади на ЕПВ, СПР 

 

3. Бъдещият икономически растеж на България зависи от това страната да се превърне 

в икономика, основана на знанието, при която основните двигатели за 

конкурентоспособност са продуктите и услугите с висока добавена стойност.  Икономическата 

криза разкри слабости на икономиката, и по-специално фактът, че секторите на 

нискоквалифицираното производство, на услугите, и на строителството са били водещи за 

генериране на работна заетост и икономически растеж.  Продуктите и услугите с висока стойност 

остават незначителна част от износа, а уменията и технологичните възможности на страната не са 

се подобрили. Тази тенденция се вижда в износа и в технологичното представяне на България, 

както в мястото, което заема в класацията за конкурентоспособност спрямо останалите страни. 

Освен това, има ниско усвояване на средствата по ОП „Конкурентоспособност” на ЕК (1.162 млн. 

евро), която е основният източник на публични средства за осъвременяване и модернизиране на 

българската икономика за периода 2007-2013 г.  Обръщането на тази тенденция ще изисква 

промяна в подхода и във философията. Научните изследвания и иновациите могат да помогнат на 

българската индустрия да се придвижи нагоре по веригата на стойността в индустриите на 

знанието, като по този начин се увеличи дяла на високотехнологичен износ и се подобрят 

перспективите за работна заетост на човешкия капитал, както и да се задвижи колелото на растеж 

и по-добри възможности за хората на България.  
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4. Съществува ясна положителна корелация между развитието на ИКТ и на 

конкурентоспособността на страната, което предоставя възможности за страна като 

България. Изследванията показват положителна корелация между различните икономически 

резултати и проникването на широколентовия достъп, делът на гражданите, които са редовни 

потребители на интернет и дела с добри компютърни и интернет умения. Разликата по отношение 

на ИКТ уменията между България и ЕС тръгва надолу по веригата към по-бавното развитие на 

специалистите в областта на ИКТ в икономиката и има отрицателно въздействие върху 

навлизането на електронната търговия, е-правителството и е-практиките като цяло. Въпреки че е 

постигнат напредък в създаването на услугите на електронното правителство, има взаимосвързани 

пречки за трансформация посредством широколентов достъп, например ниска пенетрация на 

широколентовия достъп и частично широколентово покритие в селските райони.  

5. Прегледът на българската система за иновации разкрива три основни аспекта на 

публичните политики, които биха могли да доведат до драстично подобрение, ако им се 

обърне внимание от страна на правителството. 

a. Ефективно изпълнение на програмите за подкрепа на иновациите.  В следващия цикъл 

на Оперативната програма на ЕС за периода 2014-2020 г., правителството ще има 

възможност да  използва опита от предходния цикъл, за да  гарантира, че средствата се 

усвояват от тези, които имат най-голям потенциал да дадат тласък на програмата на 

страната в областта на иновациите, което да доведе до скъсяване на разстоянието между 

България и ЕС по отношение на конкурентоспособността.  Чрез разрешаването на 

проблемите, свързани с изпълнението на програмата, правителството ще бъде в състояние 

да  засили въздействието на усилията си за справяне с недостатъците в областта на 

научните изследвания и формирането на човешки капитал, които в момента пречат на 

иновационните усилия на индустрията.  Ще трябва да бъдат направени трудни избори за 

пренасочване на финансирането към университетите и научните институти, които постигат 

резултати, и за ограничаване на финансирането на тези, които не се справят.  В областта на 

бизнес иновациите, опростяването на процедурите и преразглеждането на критериите и на 

процеса за разпределяне на финансирането ще увеличат усвояването и ще гарантират, че 

иновативните фирми с голямо въздействие са тези, които получават финансиране.  Освен 

това, ще е необходимо стратегическо съсредоточаване на ограничените ресурси в няколко 

ключови области, за да се гарантира, че тези средства са похарчени там, където ще имат 

най-голямо въздействие върху икономиката.  

b. Подобряване на координацията между управленските органи. Представянето на 

българската икономика в областта на иновациите зависи най-вече от: (i) капацитета за 

усвояване на фирмите; и (ii) способността за развитие на научен и изследователски 

потенциал и на човешки капитал, които да отговарят на настоящите и на бъдещите нужди 

на ключовите сектори. Тези функции се поддържат от няколко държавни органа в 

България.   Не съществува един ефективен централен орган, който да отговаря за 

програмата за иновации. Вместо това, отговорностите са разпръснати между няколко 

министерства и агенции, което води до разпиляване и дублиране на усилията.  Създаването 

на координационен орган на ниво кабинет, който да наблюдава и управлява програмата в 

областта на иновациите ще спомогне до голяма степен за увеличаване на въздействието на 

интервенциите на правителството за развитието на иновационната система.  Закриването 

на институтите за приложни изследвания в началото на прехода на практика сложи край на 
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координираната от държавата връзка между научните изследвания и индустрията. Както 

научните изследвания, така и индустрията търсят партньори главно извън България, а 

голямата част от научните изследвания, които се провеждат от институтите по приложни 

изследвания в страната, почти нямат връзка с националната икономика. Освен това, 

ограниченото финансиране за научни изследвания в университетите прави кариерата в 

областта на науките и инженерството непривлекателна за кандидат-студентите.  Чрез по-

добра координация на усилията си, правителството може да насърчава  секторите на 

научните изследвания, формирането на човешки капитал и бизнеса за синергично 

сътрудничество, което е от съществено значение за прехода на страната към икономика на 

знанието.  

c. Фокус върху отчетността на резултатите.  За да може системата за иновации да 

функционира правилно, трябва да има строг и редовен мониторинг и оценка на 

резултатите. Това ще даде възможност да се правят промени в отговор на информацията за 

работата на системата. Интегрирането на ефективна рамка за МиО в Стратегията за 

интелигентна специализация, както е препоръчано от Европейската комисия, ще помогне 

за постигане на максимално въздействие от дейностите и инвестициите. Тази рамка ще 

даде основа за стратегия в областта на иновациите, която се базира на доказателствен 

подход – на идентифициране на какво работи, какво не работи и защо, и начина, по който 

стратегията  може да  се адаптира и подобри в периода 2012-2020 г. Прилагането на 

договори за изпълнение за наблюдение на напредъка на съответните държавни органи и 

програми трябва да намали проблемите на агенциите. В допълнение, прозрачността на 

цялата система трябва да бъде насърчавана чрез процес на цялостна оценка, включен във 

формата на програмата.             

6. Европейската комисия предоставя подробни насоки за разработването на стратегии 

за интелигентна специализация.
2
 В съответствие с насоките на ЕК, настоящият доклад обхваща 

следните области: 

a. Анализ на контекста и  потенциала за иновации:  Глава 4 (Научни изследвания) 

включва подробна оценка на инфраструктурата за научни изследвания и иновации на 

България и дава препоръки за нейното осъвременяване. Връзките на българските 

изследователи с останалата част от света (и в частност, с Европа) също се разглеждат 

подробно в тази глава, като се дават препоръки за укрепване на тези връзки чрез 

създаване на повече партньорства. Глава 5 (Човешки капитал) разглежда начините, по 

които правителството може да стимулира университетите да „произвеждат” умения, 

които имат отношение към иновативните сектори на икономиката.  Глава 2 

(Стимулиране на иновациите и високоефективното предприемачество) разглежда 

динамиката на предприемаческата среда и инструментите, които са на разположение на 

правителството, за да отговори на нуждите на иновативните предприемачи. 

                                                 

 
2
 Европейска комисия (2012 г.). Ръководство за стратегии за научни изследвания и иновации за 

интелигентна специализация (RIS3). Европейски съюз, май 2012 г. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf 
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b. Създаване на стабилна и приобщаваща управленска структура:  Докладът се 

придържа към предпоставките на ЕК, че в разработването на иновационната програма 

трябва активно да участват заинтересовани страни от различни сектори и нива.  Глава 3 

(Управление) разглежда най-добрите практики по света и дава конкретни препоръки 

как да се постигне стабилно и приобщаващо управление на иновационната система на 

България. 

c. Разработване на обща визия за бъдещето:  По препоръка на ЕК страните трябва да 

разработят цялостна визия за икономическото си бъдеще, която се споделя от всички 

заинтересовани страни.  Глава 2 представя концепцията за технологична пътна карта – 

процес на сътрудничество за разработване на общи цели в областта на иновациите. 

Участието в този процес ще даде възможност на България да разработи визия, която е 

споделена и следователно има много по-голям шанс за успех. 

d. Идентифициране на приоритети:  Целта на настоящия доклад е да съдейства на  

правителството в идентифицирането на областите, върху които трябва да се 

съсредоточи, за да стимулира иновациите и за да ускори трансформацията на България 

в икономика на знанието. Секторният анализ представя случаи от практиката в няколко 

ключови сектора, които  да предоставят контекст за дискусии по политиките. 

Консолидирането на механизмите за управление, както е описано в Глава 3 

(Управление), ще гарантира координиран процес, при който всички министерства и 

държавни органи са съгласувани и концентрирани върху едни и същи приоритети.  

e. Определяне на съгласуван микс от политики, пътни карти и план за действие: 

Докладът включва откровена оценка на съществуващия микс от политики и 

инструменти,  които се използват за стимулиране на иновациите.  Той посочва и 

примери за добри практики и за възможни препятствия, и също така предлага промени 

в  съществуващия микс от инструменти за подкрепа на иновациите. След като 

стратегията бъде завършена, ще бъде от съществено значение да се ангажират всички 

заинтересовани страни в диалог за изработването на пътна карта и план за действие, за 

да се гарантира успешно изпълнение. 

f. Интегриране на механизми за мониторинг и оценка: ЕК подчертава необходимостта 

от интегриране на механизми за мониторинг и оценка в Стратегията за интелигентна 

специализация и в различните й компоненти (например,  от общите стратегически цели 

до конкретните цели на всяка от дейностите й) още от самото начало. Глава  6 

(Mониторинг и оценка) описва в подробности как правителството трябва да подходи 

към тази задача и дава насоки за изработването на цялостна рамка за мониторинг и 

оценка. 

B. Преглед на доклада 

7. Концепцията за интелигентната специализация е "всеки регион, въз основа на 

собствените си силни страни, насочва определянето на приоритетите в националните и 
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регионалните стратегии за иновации.”
3
 Целта на Стратегията за интелигентна специализация е 

да подобри въздействието и пригодността на НИРД чрез консултативен процес, базиран на факти, 

който дава възможност за "самопознание" (Дейвидм Фори и Хол, 2009). Подходът на 

интелигентна специализация работи с индустриалните и икономически  характеристики на 

страната или региона, като използва способностите, които са били разработени с течение на 

времето, за да укрепи иновационния й потенциал.  Предизвикателството е, че тези способности са 

също така много специфични, което може да ограничи възможностите за предприемачите. Затова  

усъвършенстването и разнообразяването им става по-лесно, когато  страните се насочат към 

близки дейности, които използват и пренасочват съществуващи активи. Интелигентната 

специализация също оправдава и известна степен на таргетиране, за да подпомогне клъстърите, 

които се появяват в една, до голяма степен, неутрална среда и среда с конкурентна политика. 

Разработването на Стратегия за интелигентна специализация ще помогне на правителството да 

гарантира, че инвестициите ще постигнат значително икономическо въздействие чрез обновяване 

на приложимото законодателство, чрез програми за финансиране и чрез повишаване на капацитета 

на публичната администрация.   

8. В съответствие с насоките на ЕС, докладът се основава на широки консултации с 

членовете на правителството, на частния сектор, на академичните среди и на гражданското 

общество. Докладът разглежда основните фактори за развитието на динамична и добре 

функционираща национална иновационна система и завършва с казуси от пет ключови сектора,  

които имат потенциал да се възползват от увеличаване на инвестициите в иновации. Докладът 

обхваща следните области:  

Предприемачество: Стимулиране на иновациите и на високоефективните 

предприемачи  

9. Тази глава описва как правителството може да използва по-ефективно 

инструментите, с които разполага за стимулиране на иновациите и високоефективното 

предприемачество. Главата обсъжда ролята на правителството за премахване на препятствията 

пред предприемаческата дейност и за предоставяне на подходящите стимули и законова и 

регулаторна рамка за иновации. В нея се прави оценка на пазарните неуспехи, които правят 

необходима правителствената  намеса, разглеждат се най-подходящите инструменти за България и 

се обсъжда как тези инструменти могат да бъдат усъвършенствани. 

10. Предприемаческият сектор в България е доминиран от микро предприятия с по-

малко от 10 служители. Тези предприятия представляват 91% от всички компании и 

осигуряват работна заетост на 29% от работната сила за периода 2008-2010 г.  Микро- и 

малките фирми срещат редица препятствия да се превърнат в иновативни компании,  които се 

отразяват негативно на потенциала им за растеж и, в много случаи, за оцеляване. Основна цел на 

Стратегията за интелигентна специализация трябва да бъде преодоляването на тези пречки, за да 

се даде възможност на малките компании с ограничен ефект върху икономиката да се превърнат в  

                                                 

 
3 Пак там.  



 

13 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

иноватори с голямо въздействие, които са активно ангажирани в разработката на нови продукти и 

процеси.   
Фигура 0.2: Иновативни характеристики на МСП 

 
 

11. Поради пропуски в пазара, способността на предприемачите да експериментират и да 

понесат свързаните с това рискове до голяма степен зависи от наличието на финансова и 

нефинансова подкрепа за създаване на нови фирми и за развиване на съществуващите 

предприятия. За да създаде среда, която стимулира  бизнес иновациите, правителството  трябва 

да отговори на нуждите от:  (a) добре изработени насоки за права на интелектуална собственост 

(ПИС), за да се увеличи навлизането им и да се повишат стимулите за иновации; (б) технологична 

пътна карта, за да се обединят заинтересованите страни да развиват общи иновационни цели; (в) 

ефективни механизми за финансиране; и (г) механизъм за координация, за да се гарантира, че са 

ангажирани всички заинтересовани страни.  Като се има предвид, че интервенциите в областта на 

иновациите носят висока степен на риск, форматът на всеки инструмент трябва да се ръководи от 

принципите на прозрачност и нетна положителна промяна от прилагането му. 

12. Българското законодателство в областта на защита на интелектуалната собственост е 

в съответствие с директивите на ЕС, но не успява да стимулира местна иновативна дейност 

поради проблеми с ефективна защита.   Законодателството в областта на патентната защита и 

регистрацията на полезни модели е добре разработено и обхваща ключовите области нови 

открития, научни теории и математически методи. Законът не поставя никакви ограничения за 

използването на интелектуалната собственост за целите на обезпечаване, а на изследователските 

институции, включително и на университетите, е дадена голяма свобода в управлението на 

правата на интелектуалната им собственост.  Въпреки че тези мерки са намалили неправомерното 

присвояване на интелектуална собственост, прилагането им продължава да бъде неравномерно, а 

възприемането им от страна на частния сектор е минимално и предимно ограничено до патенти, 

получени чрез международни партньорства. 

13. Прилагането на ефективни защити на правата върху интелектуалната собственост 

ще стимулира бизнеса да инвестира в НИРД чрез отстраняване на риска от бърза имитация. 
За да постигне тази цел, правителството ще трябва да преразгледа насоките за  правата върху 

интелектуалната собственост, свързани с научните изследвания, финансирани от правителството, 
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Източник: Съюз за иновации на ЕС, 2011 г. 

България Румъния Финландия ЕС-27 
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съвместните публични/частни и академични/частни изследвания. Правителството може да насърчи 

използването на системата за интелектуална собственост като подобри познаването на всички 

нейни елементи - не само на патентите, но също така и на търговските марки, географските 

означения, промишлен дизайн, полезни модели, и т.н. Усъвършенстването на процеса за 

кандидатстване за право върху интелектуалната собственост, подобряването на ефективността на 

предотвратяване и на разрешаване на споровете и намаляването на транзакционните разходи също 

ще спомогнат много за улесняване на прилагането  от страна на изобретатели, изследователи, 

предприемачи и малки и средни предприятия. През януари 2013 г. ЕС  одобри въвеждането на 

единна патентна система на ЕС, което следва да улесни защитата и управлението на ПИС в 

България. 

14. Фрагментираният процес на изработване на политики в България в областта на 

научните изследвания, формирането на човешки капитал, развитието на технологиите и 

подкрепата за бизнес иновациите отслаби въздействието на бизнес иновационните 

инструменти. Технологичната пътна карта представлява секторно-специфично упражнение, което 

идентифицира предизвикателствата, прогнозира нуждите на развиващите се пазари и посочва 

технологични пропуски и необходимата НИРД, която да подпомогне конкурентоспособността на 

сектора. Това упражнение ще подобри координацията между участниците в системата и по този 

начин ще увеличи ефективността на държавната намеса.  Опитът показва, че комбинирането на 

подход „отгоре-надолу", при който ключовите сектори са предварително подбрани, с подход 

"отдолу-нагоре", при който новите сектори се самоопределят, може да създаде конкуренция сред 

различните сектори за достъп до обществените блага, които ще бъдат осигурени от държавата. И 

двата подхода изискват активна ангажираност на заинтересованите страни, за да бъдат успешни, а 

ролята на правителството е ограничена до осигуряване на начално финансиране за пътната карта, 

събиране на заинтересованите страни от важните сектори и улесняване на дискусията.  

Правителството поема активна роля към края на процеса, когато от дискусиите започнат да се 

оформят насоки за политики и препоръките се превръщат в програми и инициативи за политики, 

предназначени да отговорят на настоящите и бъдещите нужди на фирмите в съответния сектор.      

15. Значителна пречка за постигането на оптимално ниво на иновации в една икономика 

е липсата на  стимули за финансиране на иновативното предприемачество и 

комерсиализацията на научните изследвания.  Достъпът до кредитиране е от съществено 

значение за МСП и има пряко въздействие върху общата факторна производителност, но 

нематериалната същност на технологичните иновации и несигурността по отношение на 

резултатите от тях правят МСП много трудни за финансиране. Иновативното предприемачество 

изисква специализирани платформи и финансови инструменти за правилно развитие, най-важните 

от които са съфинансиране, финансиране на ранен етап и, след като се събере критична маса от 

предприемачи в областта на иновациите – рисков капитал.     

16. Съществуват значителни възможности за подобряване и разширяване на 

действащите в момента инструменти за финансиране на иновациите. ОПК използва в голяма 

степен безвъзмездна помощ със съфинансиране и въпреки че това е ефективен начин за 

насърчаване на компаниите да споделят и управляват риска, който дава възможност за 

специфично таргетиране предвид всеки отделен случай, той е изключително труден за 

администриране и изисква специализирани познания при оценяване. Проектирането  на фондове 
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за съфинансиране за подкрепа на иновационните дейности във фирмите е основна първа стъпка 

към развитието на подходящи пазарни механизми. За тази цел, задълбоченото проучване на ОПК
4
 

доведе до следните препоръки: 

a.  Допълнителните институционални реформи са от решаващо значение за 

подобряване на изработването и прилагането на политиките.  Въпреки 

последните институционални промени, управленческата структура на ОПК има нужда 

от още реформи, тъй като: (i) институционалната структура на управлението на ОПК 

не е в съответствие с международните добри практики, които предполагат, че 

насочването на публични средства чрез независима, специализирана агенция е най-

ефективния начин за управление на публичните ресурси, насочени към иновациите; (ii) 

Управляващият орган (УО) на ОПК има недостиг на човешки капитал с правилната 

комбинация от опит, както и дългосрочна перспектива, която е необходима за 

създаване на капацитет за ефективно изпълнение на програмите; (iii) МИЕ
5
  би 

трябвало да играе по-стабилна роля на ниво политики и да води диалога между 

заинтересованите страни по отношение на програмите и политиките на страната в 

областта на иновациите.  

b. Действащите в момента процеси за подбор и оценка на проекти са ключов  

фактор за  затрудненията при изпълнението на ОПК. Въпреки че УО на ОПК 

въведе редица мерки за улесняване на усвояването на средства по ОПК, както 

финансовото, така и същинското изпълнение на иновационните мерки по ОПК 

изостава до голяма степен.  Основен фактор, който затруднява усвояването на средства 

по ОПК е процесът на подбор на проектите, който е усложнен, дълъг, не достатъчно 

прозрачен и подкрепя проекти, които съответстват на административните критерии на 

процедурата, независимо от качествата им и иновативния им потенциал. 

Опростяването на процеса на подбор и оценка е от съществено значение за 

ефективното изпълнение на програмите по ОПК и за привличане на качествени 

кандидатури.    

c. Изключително важно е оценителите на проекти да имат значителен технически 

и пазарен опит. Процесът на техническа оценка на проектите не включва достатъчен 

брой оценители с адекватен технически и търговски опит.  Силно се препоръчва ОП 

ИК да ангажира независими експерти, както и чуждестранни специалисти за 

партньорска оценка, с необходимите правомощия за оценка на качествата на идеите. 

Този подход ще улесни процеса на оценка и ще гарантира качеството на оценяване на 

проектите.  

                                                 

 
4
 Tези препоръки за подобряване на програмата за съфинансиране са обсъдени в подробности в доклада на 

Световната банка “Подкрепа за иновациите чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност 2007-2013: 

преглед и възможности за подобряване на резултатите за периода 2014-2020 г.”, изготвен по Програмата за 

предоставяне на аналитични услуги за България в  областта на иновациите. 
5 Преди – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) (2009-2013 г.). 
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d. Мерките за подкрепа на бизнес иновациите могат да бъдат допълнително 

подобрени.  С цел да се подобри усвояването на средства по ОПК и да се привлекат по-

голям брой иновационни проекти, е препоръчително да се пренасочи фокуса на 

администриране на програмата от  избягване на риска към управление на риска.  Този 

процес ще включва: (i) намаляване на броя на критериите за допустимост като се 

подберат най-подходящите, с цел да се привлекат повече кандидати; (ii) преработване 

на критериите за оценяване така, че да се наблегне на техническите и пазарните 

критерии; (iii) подобряване на насоките за кандидатстване с цел привличане на по-

качествени кандидатури; (iv) разширяване на дейностите за обучение на кандидатите 

за подготовка на проектни предложения; (v) предоставяне на ясни насоки за 

кандидатите по отношение на времевата рамка и основните етапи на процеса на 

кандидатстване, и (vi) разработване на процес за разглеждане, базиран на риск, при 

който се одитира определена извадка от бенефициентите и тези, за които се установи, 

че не отговарят на условията, се наказват строго.  

e. Новата ОП „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г. (ОПИК) е 

възможност за въвеждане на нови иновационни инструменти, насочени към 

различните етапи на иновационната верига на стойността. ОПИК вероятно ще 

бъде основният източник на публично финансиране за иновациите в периода 2014-

2020г. С цел да се допълнят вече съществуващите иновационни инструменти и да се 

отговори на съществуващите пропуски за подкрепа на всичките етапи на 

иновационната верига на стойността,  предлагаме набор от нови инструменти, които да 

допълнят и подобрят националната иновационна система на България: (i) бизнес 

инкубатори, които включват инвестиционни фондове за ранно финансиране; (ii) 

лаборатории за доказване на концепции, които ще подкрепят разработването на 

прототипи и пилотирането на иновативни продукти; (iii) мрежа от центрове за 

технологичен трансфер с офис извън кампуса, които ще предоставят специализирани 

услуги за комерсиализация на научните изследвания; (iv) програми, които насърчават 

сътрудничеството с българската високообразована диаспора, което ще доведе до 

включване в глобалните мрежи на знанието и връзки с експерти в областта на 

иновациите; (v) иновационни ваучери за МСП, които ще насърчават поведенчески 

промени  към иновации в МСП от  традиционните сектори (виж Tаблица 0.4). 

f. Подобряване на мониторинга и оценката на ОП. Възможностите, които съществуват 

включват по-богат набор от показатели, които балансират постижения и резултати,   

въвеждане на щателна оценка на въздействието, чрез която да се отчете нетната 

положителна промяна от прилагането на различните инструменти и подобряване на 

координацията с останалите министерства, така че постигнатите резултати да са 

видими.  

Tаблица 0.4: Предложения за иновационни инструменти  

Инструмент Обосновка Добри практики 

Бизнес 

инкубатори/акселератори 

на рисков капитал 

 Идентифициране на 

високотехнологични 

стартиращи компании и 

 Фокус върху подбирането на най-

добрите идеи 

 Използване на стимули, които да 
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инвестиции в иновативни 

бизнес идеи. 

 Улесняване на 

разпространението на знанията 

и технологичната модернизация 

в ниско- и 

среднотехнологичните сектори. 

'инкубират' бизнеси с висок 

растеж 

 Силна ангажираност на 

университетите 

 Решенията за финансиране 

трябва да се взимат от комисия за 

оценка, съставена от бизнес 

експерти 

Лаборатории за 

доказване на концепции, 

за разработване на 

прототипи и пилотиране 

на иновативни продукти 

 Премахване на препятствия 

като начално финансиране, 

достъп до оборудване и до 

експертиза 

 Вида лаборатория ще зависи от 

интереса на частния сектор   

Мрежа от центрове за 

технологичен трансфер 
 Оптимизация на услугите за 

трансфер на технологии по 

разходно-ефективен начин.  

 При този модел, дейностите на 

ЦТТ се фокусират върху: i) 

поощряване на технологичния 

трансфер, ii) оценка на 

търсенето на технологичен 

трансфер и iii) потенциални  

открития, а  офисът извън 

кампуса отговаря за 

техническата подкрепа в 

процеса на комерсиализация на 

знанието.     

 ЦТТ да се специализират в 

различни области, с цел да се 

насърчава сътрудничеството и 

сключването на договори между 

ЦТТ. 

Програма за 

сътрудничество с 

диаспората 

 За страна със значителна 

диаспора, това е ефективен 

начин за повишаване на 

трансфера  на глобалния запас 

от знания, което е от решаващо 

значение за иновациите и 

конкурентоспособността на 

икономиката.   

 Инициативи, които 

насърчават предприемачеството 

на диаспората са  разработени в 

различни страни и с различна 

насоченост, например 

сътрудничества за научни 

изследвания, работа в мрежа, 

менторинг, обучение и рисков 

капитал 

Ваучери за иновации  Насърчаване на 

поведенчески промени в МСП в 

традиционните сектори към 

иновации чрез техническа 

помощ. 

 Стимулиране на 

иновациите в МСП чрез 

сътрудничества с институции 

на знанието. 

 Опростен процес на 

кандидатстване 

 Издателят трябва да бъде 

регионална или национална 

организация, която поема 

ангажимента да плати на 

доставчика на услугата (или в 

някои случаи, да възстанови на 

МСП сумата за вече извършено 

плащане) 

 Дават възможността да се 

сключват договори с 

чуждестранни доставчици на 

услуги в ЕС и извън него. 
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Програми за 

технологично 

разширяване 

 Страни като България като цяло 

е вероятно да се възползват 

значително от технологично 

разширяване    

 МСП са особено ограничени в 

проучването на технологично 

ноу-хау и експериментирането 

с нови технологии.  

 Оценките на въздействието 

показват, че фокусът върху 

консултирането и управленското 

обучение по отношение на  

технологичното разширяване  

могат да доведат до значителни 

подобрения в представянето на 

фирмата.  

17. Софийският технологичен парк след завършването си ще предостави необходимата 

инфраструктура за някои от иновационните инструменти. Технологичният парк може да 

постигне много за подобряване на взаимодействието и партньорствата между различните 

участници в системата на иновациите. Той е идеално място за разполагане на фондовете за 

начален и рисков капитал, бизнес инкубатор, лаборатория за доказване на концепции и на 

координиращата организация на центровете за технологичен трансфер на университетите. За 

успешното развитие и експлоатация на технологичния парк  е важно да се гарантира, че 

инструментите, които съдържа се диктуват от търсенето и че частният сектор е адекватно 

представен в управленската структура на парка.  След като финансирането за доизграждане на 

парка и за закупуване на лабораторно оборудване е осигурено (42.5 млн. евро по ОП 

„Конкурентоспособност” и 7.5 млн. евро от националния бюджет), технологичният парк трябва да 

се съсредоточи върху разработването на план за финансова устойчивост. 

18. България, чрез програмата JEREMIE, въведе инструменти за финансов инженеринг 

в подкрепа на МСП и иновативните стартиращи компании, които са подобрили 

финансирането на ранен етап. Гаранционният фонд и фондът за споделяне на риска,  които 

работят чрез търговските банки, имат все по-голям портфейл, който достигна 254 млн. евро към 

юни 2013 г. и са подпомогнали МСП да получат около 3700 заеми. Инициативата за насочване на 

21 милиона евро от OПК за акселерация и начално финансиране през два частно управлявани 

фонда  Eleven и LAUNCHub, показва обещаващи резултати. Към юни 2013 г. двете програми са 

прегледали над 2000 искания за финансиране от над 30 страни, и са направили инвестиции в 59 

високотехнологични стартиращи фирми, като са използвали около 4 милиона евро от наличните 

средства. Това е довело до съвместни инвестиции от бизнес ангели на стойност приблизително 400 

000 евро, които са били обезпечени от 3 от стартиращите фирми, които са показали значителен 

напредък. Две нови програми за акселерация бяха започнати от частни компании в България, 

вдъхновени от дейността на JEREMIE. 

19. Фондовете за начални инвестиции в България могат да подпомогнат 

идентифицирането на стартиращи компании с висок потенциал и да увеличат кандидатите 

за рисков капитал. Новите предприятия, особено тези, които са подкрепени от рисков капитал, са 

се доказали като ключов двигател за иновации. Докато големите фирми обикновено се фокусират 

върху съществуващите клиенти и пазари, новите компании често се насочват към усвояването на 

нови пазарни възможности. За да може да привлече рисков капитал, компанията трябва е 

разработила успешно иновация, да е доказала своите технически възможности, и да е 

идентифицирала възможни търговски приложения и пазари. На такъв етап, рисковият капитал 

осигурява средствата за разширяване на производството и за разработването на тези пазари, и 

играе важна роля в подкрепа на по-късните и най-видими етапи на комерсиализация.   
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20. Въпреки че капиталовите инструменти показват първи признаци на успех, много е 

важно да се вземат предвид поуките от предишни опити на други правителства да 

финансират фондове за рисков капитал, много от които са се провали поради липсата на 

специализирани познания в съответните сектори. Няколко проучвания на публични програми 

за рисков капитал в световен мащаб
6
 сочат следните поуки: (i) фондът трябва да бъде 

партньорство между държавата, като пасивен инвеститор, и частен източник на рисков капитал; 

(ii) фондът трябва да изисква съфинансиране от фирмата-иноватор; (iii) фондът трябва да бъде 

достатъчно гъвкав и да позволява промени в стратегията; (iv) публичните фондове за рисков 

капитал трябва да са толкова дисциплинирани, колкото и частните фондове и да изхвърлят 

компаниите, които не се справят след изтичане на пробния период; (v) изисква се международен 

подход, за да се гарантира, че компаниите са конкурентоспособни в глобален мащаб; (vi) ще 

трябва да се приемат критерии за внимателно и безпристрастно оценяване. Важно е да се 

подпомагат и други финансови инструменти, които могат да играят значима роля за финансиране 

на иновациите в по-късните етапи от жизнения цикъл на бизнеса, така че източниците на 

финансиране да не пресъхват с развитието на компаниите. Поради това, инструментите за 

финансов инженеринг на инициативата JEREMIE, насочени към финансиране на по-късните етапи 

са благоприятно развитие. 

Управление: Разработване на цялостна рамка  

21. Tази глава подчертава необходимостта от по-силна управленческа рамка за усилията 

на правителството в областта на иновациите. Главата анализира предизвикателствата за 

развитието на стабилна структура за управление на иновационната система и предлага 

институционална уредба, която да: (a) увеличи хоризонталната координация между науката и 

научните изследвания и бизнес иновациите, в рамките на програма от политики, насочени към 

създаване на икономика, движена от иновациите; (б) изведе стратегията и политиките за иновации 

в центъра на националната програма; и (в) увеличи капацитета на България да използва 

продуктивно наличните публични инструменти за финансиране, включително структурните 

фондове на ЕС, за да изпълни националната си програма. 

22. Фактът, че политиката в областта на иновациите в България се изработва и прилага 

от множество министерства и агенции ограничава хоризонталната съгласуваност при 

процеса на изработване и прилагане на политики, и оказва негативно въздействие върху 

качеството и темпа на публичните разходи за научни изследвания и иновации. Министерство 

на образованието и науката (МОН) и Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) са 

основните органи, които изработват политики и отговарят за изпълнението им в областите наука и 

технологии и иновационна политика респективно. Техните функции се допълват от няколко 

изпълнителни агенции и консултативни структури. Другите министерства (основно Министерство 

на земеделието, на здравеопазването и на отбраната) отговарят формално за 

научноизследователските дейности в съответните области. Националният съвет за иновации, 

който би трябвало да играе ролята на консултант, не е изиграл значима роля в оказването на 

                                                 

 
6ОИСР, 2006; Лернер Дж. (2009), „Булевардът на разбитите мечти: Защо пропаднаха обществените усилия за 

подпомагане на предприемачеството и рисковия капитал и какво да направим по въпроса”, Принстън юнивърсити прес; 

Световна банка (2012 г.),  „Постигане на интелигентен растеж: Как научните изследвания и иновациите да работят за 

България”, Доклад No.66263-BG. Вашингтон, окръг Колумбия. 
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влияние върху политиката в областта на иновациите в България, какъвто обикновено е случаят с 

консултативните съвети без силен мандат.  

23. Ефективното разработване на политики в подкрепа на иновациите е сложен процес, 

като се има предвид дългосрочното въздействие и системния характер на иновациите, както 

и значителния риск от присвояване от заинтересованите страни, поради което устройството 

на институциите играе основна роля за подобряване на качеството на политиките. 

Предизвикателството е да се предотвратят две големи опасности, които обикновено отслабват 

институционалното управление: естествената склонност на правителствата да се съсредоточават 

върху политики с краткосрочни ползи и също толкова естествената склонност на различните 

агенции, които отговарят за прилагането на политиките, да създават свои собствени, 

некоординирани програми в отговор на натиска от избирателите си, което прави държавната 

подкрепа маргинална и с ограничено въздействие върху поведението на бизнеса. 

24. Насърчаването на интеграцията на политиката в областта на науката и 

технологичното развитие изисква политики, които реагират на сигналите на пазара и 

допълват готовността на частния сектор да инвестира в публични блага, НИРД и човешки 

капитал. Страните използват различни модели, за да организират държавната политика и 

координацията между различните аспекти на иновациите (наука и висше образование, научни 

изследвания и технологично развитие, икономически и бизнес иновации. Въпреки различните 

подходи, националните иновационни системи на напредналите държави имат някои много важни 

общи характеристики. Всички те имат за цел да: i) редуцират фрагментацията чрез консолидация 

на агенциите, които отговарят за основните области в иновациите (човешки капитал, научни 

изследвания, бизнес иновации); ii) създадат консултативни съвети, съставени от учени, 

предприемачи и експерти по политиките, чиято цел е да предоставят на агенциите насоки и знания 

в специфични области и да подпомогнат оформянето, осъвременяването и дискутирането на 

националните иновационни стратегии със съответните заинтересовани страни; iii) създадат 

координационни съвети на ниво министерство, за да се гарантира  съгласуван подход при 

приоритизиране на политиките, разпределение на ресурсите и определяне на ясни отговорности за 

разработване на политики и инструменти; и  iv) укрепване на организациите-посредници, които 

следят и координират изпълнението на политиките от страна на изпълнителните агенции.   

Предизвикателство за всички видове национални иновационни модели е да включат механизми за 

оценка, управление и отчетност в работата на агенциите, съветите и междинните организации. 

Тези механизми трябва да комбинират прозрачност, взискателност и навременна, достъпна 

информация с независима оценка на иновационните политики и програми. 

25. С цел разработване на цялостна управленческа рамка за подкрепа и популяризиране 

на националната иновационна програма, правителството може да създаде Национален борд 

за знание и иновации (НБЗИ), който да: i) координира изработването на политиките в отделните 

сектори, ii) наблюдава и оценява иновационните политики и стратегии на различните агенции и да 

осигурява обратна връзка за подпомагане на процеса на учене и iii) да гарантира, че въпросите, 

разглеждани в регионалните стратегии са взети предвид в националната стратегия. В идеалния 

случай, бордът трябва да се председателства от висши представители на правителството (на ниво 

министър-председател или заместник министър-председател) с активното участие на 

заинтересованите страни, включително министрите от съответните ресорни министерства, 

представители на академичните среди и бизнес лидери.    

Фигура 0.3: Предложение за институционална организация на системата за подкрепа на 

иновациите 
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Proposed Structure of the 
NIB and Advisory Council 

- Presided by Prime Minister/ DPM
- Representatives from key government ministries
- Representatives from private sector and academia
- International experts

Working 
groups 

NIB 
Secretariat

Members of the business 
and research communities, 
international experts, 
members of  professional 
education

Sector specific ad hoc 
committees 
composed by NIB 
members

Full-time staff in 
charge of the 
evaluation of  policies 
and programs 2

Advisory 
Council 

Secretariat

Innovation  
Advisory 
Council

National
Innovation

Board

Full-time staff in charge 
of produce/contract out 
studies and 
dissemination events.

 
текст на картинката:  
Предложение за структура на Националния иновационен борд и Консултативния съвет 

Национален иновационен борд  

 

- Председателстван от министър-председателя/зам.министър-

председателя 

- Представители от ключови министерства  

- Представители от частния сектор и академичните среди 

- Международни експерти 

Консултативен съвет по иновации  

Представители на бизнеса и научноизследователските среди, 

международни експерти, членове на системата за професионално 

образование.  

Работни групи 

Секторни ад хок работни 

групи, съставени от членове на 

НИБ.  

Секретариат на НИБ 

 Служители на пълно работно време, които 

отговарят за оценка на политиките и 

програмите. 

Секретариат на консултативния съвет  

Служители на пълно работно време, които отговарят  за 

провеждането/договарянето на изследвания и за информационни 

събития.  

Забележка: Национален иновационен борд (НИБ) и Национален борд за знания и иновации (НБЗИ) се 

отнасят до една и съща институция. 

26. Важна роля на НБЗИ ще бъде да оценява ефективността и въздействието на 

цялостната иновационна система и на отделните интервенции, както и работата на 

институциите и на участниците в системата. НБЗИ ще трябва да: i) определя стандарти за 

качество и рамка за оценка на отделните институции, програми и дейности; ii) гарантира 

интегрирането на механизми за оценка в нормалните процеси на изпълнителните агенции; iii) 

провежда тематични оценки на напредъка в приоритетните области; iv) изисква подходи, основани 

на доказателства при оценката на политиките; и v) залага индикатори за изпълнение по отношение 

на услугите, предоставяни от изпълнителните агенции. Тъй като някои видове информация са 

достъпни само от децентрализираните субекти, рутинната оценка и анализа на препятствията 

трябва да бъдат включени в агенциите, програмите и проектите в областта на иновациите на 

всички нива.  Гарантирането на успешно функциониране на системата ще зависи от  три нива на 

оценка на: i) цялостната система за иновации; ii) отделните интервенции; и iii) представянето на 

институциите и участниците в системата.  Тъй като е трудно да бъде измерен напредъка на 

инициативи с дълъг период на съзряване, НБЗИ трябва да използва междинни  индикатори, които 

да указват посоката и темпа на промяна. 

27. В съответствие с най-добрите международни практики, трябва да се създаде 

автономен Консултативен съвет по иновации, състоящ се от заинтересовани страни и 

експерти, който да се съсредоточи върху дългосрочни стратегически въпроси и да 

предоставя специфични знания и насоки за НБЗИ, както и да се фокусира върху 
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стратегическото ниво с дългосрочна перспектива. Необходимостта от консултативен съвет е за 

да може да се редуцира динамичното несъответствие и краткосрочното планиране чрез процес на 

изграждане на консенсус, за да се повиши осведомеността на обществото относно дългосрочните 

ползи от научните изследвания и иновациите. Консултативният съвет трябва да следи световните 

тенденции в ключовите технологични области и да провежда мета-оценка на иновационната 

система на страната и процесите, което води до информираност на политиките. Тази 

институционална уредба ще позволи на НБЗИ да играе ефективна роля при координацията и 

политиките, а консултативният съвет  ще намали фрагментацията и ще гарантира приемственост 

на стратегическите съвети. Това устройство ще предпазва от възникването на ситуация, в която 

има значително припокриване между Консултативния съвет и Националния борд за знание и 

иновации и ясното разграничение на ролите за стратегически съвети от хоризонталната и 

вертикалната координация и оценка  ще помогне за предотвратяване на сегментацията на 

системата. Отговорностите на Консултативния съвет трябва да бъдат установени със закон, 

членовете му трябва да бъдат избирани съвместно от две различни институции на държавата 

(министър-председателя и президента) и с припокриване на мандата, който да продължава след 

края на мандата на правителството. Членовете на Консултативния съвет трябва да участват в 

НБЗИ с право на глас, за да внесат стратегическа дългосрочна перспектива в процеса на 

изработване на политиките и програмите и да осигурят обратна връзка от заинтересованите 

страни. 

28. Една самостоятелна държавна Изпълнителна агенция за иновации с достатъчна 

степен на автономност ще подобри капацитета и ще предпази националната иновационна 

система от промени при политически обстоятелства. Важно е да се разграничи ролята на 

правителствата за разработване на политики от предоставянето на обществени услуги – процес, 

който  продължава доста след края на мандата на всяко правителство.  Правителството трябва да 

определи целите на програмите и показателите, спрямо които ще се оценява изпълнението, докато 

агенцията ще отговаря за детайлния план и изпълнение. Изпълнителната агенция ще бъде и 

мястото, където се натрупва знание и опит по отношение на проектирането на инструменти за  

изпълнението на стратегията за интелигентна специализация. Освен за изработването на програми, 

агенцията ще отговаря и за: i) изпълнението на програмите, включително обявяване на конкурс за 

проектни предложения, оценка и решение за финансиране, и ii) предоставяне на редовна обратна 

връзка към НБЗИ за това какво работи и какво не, което да спомогне за информирани бъдещи 

решения по отношение на политиките.  За разлика от агенцията, която отговаря за изработването 

на политиките, изпълнителната агенция ще натрупва опит в детайлно изготвяне на конкретни 

програми и инструменти,  предложени от министерствата. Разделянето на изпълнението от 

изработването на политики ще предотврати прекомерно политическо влияние върху техническите 

задачи. Позициите в агенцията ще бъдат запълвани с оглед на качества и умения, без да се взимат 

под внимание политически съображения.  

29. Изключително важно е корпоративното управление на тази агенция да бъде 

изградено правилно, за да се гарантира прозрачно и ефективно изпълнение и съгласуваност 

с целите на политиките. От голямо значение  е агенцията да бъде обект на цялостен договор за 

изпълнение за създаването на капацитет в агенцията и подобряване на ефективността при 

разпределянето на европейските фондове.   Освен това, всяка програма трябва да има конкретен 

договор за подкрепа на трансфера на средства за конкретни програми с конкретни показатели за 

резултатите. 
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30. Разработването на Стратегията за интелигентна специализация е отлична 

възможност за въвеждането на НБЗИ и Консултативния съвет по иновации.  
Консултативният съвет може да изиграе роля при създаването на поле за консултации за постигане 

на консенсус и спечелване на заинтересованите страни по отношение на стратегията, която НБЗИ 

може да одобри официално след завършването й. След това, НБЗИ може да координира работата 

по трансформиране на Стратегията в план за действие с ясни цели и отговорности, а 

Консултативният съвет да направи изследвания за идентифициране на средносрочни приоритети 

за съгласуване на науката и научните изследвания с бизнес иновациите.       

31. В областта на иновациите децентрализацията остава спорен въпрос, дори и за 

големите страни. Аргументите в подкрепа на децентрализацията са, че регионалните 

правителства могат да са в по-добра позиция да определят възможностите и да мобилизират 

базите си от знания, защото те са "по-близо до терена". Тя, също така, може да насърчи процеса на 

себепознание ‘отдолу-нагоре’  по-добре, отколкото националните правителства, или да насърчава 

здравословна конкуренция между регионите, което да стимулира общото иновационно 

представяне. Независимо от това, децентрализацията носи и много рискове, като излишни 

повторения, фрагментация на публичните инвестиции в НИРД, прилагани поотделно и 

некоординирано в различните региони. 

32. Усилията за  децентрализация трябва да бъдат насочени към адаптиране към 

нуждите и визията на регионите на стратегическо равнище и насърчаване на регионален 

обсег на инструментите за промотиране на бизнес иновациите. Създаването на Регионални 

съвети за иновации и конкурентоспособност с участието на регионалните власти, местните власти, 

бизнеса и академичните среди могат да играят важна роля в промотирането на регионалната 

програма за иновации. Съветите трябва да имат отговорност за определянето на стратегии за 

конкурентоспособност и иновации, както и известен изпълнителен капацитет и да насърчават 

конкурентоспособността и изготвянето на технологични пътни карти в групи от компании или 

регионални клъстъри. 

Научни изследвания: развитие на конкурентоспособен в световен мащаб и 

икономически значим научноизследователски сектор 

33. Тази глава оценява предизвикателствата и възможностите, пред които е изправена 

системата за научни изследвания в България, и препоръчва начини за укрепване на 

ефективността и въздействието на системата като част от Стратегията за интелигентна 

специализация. С подкрепата от структурните фондове на ЕС по новата Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”,  България има уникалната 

възможност да засили научните изследвания и научната си база. Настоящата глава представя 

стратегически дългосрочни възможности за развитие на тази програма и предлага прагматични 

краткосрочни и средносрочни интервенции, които да допринесат за напредъка на българската 

система за научни изследвания. Всеобхватните реформи във финансирането и институциите за 

научни изследвания ще бъдат насърчавани чрез Стратегията за интелигентна специализация на 

България като начин за придвижване на страната към по-конкурентоспособна икономика, 

основана на знанието и научните изследвания.  

34. Незадоволителната инфраструктура в областта на научните изследвания и знанието е 

довела до спад в научната продуктивност. Обръщането на тази тенденция е основно 
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предизвикателство.  Детайлният сравнителен анализ на системата за научни изследвания в 

България показва, че научният капацитет на страната е в застой през последните двадесет години, 

особено що се отнася до приложни научни изследвания и комерсиализация на научните 

изследвания. Основните изводи са, че: (а) броят на изследователите в България се е свил през 

последното десетилетие, за разлика от другите страни от Централна и Източна Европа, които се 

присъединиха към ЕС; (б) научната продуктивност, измерена чрез публикации и цитати показва 

леко подобрение между 2000 г. и 2010 г., но все още изостава в сравнение със съседните страни, 

ЕС и световните лидери; (в) научно-изследователската система е ориентирана към фундаментални 

научни изследвания, с ограничени целеви и приложни изследователски дейности; (г) 

международните сътрудничества с добре представящите се страни в Европейското 

научноизследователско пространство (ERA), като например Германия, САЩ, Франция и Италия 

са се увеличили и около 50 процента от всички публикации в момента са изготвени в 

сътрудничество с учени от други страни; (д) комерсиализацията на научни изследвания е основна 

слабост на системата за научни изследвания в България, с лоши резултати по всички стандартни 

показатели. 

35.  За да се засили ефективността и влиянието на системата за научни изследвания, са 

необходими нови политики, които отделят внимание на липсата на баланс в организацията 

на самата система. Дисбалансите включват: (a) насочване главно към фундаменталните научни 

изследвания; (б) слаби синергии между научните изследвания и преподавателската дейност – 

институтите на Българската академия на науките се фокусират главно върху изследователска 

работа, а на университетите им липсва критичната маса, необходима за научни изследвания; и (в) 

практическа липса на висококачествена изследователска работа извън София, което пречи на 

останалите региони да развиват икономическа дейност на базата на знанието. За разрешаването на 

този въпрос е важно да се поръча независим преглед на цялостната система на  изследователските 

организации с публично финансиране и работна среща на високо равнище, на която да се приеме 

„пътна карта” за прилагането в практиката на препоръките. Важно е да се заделят бюджетни 

средства за преструктуриране на изследователските организации с публично финансиране като се 

вземат мерки за намаляване на въздействието на рисковете на преструктурирането, които са били 

наблюдавани в други страни в Европа и Централна Азия. Резултатът от този процес на 

преструктуриране ще бъде по-стройна и по-ефективна система на научните изследвания. 

36. Отделянето на повече средства за финансиране на изследователската дейност може да 

окаже значително въздействие върху икономиката и развитието, при условие че се 

използват правилните механизми за това. За осъществяване на максимално въздействие, 

бъдещото увеличение на институционалното финансиране трябва да зависи от представянето на 

изследователските организации с публично финансиране. В идеалния случай, финансирането би 

трябвало да се предоставя на базата на редовен независим мониторинг и оценка на всяка 

изследователска организация с публично финансиране и чрез съфинансиране, което да допълни 

ресурсите, които изследователската организация би могла да си осигури от външни източници. 

Паралелно с реформите в институционалното финансиране, би било препоръчително да се засили 

и поддържа едно по-високо ниво на проектно финансиране със състезателен характер. 

Насочването на допълнителни средства към съвместни изследователски проекти, със силен акцент 

върху целевите научни изследвания в приоритетни области би могло да има значително влияние 

върху ефективността на публичните разходи за наука и да бъде мощен стимул за 

висококачествени научни изследвания и сътрудничества. И накрая, отделянето на значителни 

финансови ресурси за най-добрите изследователи, на базата на система, която включва редовно 

оценяване, е от особена важност за запазването на талантите и увеличаване на възможностите за 

кариерно развитие. 
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37. Националният фонд „Научни изследвания” и инструментите му за финансиране 

трябва да бъдат преработени, за да са по-добре пригодени за изследователска дейност с по-

голямо въздействие и най-вече такава, която е насочена към сътрудничество и постигане на 

определена мисия.  Необходими са нови инструменти, които да канализират значителни обеми 

програмно финансиране, които в краткосрочен план да изградят капацитета на съществуващите 

научни екипи и да улеснят създаването на публично-частни консорциуми за научни изследвания, а 

в дългосрочен план - да доведат до създаването на центрове за високи постижения, които да имат 

солидни позиции в изследователската дейност на европейско ниво. Въвеждането на нови модели 

за придобиване и споделяне на научно оборудване би подобрило достъпа на заинтересованите 

потребители и би направило възможно балансирано споделяне на разходите. Освен 

преразглеждането на инструментите за финансиране  е необходимо да се подобрят механизмите за 

предоставяне на средствата за научни изследвания, тъй като НФНИ продължава да среща 

предизвикателствата на оперативни пропуски и проблеми с прозрачността.   

38. Въвеждането на програма за финансиране, основаваща се  на постиженията, за да се 

задържат  най-успешните учени и да се привлекат младите изследователи с явен потенциал, 

ще направи кариерата в областта на научните изследвания по-привлекателна.  Много страни 

са разработили свои национални системи за безвъзмездно финансиране на научни изследвания и 

стипендии, които се отпускат  на индивидуални учени, за да се намали „изтичането на мозъци”, да 

се стимулира научната продуктивност и да се подсилят стимулите за преследване на академична 

кариера. Подобни грантове обикновено осигуряват финансиране за две или три години и включват 

ресурси за основния изследовател, асистенти и лабораторни материали.
7
 Този подход е по-

ефективен от едно повсеместно увеличаване на заплатите в академичната област. За да получат 

грант, от българските учени ще трябва да се изисква да участват в редовни независими оценки на 

научните им постижения, дейностите по трансфер на знания, които са извършили и качеството на 

предложенията им.   

39. За да се подпомогне по-широката комерсиализация на НИРД, трябва да се търсят 

политики, които насърчават разкриването и монетизирането на интелектуалната 

собственост и партньорствата между университетите и индустрията. Насърчаването на 

трансфера, експлоатацията и комерсиализацията на резултатите от научните изследвания са от 

решаващо значение, за да може изследователската система на България да генерира значително 

икономическо въздействие. Комерсиализацията зависи от два основни елемента: (i) създаване на 

режим за ПИС, които да благоприятства комерсиализацията на научните изследвания и 

иновациите, и (ii) по-мощни стимули за комерсиализация на иновациите в академичните 

организации. Съществуващите програми за комерсиализация не наблягат достатъчно на тези 

елементи, което затруднява България в процеса на ефективно оползотворяване на научните  

способности. Засилването на екосистемата за защита на ПИС, укрепването на комерсиализацията 

на научните изследвания и технологиите чрез центрове за технологичен трансфер, както и 

подобряването на сътрудничеството между НИРД институциите и бизнеса ще изисква комбинация 

                                                 

 
7 Например, всеки проект би осигурил между 20,000 и 40,000 евро на година с минимум 10,000 евро допълнително 

заплащане за изследователя. Ресурсите се отпускат на изследователя, а максимума на режийните разходи е на по-ниско 

ниво, в порядъка на 8-15%. 
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от подходи, основаващи се на търсенето и предлагането. Като се имат предвид настоящите обем и 

организация на системата на българските научни изследвания, добър вариант за подпомагане на 

комерсиализацията би бил консорциум на ЦТТ.   

40. Новата Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-

2020" (ОП НОИР) представлява уникална възможност за започване на промени в научно-

изследователската база на България. Новата оперативна програма е важен крайъгълен камък по 

пътя към съживяването на недостатъчно финансираната през предходния програмен период 2007 - 

2013 г българската наука. Целите и видовете дейности, които ще бъдат финансирани, които са 

предложени в проекта на ОП НОИР като цяло са в съответствие с препоръките на настоящия 

доклад.   

Формиране на човешки капитал: развитие на съвременен човешки капитал и 

преодоляване на „изтичането на мозъци” 

41. Тази глава отделя внимание на необходимостта от квалифициран човешки капитал, 

който да отговаря на търсенето в една икономика на знанието. Главата предлага общ преглед 

на предизвикателствата пред човешкия капитал в България и препоръчва начини за справяне с 

понижаващото се качество на висшето образование, застаряващото и намаляващо население, 

постоянното „изтичане на мозъци”, липсата на квалифицирана работна ръка, и регионалния 

дисбаланс. 

42. Въпреки реформите в системата на висшето образование през последните две 

десетилетия, висшето образование в България продължава да бъде изправено пред 

предизвикателства по отношение на качеството, ефективността и отчетността по отношение 

на постигнатите резултати. България притежава един от най-тревожните демографски профили в 

ЕС и света, който предвижда населението да намалее с 27 процента в периода 2010 и 2060 година, 

като в крайна сметка се редуцира на половина от нивото си в началото на прехода. Българското 

общество бързо застарява като се очаква населението надхвърлило работоспособна възраст почти 

да се удвои и да достигне 33 процента от общото население до 2060 г. в сравнение с 2010 г.  Най-

важното е, че се очаква населението на възраст между 15 и 24 години да намалее с 41 процента 

между 2010 и 2060 г., което ще окаже директно влияние върху сектора висше образование.  

43. Намаляването на разликите между България и останалите страни от ЕС ще изисква 

постоянни и изрични подобрения в продуктивността и преминаване към икономически 

дейности с по-голям потенциал за добавена стойност, генерирани от служители с по-

специализирани и по-добри умения. Националните цели по стратегия “Европа 2020” и 

свързаните с нея стратегически документи, приети от българското правителство (Националната 

програма за реформи и Конвергентната програма) си поставят амбициозните цели да се увеличи 

делът на хората на възраст 30-34 години с висше образование до 36 процента през 2020 г. 

Развитието на необходимия съвременен човешки капитал и справянето с „изтичането на мозъци” 

ще изисква: i) системата на висшето образование да отговаря в по-голяма степен на нуждите на 

индустрията; ii) задълбочаване на усилията за въвеждане на отчетност и подобряване на 

качеството на висшето образование чрез създаване на стимули за институционална промяна в 

поведението; и iii) въвеждане на система за учене през целия живот.  
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44. Основна част от подкрепата на правителството трябва да бъде насочена към това 

висшето образование да започне да отговаря в по-голяма степен на нуждите на индустрията. 

Важно е да се извърши специфична оценка на потребностите от човешки капитал и да се регулира 

съответно учебната програма, както и да се разработят програми за посрещане на  търсенето на 

пазара. Партньорството между университетите и бизнеса, като например разработване на курсове 

с принос от индустрията и предлагане на стипендии в сътрудничество с индустрията, трябва да 

бъде насърчавано. Изключително важно е да се разработи система за предоставяне на информация 

за доходите и заетостта в различните кариери на нивото на всяка институция за висше 

образование. Надеждна информация за настоящи и бъдещи кариерни възможности трябва да бъде 

на разположение на завършилите средно и висше образование. Освен това трябва да се 

предоставят стимули за обучение в технически и инженерни специалности, за да се отдръпнат 

студентите от популярните области като икономика и право, където са налице ясни признаци на 

свръхпредлагане. 

45. Правителството трябва да разшири усилията си за въвеждането на отчетност при 

финансирането на висшето образование и да консолидира сектора на база представяне.  

Скорошните инициативи, които започват да обръщат внимание на някои от тези слабости, 

включват мащабното начинание за събиране на информация за образователните резултати и 

наемането на работа на висшистите през 2010 и 2011 г. което е част от Рейтинговата система за 

висшите училища в България (РСВИ)8. Въвеждането на договори, които зависят от представянето 

ще укрепят връзките между развитието на научно изследователския потенциал и програмите за 

следдипломна квалификация като третата мисия на университета. Освен това е важно да се 

разработи програма за акредитация и гарантиране на качеството въз основа на разработването на 

рамка на квалификациите.   

Фигура 0.4: Заплащане на висшистите според университета (лева/месец) 

 

                                                 

 
8http://rsvu.mon.bg 
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Източник: Рейтингова система за висшите училища в България 

 

Текст на картинка: 

Вертикално: заплащане на завършилите университет 

Хоризонтално: университети 

Легенда: медиана, 25%-75%, зона на липса на изключения, изключения, крайности 

 

46. В средносрочен и дългосрочен план, правителството би могло да осъществи визията 

да се увеличи делът на висшистите на възраст 30-34 години на 36% до 2020 г. като 

предостави продължаващо образование за възрастни за придобиване и осъвременяване на 

специфичните умения, които се изискват от индустрията. Пътищата за образование и 

квалификация трябва да бъдат диверсифицирани и да бъдат създадени висококачествени 

краткосрочни програми за обучение (от няколко месеца до две години) за различните умения. 

Краткосрочното обучение по принцип трябва да изгражда само специални умения, необходими в 

определена индустрия и свързани с използването на определена технология. Въвеждането на 

система за валидиране на уменията, придобити извън традиционните училища или професионални 

програми, например умения за програмиране. 

Мониторинг и оценка: ефективно използване на МиО като инструмент при 

формирането на политиките 

47. Тази глава подчертава важността на подхода, основаващ се на доказателства и 

резултати, когато става дума за иновации. Важно е в рамката за МиО да се включат 

експериментирането и ученето, да се създадат вериги за обратна връзка от оценяването до 

създаването на програми и политики и да се заменят статичните индикатори за 

мониторинг с по-точни методологии за оценка на влиянието. Тази глава също предоставя 

прагматична рамка за извършване на оценка на въздействието на инструментите за 

интелигентна специализация като: (а) инкубатори и акселератори, (б) оценка за 

въздействието на ваучерите за иновации и малките безвъзмездни помощи.  
 
48. Мониторингът и оценката (МиО) са важни, допълващи се инструменти за 

проследяване на напредъка, определяне на въздействието на интервенциите, и дават обратна 

връзка за подобряването на прилаганите политики и моделът на програмата по време на 

програмния цикъл.  Стратегията за интелигентна специализация трябва да включва ясни, 

измерими цели на ниво политики и на ниво приложение в практиката, както и ясни 

индикатори за мониторинг, които измерват промяната или еволюцията на 

производствените структури в посока дейности, които са глобално конкурентоспособни и 

имат по-голям потенциал за добавена стойност. Индикаторите за средствата/дейностите и 

резултатите трябва да са такива, че да улавят степента, до която една програма създава 

допълнителни инвестиции – или пък възпрепятства частните инвестиции в НИРД. Освен 

това, са необходими индикатори, които улавят разликите в това как иновациите се 

насърчават по региони и приоритетни сектори. 
 
49. Първата стъпка в подготовката на рамка за МиО е провеждането на оценка на 

нуждите.  Преди да се вземе решение за финансиране на дадена политика, трябва да се направи 

оценка на уместността и устойчивостта на интервенцията. Тази оценка може да се базира на 

казуси, обобщения на съществуващи изследвания, уроците, научени при подобни интервенции в 
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страната/сектора,  за да се набавят емпирични данни в подкрепа на предложените МиО за 

интервенцията за развитие. 
 
50. Рамката за МиО трябва да се базира на резултатите. Изработването на подобна рамка 

включва три стъпки: 

 Дефиниране на целите на интервенцията и конкретните видове промени, които се 

очакват. Този процес трябва да включва консултации и сътрудничество между всички 

заинтересовани страни, за да се гарантира, че са идентифицирани правилните приоритети 

на развитието. Заинтересованите страни могат да дефинират за авторите на политики как 

изглежда успеха и какви ще са непосредствените резултати, които биха били приемливи за 

тях. Консултациите трябва да продължат докато всички страни се съгласят кои ще са 

реалистичните дейности/средства и резултати. 

 Избор на индикатори. За оценяването на дейностите/средствата и резултатите трябва да 

се използват прости индикатори, на които може да се разчита. Те трябва да отговарят на 

следните критерии:  

 Ясни – точни и недвусмислени 

 Уместни – подходящи за темата, за която става дума 

 Икономични – постижими на разумна цена 

 Адекватни – достатъчни, за да се оцени представянето 

 Такива, които могат да бъдат подложени на мониторинг – да подлежат на оценка 

от независими експерти.  

 Сборът от тези критерии, познати като CREAM (по първите букви на английските думи за 

критериите) съответстват на препоръките на Петия доклад за икономическото, социално и 

териториално сближаване на Европейската комисия. Подходът за избор на индикаторите 

трябва да бъде минималистичен (малък, но репрезентативен набор от индикатори), 

консервативен (базиран на опита, а не на хипотези), и реалистичен (ограниченията по 

отношение наличието на данни се признават и взимат предвид). 

 Измерване на базовите стойности и планираните резултати на представянето. За 

всеки от индикаторите трябва да се установи базово ниво за състоянието преди 

интервенцията. Планираните резултати трябва да се основават на тези индикатори. 

Сравнението между планираните резултати и действителните резултати ще помогне да се 

оцени представянето на интервенцията и ще идентифицира факторите, които определят 

успеха или неуспеха.  

51. Стратегиите за научни изследвания и иновации  и за интелигентна специализация са 

локализирани интегрирани планове за икономическа интеграция, които отговарят на 

нуждите от развитие на конкретна страна или регион. Едно от съществените свойства на 

стратегиите за интелигентна специализация е, че те се основават на доказателства и включват 

стабилни системи за мониторинг и оценка (ЕК 2012). За целите на Кохезионната политика, 

подходящите индикатори за резултатите трябва да улавят всички планирани резултати на 

стратегията за интелигентна специализация, да гарантират, че инициативите на всички 

заинтересовани страни са правилно координирани, че напредъкът може да се следи ефективно, и 

че могат да се правят корекции, където е необходимо. Централната задача, следователно, е да се 

определят ясни измерими планирани резултати, както на ниво цялостна стратегия, така и за всяка 

от нейните дейности. Като цяло, индикаторите за резултатите на стратегиите за интелигентна 
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специализация трябва да предлагат ясна картина на еволюцията на регионалните производствени 

структури в посока дейности, които са конкурентоспособни в глобален мащаб и притежават по-

голям потенциал за добавена стойност.  

52. Политиките за насърчаване на интелигентния растеж трябва да отчитат как НИРД и 

иновациите са проявяват в различните региони и сектори. Взаимодействията между НИРД, 

иновации и растеж са специфични за мястото и тези въпроси, свързани с контекста, трябва да 

бъдат ясно включени в разработването на Оперативната програма и свързаните с нея проекти. 

Задаването на секторни и регионални индикатори за резултатите ще помогне да се разкрият 

сравнителните предимства на съответните сектори/региони и ще позволи бъдещите интервенции 

на ниво политики да бъдат по-изчистени. 
 
53. Прегледът на индикаторите по Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 

Национална програма за реформи (НПР) привлича вниманието върху следните теми: 

i. Разширяването на индикаторите би допринесло за по-добро измерване на напредъка. 
Документът на Оперативната програма предлага редица индикатори за дейностите, но 

твърде малко индикатори за резултатите. Броят на индикаторите за дейности и резултати 

трябва да бъде балансиран. Списъкът с индикаторите съдържа много индикатори, които не 

са директно свързани с резултатите от конкретните интервенции, което скрива 

мониторинга и оценката на процедурите и преценката за въздействието им. Например, 

научната и изследователската инфраструктури са основни елементи в програмата за 

реформи; индикаторите, обаче, измерват само броя на инкубаторите, клъстерите, 

технологичните паркове и другите обекти, без да отразяват планираните резултати от 

интервенциите. За подобни инвестиции, измерването на привлечените към инкубатора 

външни средства за НИРД, или интензивността на сътрудничеството между обитателите на 

инкубатора и университетски или държавни изследователски организации сравнено със 

средните стойности за региона, или броя на спин-оф компаниите излизащи от инкубатора, 

би било много по-полезна информация. 

ii. Индикатори, които улавят адитивността трябва да бъдат включени в системата за 

МиО. Те трябва да улавят степента на допълнителни инвестиции, които интервенциите 

създават или частните инвестиции, които привличат за НИРД. Някои изходни индикатори 

са включени в списъка на предложените индикатори за РИС3. Например, в проекти за 

научно сътрудничество, между държавни изследователски институции и бизнес сектора, 

индикаторът може да бъде количеството на средствата за НИРД, генерирано от бизнеса; 

при сътрудничество с чуждестранни учени/институции, индикаторът може да бъде 

количеството на средствата допринесени от чужденците; а за научни проекти, подкрепени 

от публични средства, индикаторът може да бъде броят на проектите приети в програмите 

Horizon 2020.  

iii. Индикаторите и съответните планирани резултати трябва да бъдат определени както 

на ниво програма, така и на ниво процедури.  Оперативните програми имат много 

индикатори, които предлагат полезна информация за програмен мониторинг. Повечето от 

тези индикатори, обаче, са определени на ниво приоритети по програмна ос, някои от 

които са включени в няколко процедури. Тези индикатори трябва да бъдат по-тясно 

дефинирани на ниво процедура, за да могат да служат за идентифициране на критични 

моменти в дизайна и изпълнението на съответния етап в процеса.  Броят на развитите 

продукти/процеси/идеи във всяка процедура, трябва да бъде включен в списъка с 
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индикаторите. Освен това, периодичните доклади, които се фокусират върху адитивността, 

генерирана на всяко процедурно ниво и приоритетна ос, биха били особено информативни. 

iv. Да се консолидират подобните индикатори, когато се формулира плана на действие. 
Например, разнообразните индикатори за използването на модерен компютърен център, 

или за усилията за създаване на контакти на европейските пазари посредством програми 

като EUREKA, EUROSTARS, или Enterprise Europe Network, могат да бъдат един 

единствен индикатор в плана за действие.  

v. Да се включат индикатори, които улавят разликите в това как иновациите се 

насърчават в регионите и приоритетните сектори. Настоящият план за действие по 

Националната програма за реформи (НПР) не съдържа подобни индикатори. А планът за 

действие не използва установените индикатори за развитието на човешкия ресурс.  

54. Оценяването на въздействието е по-сложно и скъпо от мониторинга, но представлява 

най-важният метод за оценка на действителното въздействие на дадена стратегия или 

програма.  Начинанието си струва, когато една програма е нова, може да се мултиплицира, не е 

изпробвана, но има потенциала да доведе до резултати, които биха информирали ключови 

решения на ниво политики. Оценката на влиянието е особено полезна, когато стигне отвъд 

задаването на въпроса „какво” е било влиянието на програмата и се фокусира върху „как” и 

изпробването на различни механизми и програмни вариации. Методологиите за оценка на 

влиянието могат да бъдат изработени по начин, който да отговаря на конкретните обстоятелства 

на всяка една програма. Със знанията получени от оценката на влиянието, бъдещите издания на 

програмата могат да бъдат направени много по-ефективни по отношение насърчаването на 

иновациите.   
 
 

Казуси за отделните сектори 

55. Традиционното производство в България е изправено пред силна ценова 

конкуренция от Китай и Далечния Изток, както и пред конкуренция по отношение на 

качеството от други страни от ЕС. И все пак, в България се развиват индустрии със силен растеж 

и експортен потенциал, включително фармацевтика и информационните и комуникационни 

технологии (ИКТ). Както традиционните, така и нововъзникващите индустрии могат да  увеличат 

производителността си като изградят  ниши на конкурентно предимство – един процес, който 

изисква инвестиции в модернизация на технологиите и иновации. Тези индустрии се нуждаят и от 

благоприятна бизнес среда и високо квалифициран човешки капитал, за да могат да процъфтяват.   

56.  Тази глава илюстрира въпросите, повдигнати в предишните части, през блендата на 

основни икономически сектори, които могат да имат значителна полза от иновации и 

технологии. Казусите,  базирани на обстойни консултации с  представители на промишлеността, 

правителството, тинк танкове и  на теоретични изследвания, изследват силните и слабите страни 

на петте сектора, разглеждат  тенденциите в индустрията и анализират потенциалните 

изкривявания, генерирани от сегашните икономически политики. Данните от казусите се 

използват и за анализа в доклада.  Секторният анализ дава възможност да се повиши спецификата 

в стратегията за развитие,  но също толкова важно за стратегията е и да се даде възможност за 

развитие на нови сектори, които може да не са толкова видими при наблюдение на  динамиката на 

пазара, както и за появата на специализация чрез пазарна селекция в резултат на влизане, излизане 

и експериментация. 
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57. Петте сектора, описани в този доклад са: хранително-вкусова промишленост, 

машиностроене и електрическо оборудване, фармацевтични продукти, информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) и културни и творчески индустрии. Селекцията на тези 

сектори беше обсъдена и съгласувана предварително с правителството въз основа следните 

ключови критерии (Фигура 0.5):   

i. Целеви сектор в България 2020 

ii. Държавни приоритети за научни изследвания 

iii. Анализ на експорта 

iv. Научна значимост на български публикации 

v. АСПТМ  патенти на българи 

vi. Създаване на заетост 

Фигура.0.5: Критерии за избор на сектори 

 
Правителствени стратегии Анализ на представянето на България 

1 2 3 4 5 6 7 

Vision 2020 
секторни цели 
за ПЧИ 

Стратегия за научни 
изследвания 
– приоритети за 
научни 
изследвания- 
МОМН 

Анализ на експорта 
– продуктови групи 
за износ 

Научно значение 
на български 
публикации 

АСПТМ  патенти 
на българи  
 

Заетост NACE 
2.2. 2009 Всички 
сектори 

Заетост NACE 2.2. 
2009 
Само производство 

Хранителна 
промишленост 

Биотехнологии и 
екологични храни 

Шампион – 
земеделски 
вторични продукти 

Химия Комуникационни 
и навигационни 
технологии 

Търговия на 
едро с изкл. на 
автомобили и 
мотоциклети 

Производство на 
облекла  

Транспорт и 
логистика 

Енергия, енергийна 
ефективност, 
транспорт, зелени и 
еко-технологии 

Шампион – 
минерални горива и 
масла 

Машиностроене – 
материалознание 
 

 Строителство на 
сгради 

Производство на 
хранителни 
продукти 

Транспортна 
техника 

ИКТ Шампион – стоки от 
желязо и стомана 

Машиностроене - 
електрооборудван
е 

Компютри Производство 
на облекло 

Производство на 
метални изделия, 
без машини и 
оборудване 

Химическа 
промишленост 

Нови материали Шампион – зърнени 
храни 

Машиностроене - 
електроника 

Софтуеър и памет Ресторантьорст
во 

Производство на 
машини и 

1 2 3 4 5 6* ## 7*

Vision 2020 - 

targeted sectoral FDI 

Scientific Research 

Strategy -  research 

priorities - MEYS

Export analysis - export 

product groups 

Scientific strengths of 

Bulgarian publications

USPTO patents by 

Bulgarians

Employment NACE 2.2. 

2009 All sectors 

Employment NACE 2.2. 

2009 Only Manufacturing

agri-food

biotechnologies and 

ecological food

Champion- agricultural by-

products chemistry

communication and 

navigation technology

Wholesale trade, 

except of motor 

vehicles and 

motorcycles

Manufacture of wearing 

apparel

transport & logistics

energy, energy efficiency, 

transport, green and eco 

technologies

Champion- Mineral fuels 

and oils

engineering - materials 

science

Construction of 

buildings

Manufacture of food 

products

transport equipment ICT

Champion- articles from 

iron and steel engineering - electrical computers

Manufacture of wearing 

apparel

Manufacture of fabricated 

metal products, except 

machinery and equipment

chemical new materials Champion- cereals engineering - electronics software and memory 

Food and beverage 

service activities

Manufacture of machinery 

and equipment n.e.c.

machine building

cultural and historical 

heritage Champion- copper Physics - optics

miscellaneous categories 

(defense, engines)

Land transport and 

transport via pipelines

Manufacture of other non-

metallic mineral products

IT and outsourcing

Achiever- chemical 

intermediate products 

(aluminum, plastics) Physics - applied, 

Manufacture of food 

products

Manufacture of rubber 

and plastic products

electrical Achiever- machinery

Physics - condensed 

matter

Specialised 

construction activities Manufacture of furniture

electronics

Achiever- electrical 

equipment 

Physics - 

multidisciplinary

Manufacture of 

fabricated metal 

products, except 

Manufacture of electrical 

equipment

healthcare Achiever- Pharmaceuticals

Security and 

investigation activities

Repair and installation of 

machinery and equipment

Government strategies Analysis of Bulgarian performance
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оборудване, 
некласифицирани 
другаде 

Машиностроене Културно и 
историческо 
наследство 

Шампион - мед Физика- оптика Различни 
категории (защита, 
двигатели) 

Сухопътен 
транспорт и 
транспорт по 
тръбопроводи 

Производство на 
други не-метални 
минерални 
изделия 

ИТ и аутсорсинг  Реализиращи се - 
химически 
междинни продукти 
( алуминий, 
пластмаси) 

Физика – 
приложна, 

 Производство 
на хранителни 
продукти 

Производство на 
изделия от други 
неметални 
минерали 

Електрическа 
промишленост 

 Реализиращи се – 
машини/оборудван
е 

Физика – твърдо 
тяло 

 Специализиран
и строителни 
дейности 

Производство на 
мебели 

Електронна 
промишленост  

 Реализиращи се – 
електрическо 
оборудване 

Физика - 
мултидисциплина
рна 

 Производство 
на метални 
изделия, без 
машини и 
оборудване 

Производство на 
електрически 
съоръжения 

Здравеопазване  Реализиращи се – 
Фармацевтични 
продукти 

  Дейности по 
охрана и 
разследване 

Ремонт и 
инсталиране на 
машини и 
оборудване 

 

58. Изложените сектори срещат както специфични за сектора, така и взаимосвързани 

пречки за реализирането на техния иновационен потенциал. Решаването на тези общи 

проблеми ще окаже въздействие върху редица сектори на икономиката, с мултиплициращ ефект 

върху икономическия растеж. Таблицата по-долу представя обобщение на ограниченията, които са 

били идентифицирани, а ние предлагаме обобщение на констатациите от тези казуси. 

Tаблица 0.5: Пречки за иновациите 

Сектор Специфични за сектора 

пречки за иновациите  
Взаимосвързани пречки за 

иновациите 
Хранително-вкусова 

промишленост 
- Липса на технологично 

модернизиране и 

модернизиране на 

оборудването  

- Недостатъчни дистрибуторски 

мрежи 

- Недостиг на квалифицирана 

работна ръка 

- Липса на сътрудничество 

между бизнеса, 

университетите и 

изследователските общности 

- Енергийната неефективност 

трябва да преодолее  

традиционните предимства по 

отношение на разходите като: 

ниски разходи за труд, 

сравнително ниска данъчна 

тежест и близост до пазарите в 

Близкия Изток  и бившия 

Съветски съюз. 

Мехатроника - Голям брой малки играчи в 

долния край на веригата на 

стойността  

Фармацевтика - Липса на прозрачни законови 

регламенти и процедури за 

клинични изследвания на 

ранен етап  

 

ИКТ - Неадекватна система за защита 

на ИКТ активи, като например 

иновационни услуги и 

иновации на бизнес процесите 
Културни и творчески 

индустрии 

- Неадекватна система за защита 

на активите на ИС, като 

например иновационни услуги 

и иновации на бизнес 

- Лошо прилагане на правилата 

за ПИС  

- Изключително ограничен 
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процесите 

- Недостиг на талант и на хора с 

творчески предприемачески 

умения  

-  Много слабо познаване на 

възможностите за 

финансиране и ограничени 

умения и капацитет за 

достъп до такива 

възможности 

- Слабо сътрудничество 

между научните 

изследователи и КТИ по 

отношение на 

разработването на 

съдържание. 

достъп до финансиране  

 

I. Хранително-вкусова промишленост 

59. Хранително-вкусовата промишленост има значителен дял от икономиката и е с най-

голям дял в производството по отношение на заетостта и приходите.
9
 Всички сегменти на 

сектора са доминирани от внос, като с най-голям дял са месо, птиче месо, плодове и зеленчуци, и 

органични продукти.  

60. България има силни традиции в  изследването на  храните, добре развита 

образователна система и много изследователски организации и университети, свързани с 

международни институции. Страната разполага с високо квалифицирани изследователи, които се 

радват на значително ниво на мобилност (особено младите), както и увеличаващи се възможности 

за участие в международни програми в областта  на храните и здравето в резултат на членството в 

ЕС. Заплатите на специалистите в системата на образованието и науката са много ниски, което 

действа демотивиращо и  е една от причините за преместването на квалифицирания персонал в по-

големите градове и в чужбина.  Освен това, сътрудничеството между научно изследователските 

организации и индустрията е слабо, с неефективен обмен на информация и ограничено 

взаимодействие. В този контекст е наложително да се преодолее пропастта между научните 

изследвания и пазара чрез целеви интервенции.  

                                                 

 
9Вино, пилета, прясно сирене и хлебни изделия съставляват повече от 60 процента от износа на преработени храни (без 

тютюн). През 2011 г. има 7170 фирми, активни в сектора, в които работят 114 222 души.  Общият размер на приходите е 

4 058 942 евро, което е 5.1 процента от българската икономика. Световна Банка: «Анализ на регионалния контекст и 

потенциала за иновации в някои индустрии» (2012) 
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Tаблица 0.6: SWOT анализ на хранително-вкусовата промишленост в България  

Силни страни 

- Силни традиции в изследователската работа 

за храните, висококвалифицирани 

изследователи, отлични изследователски 

организации и установени партньорства с 

международни институции за изследвания на 

храната и здравето.  

- Високи стандарти на качество на храната  

- Добре развити мрежи за транспорт и 

дистрибуция 

- Ниски цени на работната ръка  

- Достъп до пазарите на ЕС, традиционно 

присъствие на пазарите в Русия, ОНД и 

Близкия Изток 

Слаби страни 

- Ниско ниво на НИРД и иновационна 

интензивност  

- Слабо сътрудничество между бизнесите в сектора, 

университетите и изследователските организации  

- Остаряло оборудване и технологии, които са 

причина за високи разходи на енергия и вода 

- Неефективна верига на доставките заради 

многобройните посредници  

- Ограничен обмен на информация между 

изследователските организации и индустрията 

Възможности 

- Достъпът до пазара на ЕС и традиционните 

пазари в Близкия Изток и ОНД е възможност 

за разширяване на пазара и пропорционално 

увеличение 

- Растящото търсене на продукти с висока 

добавена стойност както на експортните, така 

и на вътрешните пазари 

- Използване на средства от ЕС за 

технологично модернизиране, логистични 

центрове и маркетинг 

Рискове 

- Производителността е по-ниска в сравнение с тази 

в други страни-членки на ЕС 

- Силното обезлюдяване на селските райони води 

до липса на работна  ръка в тези райони  

- Ограничения на достъпа до финансиране, заради 

финансовата криза в ЕС   

- Увеличение на цената на суровите продукти и на 

оборудването  

II. Фармацевтичен  сектор 

61. Българският фармацевтичен пазар е един от най-малките в ЕС, но  е нараснал 

значително през последните няколко години. Пазарът достига 2 098 млн. лв. (около 1400 млн. 

долара) през 2011 г., което представлява 12% увеличение в сравнение с 2010 г. и  18% увеличение 

в сравнение с 2009 г. (2012 IMS Health). Разходите за лекарства съставляват  2,45% от БВП
10

, а 

прогнозата е, че пазарът ще продължи да расте. 
11

 През 2011 г. генеричните лекарства съставляват 

повече от 50 на сто от продажбите  по отношение на обем и повече от 80% в стойностно 

изражение. Най-важният пазар е аптечният сегмент, който представлява около 90% от общия 

брой.  Около 30 на сто от извънборсовия пазар  е за лекарства за грип и кашлица. 

Фармацевтичният износ е нараснал драстично през последните пет години и заема 3 на сто от 

общата износна кошница на България.  

                                                 

 
10 Най-високият процент в ЕС, с изключение на Гърция 
11 Business Monitor International прогнозира, че пазарът ще продължи да расте през периода 2010-2013г. с общ годишен 

ръст от 9,1%.   
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62. Бързоразвиващият се фармацевтичен сектор се характеризира със сравнително 

икономична и висококачествена продукция на конкурентни цени, без високо ниво на 

разходи за НИРД. Секторът се възползва от значителни инвестиции от страна както на български, 

така и чуждестранни производители за подобряване на производствените възможности и 

модернизация на съоръженията, за да се използва конкурентното предимство на  силните 

традиции и географската близост до пазарите в Близкия изток и ОНД. Актавис и Софарма изнасят 

значителни количества генерични лекарства за Русия и страните от ОНД, което може да е сигнал 

за повратен момент в тяхната регионална конкурентоспособност. Най-големите вносители на 

български лекарства са Русия (27 % от общия износ), Румъния (11 %), Хърватска (8%), Украйна 

(7%), Германия (6%), и Сърбия (6%) към 20011 г. 

63. Секторът има значителни успехи в силно конкурентните пазари на генерични 

лекарства, особено на регионално равнище и на пазарите в Близкия изток и ОНД. Въпреки 

това, тъй като пазарът на генерични лекарства среща силна конкуренция от производителите в 

Азия, растежът на сектора зависи от разширяването му към пазарни сегменти с по-висока добавена 

стойност: разработване на нови лекарства, лекарствени компоненти и иновативни системи за 

доставки и технологии. Всички тези области са силно инвестиционно  интензивни и е малко 

вероятно фармацевтичните фирми да навлезнат в тях без целева държавна подкрепа от фондовете 

на ЕС. 

Tаблица 0.7: SWOT анализ на българската фармацевтична индустрия 

Силни страни 

- Силни традиции във фармацевтичните 

изследвания и производството на лекарства, 

добра база за медицински изследвания, 

висококвалифицирани специалисти  

- Местни фармацевтични компании с модерно 

производствено оборудване, съобразено с 

изискванията на ЕС, които имат успех в износа 

на генерични лекарства  

- Потенциал за иновации и сътрудничество за 

НИРД с международни партньори за 

производството на нови лекарства и лекарствени 

форми и свързаните с това ранни клинични 

изследвания, като се възползват от присъствието 

на мултинационални фармацевтични компании  

- Голям обем на износа към пазарите на Западна 

Европа, Русия и ОНД,  и Близкия Изток 

Слаби страни 

- Слабо сътрудничество между фармацевтичните 

компании, организациите за медицински 

изследвания и университетите 

- Ограничено финансиране на научните изследвания 

от национални инструменти и неефективно 

използване на финансовите ресурси на ЕС  

- Ограничен опит в НИРД, свързана с разработка на 

нови лекарства и клинични изследвания на ранен 

етап 

- Ограничени контакти на българската 

изследователска мрежа с европейски 

изследователски платформи и недостатъчен обмен 

на знания и информация 

Възможности 

- Проучване на съществуващите пазари за 

генерични лекарства в Западна Европа, Русия и 

ОНД , и Близкия Изток за износ в пазарния 

сегмент с по-висока добавена стойност: нови 

лекарства и лекарствени форми, системи за 

доставка на лекарствени съставки до пазарите  

- Квалифицираните изследователи и добре 

развитата медицинска база за научни 

изследвания в болниците е възможност за 

включване във всички етапи на клиничните 

Рискове 

- Силна зависимост от генерични лекарства - 

конкуренцията на азиатските фирми в сегмента 

генерични лекарства  може да окаже негативно 

влияние върху сектора  

- Силно регулиране на бизнеса/сериозни бариери 

пред навлизането на нови генерични продукти на 

пазара 

- Липса на прозрачни разпоредби и процедури за  

клиничните проучвания 

- Неформална конкуренция от трети страни, 
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изследвания за разработка на нови лекарства, 

лекарствени форми и системи за доставка на 

съставки  

паралелен внос на генерични продукти 

- „Изтичане” на висококвалифицирани 

изследователи, които участват в партньорства за 

НИРД, поради ниското ниво на заплащане в 

България  

III. ИКТ сектор 

64. Секторът на ИКТ в България е много жизнеспособен и демонстрира постоянен ръст 

дори по време на скорошната криза.  Секторът има значителен потенциал за иновации и 

експортно-ориентиран растеж. Tой е разделен на три основни подсегмента: телекомуникации
12

, 

които допринасят за 73% от приходите, компютърно програмиране с 14 % от приходите, и 

консултантски и информационни услуги със съответно  6 % от приходите. От 2006 г. насам  

приходите на сектора нарастват с 14% на година, а печалбите – с 83 %. Износът на ИКТ стоки и 

услуги е нарастнал 14 пъти от 2005 г.  В момента, ИКТ има 47 % от общия износ на бизнес 

услуги
13

 ,  а средната стойност, създадена от служител е била 45,700 лева през 2010 г., което е три 

пъти повече от средното в национален мащаб за всички индустрии (16,800 лева на глава от 

населението).  
Tаблица 0.8: SWOT анализ на сектора на ИКТ в България 

Силни страни 

- Висока стойност за служител; много над 

останалите сектори 

- Добър потенциал за НИРД като се вземат 

предвид патентите в ИКТ и ИКТ проектите по 

7-ма РП  

- Активно присъствие на водещи 

мултинационални компании, като повечето от 

тях имат центрове за НИРД и центрове за 

АБП в страната. 

- Бързо увеличаване на приноса на местните 

фирми в пазарните сегменти с най-висока 

добавена стойност  

- Добре развита ИКТ инфраструктура и 

високоскоростен широколентов пренос.  

 

Слаби страни 

- Разходи за НИРД под средното, неефективно 

изразходване на средствата  

- Неефективна система за защита на правата на 

интелектуална собственост, особено за иновации в 

услугите и бизнес процесите 

- Липса на кадри, които съчетават технически 

познания с бизнес и ‘меки’ умения  

- Изтичането на мозъци в сектора се увеличава 

поради сравнително ниското заплащане (от 

глобална гледна точка) 

 

Възможности 

- Малък, но нарастващ вътрешен пазар, достъп 

и присъствие на световните пазари  

- Бъдещата инициатива Е-правителство ще 

стимулира допълнително иновациите и 

Рискове 

- Зависимост от чуждестранни компании за патенти  

 

                                                 

 
12 Мобилтел, Космо България Мобайл, и БТК са трите основни играчи със съответно 28, 20 и 6 процента от приходите. 
13 Broadband Quality Score 2009 (BQS); Invest Bulgaria Factsheets, InvestBulgaria Agency, 2011  
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растежа 

- Възможности за технологично абсорбиране 

чрез ПЧИ 

- Знанията и мрежите на диаспората в тази 

област могат да създадат възможности за 

развитие с по-висока добавена стойност и 

използване на капацитета в глобален мащаб 

- Възможностите за развитие на АБП, НИРД и 

центровете за обработка на данни са 

значителни. ИКТ клъстера може да се развива 

още и извън София 

- Има ключови области, където ИКТ 

способностите в страната са много 

конкурентоспособни на глобално ниво 

(семантика и др.) и могат да станат основа за 

развитие на Центрове за компетентност 

65. ИКТ секторът има най-висок иновационен интензитет от всички разгледани сектори 

и най-голям брой български проекти за НИРД, финансирани по Седмата рамкова програма 

на ЕС (РП7).  ИКТ секторът има 90% от всички български патенти, регистрирани от Службата за 

патенти и търговски марки на САЩ за периода 2001-2010 г., както и най-голям брой от 

български НИРД проекти, финансирани по РП7.  Софтуерът, хардуерът, телекомуникациите и 

ИТ услугите заедно са отговорни за почти 70 процента от българските международни патенти, а 

броят на патентите се е увеличил значително от 2004 г. насам. Най-много патенти има при 

обработката на данни, цифровата обработка, разработването на софтуер и цифровите 

комуникации. 

66. България е призната за добра дестинация за аутсорсинг и офшорни дейности в ИКТ.
14

 
В страната вече успешно работят водещи международни компании в сектора със  споделени или 

управлявани центрове за ИКТ услуги. Освен НИРД и центровете за аутсорсинг на бизнес процеси 

(АБП) на ключови международни компании, много от които имат отдели за НИРД, има и голям 

брой местни МСП.  

67. Въпреки това, по отношение на приноса си към БВП и нивото на ПЧЕ българският 

ИКТ сектор все още много изостава от този в останалите страни на ЕС. На него се дължат 

само 5% от БВП - по-малко от  Унгария и Словакия; той  привлича по-малко ПЧИ от  Румъния и 

Чешката република. За да може ИКТ да се превърне във водещ двигател на растежа, са 

необходими значителни промени в политиките и целенасочена подкрепа за сектора.   

IV. Машиностроене и електроника  

                                                 

 
14 България е на 9-то място сред най-привлекателните локации за офшорна и аутсорсинг дейности  като ИТ, бизнес 

процеси и кол центрове (A.T. Киърни, 2009 г.) и на 13-то място  сред най-добрите офшорни дестинации (Economist 

Intelligence Unit, 2010 г.).  
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68. Машиностроителният сектор в България е фокусиран върху износа
 15

 , като дялът на 

сектора е близо 15 процента от общия износ на страната. Повече от 50 процента от 

продукцията на сектора се изнася
 16

,  значителна част за пазарите на Германия и Италия. Това е 

положителна тенденция, но създава силна зависимост от международните пазари за бъдещ растеж 

и поради тази причина секторът е уязвим и силно зависим  от тенденциите на световния и на 

европейския икономически пазар.  

69. Секторът беше силно засегнат от кризата в Европа - заетостта спадна от около 

132,000 през 2008 г. до по-малко от 114,000 в края на 2009 г. като тенденцията продължава. 

Друга негативна тенденция по време на същия период е увеличаващата се възраст на служителите 

в сектора, където делът на по-младите работници (под 24 години) спадна от 5.4 на 4.6 процента – 

загуба на около 1500 млади работници. Почти 55 процента от служителите са на повече от 45 

години. Намаляващият брой на студенти в инженерните специалности и по-ниското качество на 

инженерното образование в резултат на кризата се превръщат в основни проблеми за сектора. 

70. Секторът се характеризира със сравнително ниска интензивност на иновациите – 

издадени са само седем патента за периода 2002-2012 г. Основните области с най-голяма 

интензивност на иновациите в машиностроенето (на база брой патенти) са двигателите с вътрешно 

горене и електрическите генератори. Местните изследователи са разработили над 50 иновативни 

продукта или услуги, повечето от които са част от проект и не са патентовани.   

71. Секторът е доминиран от малки играчи с незадоволително ниво на интеграция във 

веригите на стойността и на сътрудничество между бизнесите.  Това пречи на по-мащабните 

проекти и на навлизането в пазарни сегменти с по-висока добавена стойност. Поради тази 

причина,  секторът може да се възползва от държавна подкрепа, за  да възпроизведе устойчивите 

модели на успешните клъстъри като електромобили и хидравлични компоненти, например, както 

и да гарантира устойчивостта на успешните пилотни проекти
17

. Финансирането от ЕС може да 

бъде използвано за належащата модернизация на техническата инфраструктура, както и за 

стимулиране на НИРД и насърчаване на разпространението на технологиите и иновациите чрез 

разработване на иновативни продукти и технологии. 

                                                 

 
15 Според Клъстърната обсерватория на ЕС, централно западният и североизточният регион на България са сред топ 20 в 

производството на машини в ЕС 
16 Най-доходоносните подсектори са на електронните компоненти и на електрическите домашни уреди. 
17 Примерите включват енергоспестяващи LED технологии, хидравлични компоненти, електроника за автомобилната 

промишленост, прецизно инженерно оборудване. 
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Tаблица 0.9: SWOT анализ на секторите машиностроене и електрооборудване 

Силни страни 

- Силна експортна ориентация и успехи на 

пазарите на Западна Европа, Близкия Изток и 

ОНД 

- Присъствие на успешни международни 

компании, предоставящи технологичен трансфер 

и разпространение, което може да стимулира 

следващото ниво на растеж, основан на 

иновациите  

- Успешни пилотни клъстъри, които разработват 

продукти в пазарните сегменти с най-висока 

добавена стойност, например  автомобилни 

части и електроника, електромобили, LED 

осветление, хидравлика. 

Слаби страни 

- Застаряваща работна сила  

- Намаляващ брой студенти в инженерните 

специалности и девалвиращо качество на 

образованието в тези специалности.   

- Ниско и не особено ефективно изразходване на 

средствата за НИРД (измерено по броя на 

патентите). 

- Обучението в инженерните специалности има нужда 

от осъвременяване 

 

Възможности 

- Съществуват ключови области, в които 

България е силно конкурентоспособна (прецизна 

електроника, LED осветление, хидравлика), 

където с целенасочена подкрепа има потенциал 

да се постигне специализация в пазарни ниши и 

включване в глобалната верига на стойността 

чрез  партньорство с водещи компании. 

- Допълнително въздействие върху различни 

възможности за сътрудничество с ключови 

центрове за НИРД от ЕС и извън него, с цел 

развитие на местния капацитет за НИРД и 

увеличаване на усвояването на технологиите. 

Рискове 

- Увеличаващата се конкуренция от Азия поради 

остарялата технологична инфраструктура  

- Оборудване, което намалява конкурентните 

предимства, свързани с близостта до големите 

пазари, ниските данъци и ниските разходи за труд 

чрез изключително високи разходи за енергия и 

водни ресурси.  

 

V.  Културни и творчески индустрии  

72. В България, културните и творчески индустрии могат да насърчат интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж чрез стимулиране на разпространението на иновациите. 

Подкрепата за иновациите в страната, обаче, е почти изцяло насочена към насърчаване на 

иновациите, движени от научните изследвания и технологиите. Въпреки, че това е важна и 

решаваща ориентация, подобен подход не позволява на страната да се възползва от пълния си 

потенциал за иновации. Правителствената подкрепа трябва да бъде насочена към насърчаване на 

всички форми на знанието и иновациите, включително на сектори, които движат напред 

иновациите, като например сектора на КТИ. 

Tаблица 0.10: SWOT анализ на сектор Културни и творчески индустрии  

Силни страни 

- -Динамично развиващ се сектор  

- -Култура на високи нива на инвестиции в нови 

технологии и в повишаване на уменията и 

Слаби страни  

- -Пропуски при прилагането на правилата за ПИС 

- -Липса на знания и умения в областта на управление 

на ПИС   
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капацитета на персонала  

- -Богато културно наследство   

- -Жизнен вътрешен пазар и много високо ниво на 

интернационализация  

- -Достъп до пазарите на ЕС, традиции и 

присъствие на пазарите в Русия,  ОНД и Близкия 

Изток 

- -Недостиг на творчески талант и на хора с творчески 

предприемачески умения  

- -Силно ограничен достъп до финансиране за 

творческите предприемачи и бизнесите на КТИ 

- -Много слаба осведоменост за възможностите за 

финансиране от ЕС и ограничени умения и 

капацитет за достъп до тях   

- -Слабо сътрудничество между изследователите и 

бизнесите на КТИ в разработването на  съдържание  

Възможности 

- -Повишаване на обучението в управление на 

ПИС и предприемачество в творческия сектор  

- -Разработване на бизнес модели в КТИ, които 

промотират КТИ и предприемачеството в 

творческия сектор  

- -Радикално подобряване на достъпа до 

финансиране за бизнесите на КТИ и 

предприемачите в творческия сектор, 

включително чрез фондовете на ЕС 

- -Промотиране на клъстъри на  КТИ и създаване 

на инкубатори и хъбове 

Рискове 

- -Безнаказано нарушение на ПИС и „кражба на идеи”  

- -Развитието на сектора на КТИ заобикаля 

регулаторната рамка, която управлява бизнеса   

- -Създаване на монополи и картели де факто в 

определени сектори на КТИ 

- -Увеличаване на „изтичането на мозъци” поради 

неконкурентна компенсация на творчески талант и 

ограничаване на креативността чрез предпочитания 

към КТИ продукти/услуги, насочени към 

техническото изпълнение 

VI. Заключения 

Tаблица 0.11: Преглед на секторите – иновационен контекст 

 Сектори 

 Хранително-вкусова 

промишленост 

Машиностроене 

и електроника 

Фармацевтичен  Информационн

и и 

комуникацион

ни технологии 

(ИКТ) 

Културни и 

творчески 

индустрии 

(КТИ) 

Предложени 

бизнес 

иновационни 

инструменти 

по СИС 

Технологична пътна 

карта 

Лаборатории за 

сертифициране и  

Опитни полета / 

хранително-

преработвателни 

съоръжения 

Конкурентни 

безвъзмездни помощи 

за сътрудничество 

между бизнеса и 

научните изследвания  

Интегриране на 

клъстъри и 

иновационни мрежи 

(предложения Агро-

технически парк в 

Технологична 

пътна карта 

Осъвременяване 

и 

разпространение 

на технологии 

Репликиране на 

успешни 

клъстъри и 

иновационни 

мрежи 

(електромобили, 

хидравлика и  

LED технологии) 

Програми за 

разширяване на 

технологиите  

Конкурентни 

безвъзмездни 

помощи за 

сътрудничество 

между бизнеса и 

научните 

изследвания  

 

Бизнес 

инкубатори с 

финансиране на 

ранен етап 

Начално 

финансиране и 

рисков капитал  

 

 

Бизнес 

инкубатори с 

финансиране 

на ранен етап 

Пригодени 

към КТИ 

сектора 

безвъзмездни 

помощи със 

съфинансиран

е за 

разработване/

интеграция на 

иновативни 

продукти, 

процеси, 

маркетинг и 

организацион

ни модели.  
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Пловдив)  

лаборатории за доказване на концепции 

консорциум на центрове за технологичен трансфер 

Фокус за иновационната екосистема чрез водещи платформи за иновации: специфични за 

сектора технологични паркове (Софийски технологичен парк, Агро-технически парк в 

Пловдив), клъстъри и иновационни мрежи 

Правителств

ена 

координация 

– 

национално 

и регионално 

ниво   

Министерство на 

икономиката и 

енергетиката 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Министерство на 

земеделието и храните 

Министерство на 

околната среда и 

водите 

Министерство на труда 

и социалната политика 

Министерство 

на икономиката 

и енергетиката 

Министерство 

на 

образованието и 

науката 

Министерство 

на труда и 

социалната 

политика 

Министерство на 

икономиката и 

енергетиката 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Министерство на 

здравеопазването 

Министерство на 

труда и 

социалната 

политика 

 

Министерство на 

икономиката и 

енергетиката 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Министерството 

на транспорта 

информационнит

е технологии и 

съобщенията 

Министерство на 

труда и 

социалната 

политика  

Министерств

о на 

икономиката 

и 

енергетиката 

Министерств

о на труда и 

социалната 

политика 

Интегриран подход и привеждане в съответствие на политиките в областта на образованието и 

професионалното обучение; научни изследвания и формиране на човешки капитал; сътрудничество 

между бизнеса и научните изследвания, осъвременяване и разпространение на технологии; 

насърчаване на НИРД, водена от бизнеса; подобряване на защитата и прилагането на правата върху 

интелектуалната собственост и комерсиализация на научните изследвания и иновации 

Координационен орган на национално ниво с регионални клонове 

Единен правителствен орган и по-бързо предоставяне на инструменти за подкрепа на научни 

изследвания и иновации. 

Регионална 

специализац

ия  

Различна степен на 

оформяне на клъстъри 

и регионално 

разпространение с най-

голяма концентрация в 

югозападните и 

южните централни 

региони (София, 

Благоевград, Сливен, 

Пловдив, Стара 

Загора). 

Високо ниво на 

оформяне на 

клъстъри с най-

голяма 

концентрация в 

североизточнит

е, 

югоизточните, 

централните 

северни, 

централните 

южни райони 

(Варна,  Шумен, 

Русе, Габрово, 

Бургас, Стара 

Загора, Сливен, 

Пловдив). 

Високо ниво на 

оформяне на 

клъстъри с най-

голяма 

концентрация в 

югозападните, 

централните 

северни и 

североизточните 

райони  

(София, Дупница, 

Разград, Троян, 

Варна).  

Много високо 

ниво на 

клъстъри, 

концентрирани в 

София (над 85%) 

с известна 

концентрация в 

Пловдив, Варна 

и Русе. 

Много 

високо ниво 

на клъстъри, 

концентрира

ни в София  

и клъстъри в 

Пловдив, 

Стара 

Загора, 

Бургас и 

Русе. 

 

C. Обобщение на препоръките 

Област Стратегическа цел Препоръки 
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Краткосрочни Средно- и дългосрочни 
Стимулиране 

на бизнес 

иновациите и 

предприемаче

ството  

 

 

Създаване на среда, която 

стимулира иновациите 

чрез: 

 ефективни механизми 

за финансиране 

(оперативни програми, 

национални 

инструменти, рисков 

капитал) 

 по-силни връзки между 

научните изследвания 

и бизнеса  

 добре разработени 

насоки за ПИС, които 

улесняват прилагането 

и увеличават 

стимулите за иновации 

 функционална система 

за комерсиализация на 

технологиите.  

 

Изготвяне на технологична 

пътна карта за конкретни 

индустрии, която да: 

 идентифицира 

предизвикателствата на 

съответната индустрия,  

 прогнозира възникващи 

пазарни изисквания,  

 установи технологичните 

пропуски и проектите 

за  НИРД, които ще 

помогнат на сектора да 

повиши 

конкурентоспособността си.  

 

Създаване на програми за 

разширяване на технологиите 

с цел насърчаване на 

усвояването на глобални 

познания за подобряване на 

ефективността на 

индустрията 

 

Подобряване на 

инструментите за 

финансиране на иновации чрез: 

 ангажиране на специалисти 

за оценка на безвъзмездното 

съфинансиране 

 опростяване и съкращаване 

на процедурите за оценка на 

проектните предложения 

 разширяване на подкрепата 

за ранни инвестиции и 

даване на възможност на 

частния сектор да води и 

контролира целия процес на 

финансиране с рисков 

капитал 

 засилване на процеса на 

мониторинг и оценка чрез 

по-богат набор от 

индикатори, които 

балансират резултатите и 

продуктите 

 въвеждане на оценка на 

въздействието, която да 

измерва нетната 

положителна промяна в 

резултат от прилагането на 

Преразглеждане на 

насоките за правата 

върху интелектуалната 

собственост, които се 

отнасят до:  

 научни изследвания, 

финансирани от 

държавата  

 съвместни 

публични/частни и 

академични/частни 

научни изследвания  

 вътрешнофирмени 

научни изследвания 
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Област Стратегическа цел 
Препоръки 

Краткосрочни Средно- и дългосрочни 
различните инструменти  

 подобряване на 

координацията с другите 

министерства, така че 

постигнатите резултати да 

са видими.  

 включване на фондове за 

ранно финансиране, които 

са насочени към други 

сектори извън ИКТ и  

покриват разликата между 

акселерацията и рисковия 

капитал.   

Гарантиране, че 

инструментите в Софийския 

технологичен парк са 

определени спрямо търсенето 

  частният сектор трябва да е 

адекватно представен в 

управлeнската структура  

  разработен е план за 

устойчивост на парка   

Управление Разработване на 

цялостна рамка за 

управление, която да 

промотира и подкрепя 

националната 

иновационна програма 

Учредяване на Изпълнителна 

агенция, която да:  

 проектира и администрира 

изпълнението на 

инструменти  

 предоставя редовна обратна 

връзка на НБЗИ за това 

какво работи, какво не 

работи, за да се взимат 

информирани решения по 

отношение на бъдещи 

политики 

Учредяване на Национален 

борд за знание и иновации 

(НБЗИ), който да: 

 координира изработването 

на политики между 

секторите  

 наблюдава и оценява 

политиките и стратегиите в 

областта на иновациите  

 гарантира, че регионалните 

проблеми са взети под 

Разработване и 

усъвършенстване на 

механизмите за 

координация на 

агенциите, отрасловите 

министерства, 

изследователските 

организации и 

индустрията  

 

Разработване на 

механизми за публично 

участие и канали за 

отчетност 

 

Усъвършенстване на 

стандартите за качество 

и индикаторите за 

мониторинг и оценка въз 

основа на процеса на учене 

и обратна връзка 
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Област Стратегическа цел 
Препоръки 

Краткосрочни Средно- и дългосрочни 
внимание  

Учредяване на Консултативен 

съвет, който да: 

 се фокусира върху 

дългосрочни стратегически 

въпроси, и   

 предоставя специфични 

познания и насоки на НБЗИ   

Създаване на Съвети за 

иновации и  

конкурентоспособност във 

всеки регион, които да: 

 промотират регионалната 

програма за иновации 

 определят стратегии за 

конкурентоспособност и 

иновации 

 насърчават 

конкурентоспособността и 

технологичните пътни карти  

- групи от компании или 

регионални клъстъри 

Научни 

изследвания  

Развитие на система за 

научни изследвания, 

която да има връзка с 

икономиката и да е 

конкурентноспособна в 

световен мащаб 

Промотиране на 

реструктуриране на  

системата за научни 

изследвания чрез: 
 поръчване на  изготвянето 

на независима оценка за 

цялостната система и 

класация  на всички 

изследователски 

организации с публично 

финансиране (ИОПФ) 

 свикване на група на високо 

равнище за обсъждане и 

постигане на договореност 

за пътна карта за 

разработването на план за 

преструктуриране на 

институтите на БАН и на 

университетите, който да 

разпредели по-справедливо 

финансирането за 

изследвания и човешкия 

ресурс в системата. 

 

Подобряване на 

 

 

 

 начало на 

преструктурирането на 

изследователските 

организации с 

публично финансиране 

като се вземат под 

внимание уроците от 

другите страни в ЕЦА 
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Област Стратегическа цел 
Препоръки 

Краткосрочни Средно- и дългосрочни 
ефективността на 

публичните разходи за научни 

изследвания чрез: 

 обвързване на увеличенията 

на финансирането за научни 

изследвания в зависимост от 

предствянето на ИОПФ въз 

основа на независим 

мониторинг и оценка 

 стимулиране чрез допълване 

на ресурсите, които ИОПФ 

могат да си осигурят от 

външни източници 

 увеличаване на обема на 

конкурентно проектно 

финансиране, насочено към 

най-добрите екипи и 

проекти. 

Преработване на 

инструментите за подкрепа 

на научните изследвания за 

стимулиране на съвместни и 

целеви научни изследвания  и 

укрепване на 

инфраструктурата за научни 

изследвания чрез: 

 въвеждане на съвместен 

инструмент за научни 

изследвания (грантове), 

комбиниран с целеви 

критерии 

 улеcняване на създаването 

на публично-частни 

изследователски 

консорциуми 

 

Разработване на национална 

програма за финансиране въз 

основа на постиженията, чрез 

която да се задържат и 

привлекат водещи учени и 

млади изследователи с 

потенциал, въз основа на 

редовни независими оценки  

 

Разработване и прилагане на 

политики, които насърчават 

оповестяване на ИС, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Създаване на центрове 

за високи постижения, 

които имат силна 

позиция в 

мултидисциплинарните 

и целевите научни 

изследвания на ниво 

ЕС 
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Област Стратегическа цел 
Препоръки 

Краткосрочни Средно- и дългосрочни 
монетизация на ИС и 

сътрудничества между 

университети и индустрията 

за комерсиализиране на 

научните изследвания чрез: 

 укрепване на екосистемата 

за защита на ПИС в 

България 

 създаване на консорциум на 

ЦТТ и укрепване на 

съществуващата мрежа от 

ЦТТ. 

Формиране 

на човешки 

капитал 

 

 

 

 

Развитие на човешкия 

капитал и обръщане на 

тенденцията за изтичане 

на мозъци чрез: 

 подобряване на 

системата за висше 

образование 

 подобряване на 

синергията между 

научноизследователски

те и образователните 

институции 

 въвеждане на стимули 

за запазване на 

талантите и за награди 

за постиженията  

 улесняване на 

участието в общности  

 справяне с 

регионалните 

дисбаланси при 

възможностите  за 

образование и научни 

изследвания 

 

Висшето образование да 

отговаря в по-голяма степен 

на нуждата на индустрията 

чрез: 

 преработване на учебната 

програма въз основа на 

оценка на пазара на труда 

 подкрепа за развитието на 

клъстъри 

 информация за студентите 

за прогнозата за намиране 

на работа  

Разгръщане на усилията 

за въвеждане на 

отчетност и подобряване 

на качеството на 

висшето образование чрез 

създаване на стимули за 

промяна на поведението 

чрез: 

 въвеждане на договори 

за университетите, 

основани на 

представянето и 

резултатите   

 разработване на 

програма за 

гарантиране на 

качеството и 

акредитация   

 разработване на 

допълнителни 

показатели (освен 

представяне на пазара 

на труда) за оценка на 

резултатите на 

висшите учебни 

заведения 

 

Възприемане на система 

за обучение през целия 

живот чрез: 

 предоставяне на 

продължаващо 

образование за 

възрастни, за да 

получат и 
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Област Стратегическа цел 
Препоръки 

Краткосрочни Средно- и дългосрочни 
усъвършенстват 

умения, специфични за 

индустриите   

 въвеждане на система 

за валидиране на 

уменията, придобити 

извън традиционните 

училища или 

професионални 

програми, например 

програмиране 

Мониторинг 

и оценка 

Използване на 

мониторинг и оценка 

като инструмент за 

проследяване на 

ефективността, 

определяне на 

въздействието на 

интервенциите, и 

предоставяне на обратна 

връзка за подобряване на 

прилаганите политики 

Укрепване на 

институционалния 

капацитет за МиО и 

интегриране на МиО във всеки 

етап на процеса на иновация – 

от изработването на 

стратегия до изпълнението 

(измерване на средносрочните 

резултати) и финална оценка 

на въздействието 

 

Въвеждане на рамка за МиО за 

оценяване на изпълнението на 

всяка програма и за реформи на 

политиките, основани на 

доказателства. 

 

Разработване на рамка за МиО 

с ясни и измерими индикатори 

за всяка програма и 

интервенция с цел да се:   

 изисква от изпълнителните 

агенции да гарантират, че 

дейностите са извършени, 

средствата са изразходени 

по предназначение и 

резултатите се развиват в 

желаната посока  

 усъвършенства програмите, 

ако е необходимо, въз 

основа на резултатите  

 предоставят насоки на 

независимите експерти за 

оценяването на резултатите 

от програмата, за да могат 

да установят дали са 

постигнати исканите 

резултати 

Набор от знания и насоки 

за практиците въз основа 

на наученото от МиО 
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Област Стратегическа цел 
Препоръки 

Краткосрочни Средно- и дългосрочни 

 наблюдава дали прилаганите 

политики стесняват 

допълнителните инвестиции 
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Chapter 1. Глава 1. Въведение 

1.1. Иновационната система на България работи под потенциала си, независимо дали 

измерен спрямо разходите на системата (разходи за НИРД), или продуктите (брой 

патенти, лицензи и публикации), или спрямо приноса на иновациите за икономическия 

растеж (стойност на износа на високотехнологични стоки).  За да се подобри позицията на 

България по отношение на конкурентоспособността и да се придвижи страната нагоре в 

световните и в европейските класации, трябва да се разработи нова стратегия, която да превърне 

иновациите в двигател за експорт, създаване на работни места и растеж. След години на стабилен 

икономически растеж и създаване на работни места, българската икономика навлезе в трудни 

времена.  Иновациите, като двигател на дългосрочно икономическо развитие, могат да помогнат 

на България да се изкачи в класацията на веригите на стойността в индустрии, в които се радва на 

сравнително предимство, както и да ускори конвергенцията на доходите с ЕС и да спомогне за 

постигане на по-голям ръст. 

1.2. Въпреки приемането на Национална иновационна стратегия през 2004 г., финансирането 

от 1.162 млн. евро по Оперативна програма „Конкурентоспособност” 2007-2013 г. на ЕС за 

модернизирането на българската икономика,  разработването на Националната програма за 

реформи 2011-2015 г. ( която  постави конкретни цели за увеличаване на НИРД от 0.6% от БВП 

през 2012 г. до 1.5% през 2020 г.) и изготвянето на регионални иновационни изследвания през 

последното десетилетие, представянето на националната система за иновации е разочароващо.  

Ниската НИРД, особено в частния сектор, е основната причина, поради която България 

демонстрира сравнително слаби резултати по отношение на публикации, патенти, лицензиране на 

технологии и дял във високотехнологичния експорт. И докато количеството на НИРД е важно, по-

важно е какъв ефект има НИРД върху икономиката. НИРД може да постигне желания резултат 

само ако в същото време се осъвременят и приложимото законодателство, програмите за 

финансиране и капацитета на държавната администрация. 

1.3. В рамките на стратегията Европа 2020 на Европейската комисия (ЕК), ПРБ е поело 

ангажимент да въведе нови политики и да направи по-големи инвестиции за постепенно 

увеличаване на иновативния капацитет на България и за по-интензивна научно-изследователска и 

развойна дейност. Целта на настоящия доклад е окаже подкрепа на правителството в 

разработването на Стратегия за интелигентна специализация, която да подпомогне за повишаване 

на разходите за НИРД и на икономическото въздействие, както и да изложи виждането си за 

интелигентен растеж чрез развитие на икономиката, базиращо се на знания и иновации. 

Настоящият доклад дава необходимите насоки за научноизследователските и иновационни 

стратегии за интелигентна специализация чрез детайлна оценка на управленската структура, 

инструментите за улесняване на иновациите и ключовите активи за иновации – научните 

изследвания и човешкия капитал. В съответствие с насоките на ЕС, докладът се основава на 

обстойни консултации с членовете на правителството, частния сектор, академичните среди и 

гражданското общество. Докладът разглежда основните фактори за развитието на динамична и 

добре функционираща национална иновационна система. Докладът завършва с казуси от четири 
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ключови сектора,  които имат потенциал да се възползват от увеличаване на инвестициите в 

иновации..   

A. Макроикономическа среда за иновации 

1.4 През последното десетилетие преразпределението на производствените ресурси и големият 

приток на ПЧИ в България генерираха икономически растеж,  но имаха малък принос за 

усъвършенстване на уменията и на технологичния капацитет. Преди кризата от 2008 г., ръстът се 

повишава поради вътрешното търсене. В периода 2000 - 2008 г. БВП нараства с 6% на година - 

много по-бързо, отколкото през предишното десетилетие. Както и в другите страни от ЕС10
18

, 

потреблението има най-голям принос за растежа на БВП през този период (Фигура 1.1),  което  се 

стимулира от повишаващите се заплати и кредити.  Инвестициите, финансирани от значителни 

капиталови потоци от чужбина, най-вече в нискотехнологичните сектори, се увеличиха от 18% от 

БВП през 2000 г. до 38% през 2008 г., подкрепени от макроикономическата стабилност  и 

перспективите за по-голяма възвращаемост след присъединяването на България към ЕС. 

Увеличаващите се инвестиции доведоха до по-голямо вътрешно търсене, което от своя страна 

имаше положителен ефект върху работната заетост, с близо 600 000 нови работни места, 

създадени между 2000 и 2008 г., най-вече в областта на търговията, транспорта, строителството и 

бизнес услугите.  

Фигура 1.1: EС10: Принос към растежа на БВП (2000-2008г.) 

 
Потребление Инвестиции Нетен износ БВП 
Източник: Евростат и изчисления на Световната банка 

1.5 Икономическата криза разкри дългогодишни слабости на икономиката, и по-специално 

фактът, че секторите на нискоквалифицираното производство, на услугите, и на 

строителството са били водещи за генериране на работна заетост и икономически растеж. 

                                                 

 
18

 Страните от ЕС10 са новите страни-членки на ЕС: България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, 

Словения, Унгария и Чехия. 
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Кризата промени модела на растеж в България, като нетният износ е с най-голям  принос за 

растежа на БВП от 2009 г.   След резкия спад в износа и индустриалната дейност през 2009 г., 

износът се възроди и започна да нараства с двуцифрени стойности през 2010 г. и  2011 г., като 

изпревари темповете на нарастване на вноса, тъй като българските фирми се възползваха от 

по-добрите условия на търговия и по-голямото външно търсене от страна на европейските 

пазари и Турция. Продуктите и услугите с висока стойност, обаче, остават незначителна част 

от износа. Вътрешното търсене отслабна значително със затягането на пазара на труда и на 

кредитния пазар. През 2011 г. безработицата скочи двойно в сравнение с нивото си от 2008 г., 

тъй като секторите, които са засегнати в най-голяма степен от икономическата криза – 

строителство и някои услуги, претърпяха значително съкращение на работни места. Краят на 

бума в недвижимите имоти и на лесния достъп до кредитиране доведе до рязък спад на 

инвестициите и до по-нататъшно забавяне на икономическото възстановяване.  Дори голямото 

възраждане на износа в периода 2010-2011 г. не беше достатъчно да даде увереност на 

производителите, инвеститорите и кредиторите за тласък на инвестициите.   

Фигура 1.2: България: Развитие на приноса към растежа на БВП 

 

Потребление Инвестиции Нетен износ БВП 

Източник: Евростат и изчисления на Световната банка 

 

1.6 В условията на засилваща се конкуренция и много по-труден достъп до кредитиране, 

фирмите се принудиха да увеличат производителността, най-вече чрез съкращаване на работни 

места. От 2010 г. насам, положителните разлики в производителността са по-високи в България, 

отколкото в останалите страни от ЕС10 и се концентрират най-вече в секторите на  

промишлеността, търговията, транспорта и туризма, и до по-малка степен – в строителството. 

(Error! Reference source not found.). Тази по-висока производителност, обаче, е постигната 

сновно чрез съкращаване на работни места, особено в строителството, промишлеността, 

търговията и транспорта. В действителност, брутната добавена стойност в строителството 

намалява от 2009 г. насам, тъй като цените на активите и търсенето са спаднали рязко. За разлика 

от това, най-големите увеличения в производителността преди кризата бяха във финансовата и 

застрахователната сфера; изкуствата, развлекателната индустрия, както и в областта на ИКТ, 

основно телекомуникациите, и бяха постигнати заедно с по-голяма работна заетост.   
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Фигура 1.3: Производителност на труда, брутна добавена стойност и ръст на работната заетост 

   

Производителност на труда  Брутна добавена стойност  Работна заетост  
Източник: Евростат и изчисления на Световната банка. 
 

Текст към всички картинки:  

Изкуства, развлекателна индустрия 

Публична администрация 

Професионална, научна и техническа 

Недвижими имоти 

Финанси и застраховки 

ИКТ  

Търговия, транспорт, настаняване 

Строителство 

Индустрии 

Земеделие, гори и рибарство 

1.7 Средносрочната перспектива на България е с висока степен на несигурност. 

Икономическото възстановяване на ЕС - основният търговски и инвестиционен партньор на 

България - се забавя. В допълнение към това, забавянето на икономическата активност на Китай, 

съчетано с анемичен растеж в САЩ, се отразява негативно на външното търсене. Тримесечните 

данни за БВП на България потвърждават забавянето на икономическия растеж, като се очаква БВП 

да спадне от 1,7% през 2011 г. до около 1% през тази година и да остане скромен в средносрочен 

план. Износът, който е двигател на растежа от 2009 г. насам, се е влошил от началото на 2012 г. 

Бизнес настроенията и нивата на поръчките също са се влошили, особено в индустрията и в 

строителството. Възстановяването на инвестициите вероятно ще бъде забавено допълнително, тъй 

като перспективите за икономически растеж са попарени от високата степен на несигурност в ЕС. 

Потреблението се възстановява бавно, но продължаващата висока безработица и труден достъп до 

кредити се очаква да се забави растежа на потреблението. 

1.8 Научните изследвания и иновациите могат да помогнат на България да се придвижи нагоре 

по веригата на стойността в индустрии, в които се радва на сравнително предимство и да увеличи 

дяла на високотехнологичния износ. Тази тенденция се вижда в износа и в технологичното 

представяне на България, както в мястото, което заема в класацията за конкурентоспособност 
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спрямо останалите страни. Обръщането на тази тенденция ще изисква промяна в подхода и 

философията.  

B. Развитие на институционалната рамка на иновациите в България 

1.9 Българското законодателство в областта науката, технологиите и иновациите се е 

променило значително от 1990г. насам, но едва от скоро започна да се насочва от чисто научно-

ориентиран модел към пазарно-ориентирана стратегия. През последните две десетилетия, 

България постепенно разработи набор от  закони и подзаконови актове за подкрепа на НИРД и 

иновациите. Тези мерки ръководеха създаването на публични организации за НИРД и иновации,  

очертаха рамката на иновационната среда и предоставиха стимули за НИРД и иновационна 

дейност. Въпреки че не е направен цялостен подробен анализ на разходите спрямо ползите и на 

въздействието на националната иновационна система,  незадоволителните резултати са очевидни. 

Настоящият доклад  дава отговор на въпроса защо българската иновационна екосистема работи 

под потенциала си по всичките три важни направления: вложения (разходи за НИРД), продукти 

(патенти, лицензи, публикации), и принос на иновациите към икономическия растеж (стойност на 

високотехнологичния износ).   

1.10 България прие Националната иновационна стратегия (НИС) през 2004 г. с цел насърчаване 

на иновациите, преодоляване на дистанцията между научните изследвания и индустрията и 

повишаване на конкурентоспособността на частния сектор. НИС включва финансови мерки, като 

Националния иновационен фонд (НИФ), както и не-финансови мерки като подкрепа за млади 

специалисти и предприемачи, развитие на технологични центрове, създаване на клъстъри, 

насърчаване на чуждестранни инвестиции в НИРД и създаване на университетски центрове по 

предприемачество. В периода 2005 – 2008 г., НИФ отпусна почти 17 млн. евро за финансиране на 

369 подобни  проекта. Фондът, обаче, беше практически неактивен между 2008 и 2011 г. в 

резултат на кризата и финансираше само съществуващите договори. По същия начин, 

Националният фонд „Научни изследвания” (НФНИ) предоставяше нарастващ обем на 

конкурентно финансиране за научни изследвания до 2008 г., но в последните години сумата 

спадна драстично.  

1.11 След присъединяването си към ЕС през 2007 г, България получи достъп до редица 

финансови инструменти на ЕС за подкрепа на научноизследователска и развойна дейност и на 

иновациите като Рамковата програма за научни изследвания, технологично развитие и 

демонстрационни дейности и Програмата за конкурентоспособност и иновации. Българските 

предприятия също получиха достъп до Патентното ведомство на ЕС и започнаха да се възползват 

от стимулите за иновации на ЕС. До 2012 г. структурните фондове и Кохезионният фонд на ЕС 

стават основния източник на публични средства за обновяване и модернизиране на икономиката 

на България. Националната стратегическа референтна рамка за 2007-2013 г. (НСРР), приета през 

март 2007 г. дава насоки за използването на структурните фондове на ЕС чрез седем Оперативни 

програми (ОП). Целта на оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" (ОП "Конкурентоспособност") с бюджет от 1,162 милиона евро, е 
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подкрепа на способността на българските предприятия да се конкурират на международно 

равнище в контекста на глобална икономика, основана на знанието. 

C. Регионална специализация 

1.12 България е традиционно силно централизирана страна и не е разработила регионално 

измерение на политиките си за научни изследвания и иновации. Всички региони в България са 

разработили Регионални иновационни стратегии (РИС) под егидата на инициативата на ЕК 

"Иновативни региони в Европа". България има шест планиращи региона (2004-2008) - югозападен, 

югоизточен, южен централен, североизточен, северозападен и северен централен регион
19

. 

Въпреки че шестте региона демонстрираха подход ‘отдолу-нагоре’ при разработване на своите 

РИС, тези стратегии не се прилагат поради липсата на подкрепа от централното управление, а на 

регионално ниво се прилагат ограничени мерки. Всички мерки, свързани с иновациите и 

програмите за подкрепа се координират на централно ниво.
20

 

Фигура 1.1: Регионално разпределение по сектори в България (по брой заети, 2011 г.) 

 

                                                 

 
19Пилотната регионална иновационна стратегия за Южен централен регион беше публикувана през 2004; регионалните 

стратегии на останалите пет региона бяха публикувани през 2008. Повече информация в публикациите на Фонд ARC: 

http://www.csd.bg/index.php?id=168&month=0&y=&pType=0&start=50&max=10 
20Виж профила на България по региони, ГД „Предприятия и промишленост”: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/monitor/index.cfm?q=p.regionSelect 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/monitor/index.cfm?q=p.regionSelect
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Забележка: Броят на служителите, работещи в даден регион/сектор е представен с еквиваленти на пълно 

работно време, ако има такива, и с общ брой заети лица в други региони.  

Източник: http://www.clusterobservatory.eu/index.html. 

 

1.13 Научно изследователският и иновационен потенциал на Северозападния район е 

относително нисък, с незначителен брой центрове за дистанционно обучение на националните 

университети и добра мрежа от гимназии за професионалното обучение. Превесът на МСП и 

микропредприятия с ограничен капацитет за закупуване и адаптиране на иновации също се 

отразява на представянето на региона по отношение на иновациите. Четирите изследователски 

института в региона са в хранително-вкусовата промишленост и са концентрирани върху 

определени култури и селскостопански практики - царевица, лози и винарство, фураж, както и 

животновъдство и земеделие. В района няма доставчици на общи иновации и следователно 

партньорствата за иновации не са развити. В Северозападния район няма дейности от 

приоритетните сектори на икономиката (виж картата по-горе).  

1.14 Потенциалът за научни изследвания и иновации на Северния централен район е 

относително висок поради наличието  на пет университета с национално значение: Стопанска 

академия „Д. А. Ценов” в Свищов, Технически университет „Ангел Кънчев” в Русе, Технически 

университет в Габрово и Университет по хуманитарни науки „ Св. Св. Кирил и Методий” във 

Велико Търново. Те представляват изследователския капацитет и доставчиците на иновации за 

региона
21

. Приложните изследвания в хранително-вкусовата промишленост се провеждат в един 

изследователски институт на Националната академия по селскостопански науки. Активни 

организации и структури в това отношение са бизнес инкубаторът в Габрово, Бизнес център за 

подпомагане на малки и средни предприятия в Русе (регионален център на Enterprise Europe 

Network) и консорциума Технологичен парк във Велико Търново. Селскостопанското 

производство доминира в Северен централен район (виж картата по-горе). ИТ дейности има във 

Велико Търново, Разград и Плевен. Автомобилната индустрия присъства в района на Ловеч, 

включително китайски инвестиции за монтаж на нови автомобили. 

1.15 Потенциалът за научни изследвания и иновации на Североизточния район е съсредоточен 

във  Варна. В този град се намират пет университета и висши учебни заведения: Медицински 

университет, Технически университет, Икономически университет, Военноморско училище и 

Варненски свободен университет. Приложните изследвания в селското стопанство и риболова се 

извършват в три изследователски института на Националната академия по селскостопански науки. 

Два института на Българската академия на науките, специализирани в океанография и хидро-и 

аеродинамика работят в тясно сътрудничество с Техническия университет и Висшето 

военноморско училище във Варна.
22 

Анализът на структурата и функционирането на регионалната 

                                                 

 
21Въпреки тази концентрация на научно изследователски и академични организации, регионът е с най-ниски разходи за 

НИРД - 3,6 млн. евро с брутни разходи за НИРД (БРНИРД) от 0.13% от регионалния брутен вътрешен продукт 

(националните БРНИРД са 0.53%) през 2009 г. С най-голям принос за БРНИРД е бизнес сектора, следван от 

правителството и висшето образование. 
22Те допринасят с 11,2 млн. евро към националните разходи за НИРД, с брутни разходи за НИРД (БРНИРД) от 0.3% от 

регионалния брутен вътрешен продукт (националните БРНИРД са 0.53%) през 2009 г. С най-голям принос за БРНИРД е 

публичния сектор, следван от бизнеса и висшето образование. Според данни на Евростат, през 2010 г. в региона са се 

обучавали около 188,010 студенти. Лидерът според библиометричните показатели е  Медицинския университет във 

Варна (с 738 цитати и 183 статии за периода 2005-2009 г.), следван от Техническия университет във Варна. Човешкият 

ресурс в науката и технологиите (ЧРНТ) в региона е 27,5% от активното население, което е малко по-ниско от средната 

стойност от 31.1% за България за 2011 г. (Евростат).  

http://www.clusterobservatory.eu/index.html
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система за иновации показват добри връзки между научните изследвания, академичните среди и 

индустрията в някои области, например морски технологии и информационни и комуникационни 

технологии. Активни посреднически организации са Регионалната агенция за предприемачество и 

иновации - Варна със стартирането на Технологичния парк, Бизнес инкубатор и Център за 

иновации и технологичен трансфер, Търговско-промишлена палата - Добрич (регионален център 

на Enterprise Europe Network в България) и мрежата от бизнес центрове и инкубатори в малки и 

отдалечени общини JOBS. Селскостопанското производство и ИТ дейностите доминират сред 

приоритетните сектори (виж картата по-горе). 

1.16 Югоизточният регион не е сред лидерите в областта на научните изследвания и 

иновациите
23

, но има значителна концентрация на изследователи в химичната и в 

селскостопанската промишленост, както и в областта на информационните технологии и 

енергийната ефективност в университета в Сливен
24

. В района има над двадесет научни 

институти, най-известните са Нефтохимическият изследователски институт в Бургас, 

Института за селско стопанство в Карнобат и центровете за животновъден подбор в Сливен. 

Селскостопанските и ИТ дейности доминират около град Ямбол. 

1.17 Потенциалът за научни изследвания и иновации в Южен централен регион е най-сериозно 

засегнат от прехода от планова към пазарна икономика; по-голямата част от секторните 

институти и научни звена на предприятията бяха затворени в началото на 90-те. Научните 

изследвания и иновациите в региона
25

 са предимно в областта на селското стопанство и 

хранително-вкусовата промишленост, а отличните регионални научноизследователски 

институти и университети имат потенциал да станат национални центрове за върхови 

постижения.
26

 Главният научно изследователски университет в региона е Пловдивския 

университет "Паисий Хилендарски".
27

 Въпреки това, заетостта във високотехнологичните 

производства и в наукоемките услуги е по-ниска от средното за страната
28

 и региона изостава 

значително от Югозападния район, който има 5,5% от общата заетост във високотехнологични 

производства и наукоемки услуги. Най-модерният ИКТ хъб в България (след София) се намира 

в Пловдив. Регионът е доминиран от селскостопанско производство. 

1.18 Югозападният регион има най-висока концентрация на национална инфраструктура за 

научни изследвания и е водещ в България в областта на научните изследвания и иновациите. 

                                                 

 
23 Регионът генерира 4,6% от всички разходи за НИРД или  7,7 млн. евро (по данни на Евростат от 2009 г.). Брутната 

стойност на разходите за научноизследователска и развойна дейност (БРНИРД) са 0.18% от общия регионален БВП; 

доста нисък процент в сравнение със средното 0,53% за страната и 0.89% за Югозападния район (по данни на Евростат 

от 2009 г.) 
24Според Scopus, Тракийският университет в Стара Загора има най-много цитати и публикации в региона за периода 

2005-2009 г. 
25Според данни на НСИ от 2008 г., 8.5% от целия персонал в областта на НИРД се намира в Южен централен регион 
26 Според данни на Евростат, разходите за НИРД в Южен централен регион са се увеличили от 2.5 млн. евро през 2000 г.  

до 17.8 млн. евро през 2008 г., или 10.7% от общите разходи за НИРД в България. Този факт поставя региона на второ 

място след Югозападния регион (където са концентрирани 75.7% от разходите за НИРД в България). Данните за 2009 г., 

обаче, показват спад. Регионът е инвестирал 0.21% oт своя БВП в НИРД или 10,5 млн. евро през 2009 г. (по данни на 

Евростат). Публичният сектор осигурява повече от половината от разходите за НИРД в региона. През 2008 г. регионът 

има 19.3% от всички студенти в страната, което го поставя на второ място след Югозападния регион (по данни на 

Евростат). 
27В региона са 8.6% от общия персонал в областта на НИРД и научни изследователи в страната (по данни на Евростат от 

2009 г.). 
28За региона е 2.3% от общата работна заетост за периода 2000-2008 г., което е по-ниско от средното за страната от 3.2%. 



 

58 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

Столицата на България е разположена в този регион, в който се намират най-известните 

университети в България: Софийски университет
29

, Технически университет, Университет за 

национално и световно стопанство, Нов български университет, Медицински университет - 

София, Югозападен университет "Неофит Рилски", Американския университет в Благоевград, 

Висшето училище по застраховане и финанси, и т.н., в които са обучават  31% от всички 

студенти в страната (по данни на Евростат от 2010 г.). В региона се намират множество 

индустриални асоциации, офиси за трансфер на технологии и центрове за иновации, 

включително Центърът за иновации на Българската академия на науките, Центърът за ГИС 

трансфер. Регионът генерира 75.7% от всички разходи за НИРД
30

 и разполага с над половината 

от персонала за НИРД (64.3%) (по данни на Евростат от 2009 г.). Заетостта във 

високотехнологичните производства и наукоемките услуги е по-висока от средната за страната 

и регионът е на първо място по отношение на дял от населението с широколентов достъп. Сред 

приоритетните сектори доминира секторът на ИТ, което е видно от картата по-горе. 

D. Цифров растеж 

1.19 Широколентовият достъп е станал "технология с обща цел" и с основно значение за 

преминаването към икономика, основана на знанието. Широкото разпространение на 

широколентов достъп до интернет доведе до еволюцията на ИКТ и на иновационната 

екосистема, както и до това иновационната система да стане много по-отворена и 

приобщаваща. Въвеждането на бърз и супер бърз широколентов достъп ускори тази еволюция, 

като даде много нови възможности за доставчиците на съдържание, приложения и платформи, 

които се конкурират и си сътрудничат независимо мястото, на което се намират. 

1.20 Съществува ясна положителна корелация между пенетрацията на широколентовия достъп 

и  конкурентоспособността на страна като България, където пенетрацията е ниска. Съществува 

и подобна връзка между  процента от гражданите, които са редовни потребители на интернет и 

процента на тези с добри компютърни и интернет умения.  На свой ред, факторът на уменията 

е свързан с нивото на ИКТ специалистите в икономиката и оказва негативно влияние върху 

възприемането на електронната търговия, електронните практики като цяло, и следователно 

върху конкурентните възможности на всички бизнеси. В резултат на това, България рискува да 

стане относително по-малко конкурентоспособна и по-малко привлекателна за граждани, 

бизнеси и инвеститори.  

1.21 Постигнат е значителен напредък във въвеждането на услугите на електронното 

правителство. Съдържанието на платформата и приложенията  работят. Тези услуги са широко 

използвани от бизнеса, но само малък процент от гражданите ги използват. Съществуват 

взаимосвързани пречки за широколентовата трансформация като ниско ниво на използване на 

широколентов достъп и широколентовото покритие в селските райони, ниско участие в 

електронната търговия и ниски нива на компютърни и ИКТ умения. Повече от 80% от 

                                                 

 
29Софийски университет има най-голям брой цитати и статии в страната за периода 2005-2009 г. (по данни на Scopus) 
30Общо 147,4 млн. евро (по данни на Евростат от 2009 г.). Брутните вътрешни разходи за НИРД (БРНИРД) са 0.89% от 

БВП на региона, значително висока ставка в сравнение със средното от 0.48% за страната (по данни на Евростат от 2009 

г.). Повечето от разходите за НИРД в региона идват от публичния сектор, а разходите на бизнеса за НИРД (БНИРД) са 

само 19.6% oт общите БРНИРД, при 23.7% средно за страната.  Човешкият ресурс в науката и технологиите (ЧРНТ) в 

региона е 40.9% от населението в активна възраст, което е значително по-високо от средните 31.1% за България за 2011 

г. (Евростат). 
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българските компании вече взаимодействат онлайн с правителството, но само много малка 

част от тях продават онлайн. Преминаването към електронни обществени поръчки и 

електронно фактуриране от страна на правителството ще даде огромен стимул на електронната 

търговия в България.  

1.22 Високоскоростният широколентов достъп има ограничена употреба в България, което 

оказва негативно влияние върху екосистемата на ИКТ по формата на ниски нива на 

компютърни/ИКТ/интернет умения и грамотност. В много области е отговорност на частния 

сектор, и особено на големия брой широколентови оператори, да предприемат спешни 

действия. Тяхна задача е да намерят клиенти, които да плащат, да  привлекат гражданите, 

които "никога не са използвали интернет",  да предоставят достъп до интересно съдържание за 

стимулиране на грамотността в ИКТ и да насърчат МСП да участват активно в електронната 

търговия.  

1.23 В същото време, правителството на Р. България и неговите агенции трябва да поемат 

ключовите роли на лидерство, координация и действия. Това важи най-вече за областите, в 

които единствено правителството може да работи - в създаването на съответното 

законодателство и правни инструменти, в определяне на обхвата и мащаба на електронното 

правителство и в осигуряване на координация между министерствата и агенциите. 

 

Каре 1.1: Цифров дневен ред за Европа 

Европейската комисия (ЕК) публикува бюлетин на Цифровия дневен ред за Европа (ЦДРЕ), за да наблюдава 

напредъка на страните към постигане на целите на ЦДРЕ. Прегледът на данните, които се отнасят до 

бюлетина показва, че в България: 

 Широколентовото покритие е близо до средните стойности за ЕС и до таргета на ЦДРЕ  

 Широколентовото покритие в селските райони е под средните стойности за ЕС 

 Широколентовият достъп от следващо поколение е над средните стойности за ЕС  

 Пенетрацията на широколентовия достъп е под средните стойности за ЕС  

 Скоростта на пренос на данни е над средната за ЕС, но под таргета на ЦДРЕ  

 Участието на МСП в онлайн пазарите е ниско  

 Делът на оборота на компаниите от електронна търговия е много нисък  

 Гражданското участие на онлайн пазарите е ниско  

 Половината от населението са редовни интернет потребители 

 Повече от 40% от гражданите не са използвали никога интернет 

 Малка част от гражданите изпращат формуляри онлайн към държавните агенции 

 Голям процент от бизнес компаниите взаимодействат с правителството онлайн 

 

1.24 Необходимостта от широколентов достъп в селските райони е толкова голяма, колкото и в 

градските райони, но поради по-ниската гъстота на населението и разполагаем БВП на глава от 

населението, частният сектор не отговаря на нуждите на селските райони. На разположение са 

европейски фондове за разрешаване на тази пазарна неефективност от страна на доставките. 

Тези два приоритета – достъп до широколентова връзка в селските райони и електронни 
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поръчки в рамките на електронното правителство,  ще дадат тласък за ускоряване на процеса 

на трансформация. По отношение на краткосрочните дейности за овладяване на цифровия 

растеж, значителната концентрация на специалисти в областта на ИКТ в съоръжения като 

Софийския технологичен парк,  както и местните клонове на чуждестранни 

високотехнологични компании в България биха могли да подсилят трудовия пазар на ИКТ. 

Тази инерция може да бъде засилена, ако концентрацията на ИКТ умения формира ядрото на 

клъстер на ИКТ и на бизнес, задвижван от широколентов достъп. 

E. Стратегия за интелигентна специализация – пътят към устойчив 

растеж 

1.25 Разработването на Стратегия за интелигентна специализация може да послужи като 

тласък за осъвременяването на научните изследвания и на възможностите на България 

за иновации. ЕК ще повишава инвестициите си в научни изследвания, иновации и 

предприемачество като ключов компонент за бъдещия успех на Европа. За България (и 

другите икономики в преход), това е от още по-голямо значение, тъй като правителството се 

бори с последиците от прекъсването на дългогодишната връзка между научните изследвания и 

бизнеса след промяната на модела на централизирано планиране. В резултат на това, ЕК реши 

представянето на Стратегия за интелигентна специализация (виж Каре.0.1) да бъде 

предварително условие за достъп до структурните фондове за периода 2014-20 г.   

 

Каре 2.2: Какво представлява интелигентната специализация? 

Интелигентната специализация е стратегически подход към икономическото развитие чрез целенасочена 

подкрепа на научните изследвания и иновациите (НИИ). Това ще бъде основата за инвестиции на 

Структурния фонд в НИИ, като част от приноса на Политиката за сближаване към постигане на 

дългосрочните цели на Стратегия „Европа 2020“ за растеж и работни места. По-общо казано, 

интелигентната специализация включва процес на разработване на визия, идентифициране на конкурентни 

предимства, определяне на стратегически приоритети и използване на интелигентни политики за 

увеличаване в максимална степен на потенциала за развитие въз основа на знанието на всеки регион, 

независимо дали е слаб или силен, високо- или нискотехнологичен.  

Източник: Платформа за интелигентна специализация на ЕК. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu. 

1.26 Концепцията за интелигентната специализация е "всеки регион, въз основа на собствените 

си силни страни, насочва определянето на приоритетите в националните и регионалните стратегии 

за иновации."
31

 Целта на Стратегията за интелигентна специализация е да подобри въздействието 

и пригодността на НИРД чрез консултативен процес, базиран на факти, който дава възможност за 

"себепознание" (Дейвид, Фори и Хол, 2009 г.). Подходът на интелигентна специализация работи с 

индустриалните и икономически  характеристики на страната или региона, като използва 

способностите, които са били разработени с течение на времето, за да укрепи иновационния й 

потенциал.  Предизвикателството е, че тези способности са също така много специфични, което 

                                                 

 
31“Ръководство за стратегиите за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и 

иновациите”, Европейска комисия, май 2012 г. На адрес: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf 
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може да ограничи възможностите за предприемачите. Затова  усъвършенстването и 

разнообразяването им става по-лесно, когато  страните се насочат към близки дейности, които 

използват и пренасочват съществуващи активи. Интелигентната специализация също оправдава и 

известна степен на таргетиране, за да подпомогне клъстърите, които се появяват в до голяма 

степен неутрална среда и среда с конкурентна политика. 

1.27 В съответствие с насоките на ЕК, настоящият доклад обхваща следните области: 

 Анализ на контекста и потенциала за иновации:  Глава 2 (Стимулиране на иновациите и 

високоефективното предприемачество) разглежда динамиката на предприемаческата среда и 

инструментите, които са на разположение на правителството, за да отговори на нуждите на 

иновативните предприемачи. Глава 4 (Научни изследвания) включва подробна оценка на 

инфраструктурата за научни изследвания и иновации на България и дава препоръки за 

нейното осъвременяване. Връзките на българските изследователи с останалата част от света (и 

в частност, с Европа) също се разглеждат подробно в тази глава, като се дават препоръки за 

укрепване на тези връзки чрез създаване на повече партньорства. Глава 5 (Човешки капитал) 

разглежда начините, по които правителството може да стимулира университетите да 

„произвеждат” умения, които имат отношение към иновативните сектори на икономиката.   

 Създаване на стабилна и приобщаваща управленска структура:  Докладът се придържа към 

предпоставките на ЕК, че в разработването на иновационната програма трябва активно да 

участват заинтересовани страни от различни сектори и нива.  Глава 3 (Управление) разглежда 

най-добрите практики по света и дава конкретни препоръки как да се постигне стабилно и 

приобщаващо управление на иновационната система на България. 

 Разработване на обща визия за бъдещето:  По препоръка на ЕК, страните трябва да разработят 

цялостна визия за икономическото си бъдеще, която се споделя от всички заинтересовани 

страни.  Глава 2 представя концепцията за технологична пътна карта – процес на 

сътрудничество за разработване на общи цели в областта на иновациите. Участието в този 

процес ще даде възможност на България да разработи визия, която е обща и следователно има 

много по-голям шанс за успех. 

 Идентифициране на приоритети:  Целта на настоящия доклад е да съдейства на  

правителството в идентифициране на областите, върху които трябва да се съсредоточи, за да 

стимулира иновациите и за да ускори трансформацията на България в икономика на знанието. 

Секторният анализ (Глава 7) представя случаи от практиката в няколко ключови сектора, 

които  да  осигурят контекст за дискусии по политиките. Консолидирането на механизмите за 

управление, както е описано в Глава 3 (Управление), ще гарантира координиран процес, при 

който всички министерства и държавни органи са съгласувани и концентрирани върху едни и 

същи приоритети.  

 Определяне на съгласуван микс от политики, пътни карти и план за действие: Докладът 

включва откровена оценка на съществуващия микс от политики и инструменти,  които се 

използват за стимулиране на иновациите.  Той посочва и примери за добри практики и за 

възможни препятствия, и също така предлага промени в  съществуващия микс от инструменти 

за подкрепа на иновациите. След като стратегията бъде завършена, ще бъде от съществено 

значение да се ангажират всички заинтересовани страни в диалог за изработването на пътна 

карта и план за действие, за да се гарантира успешното й изпълнение.  
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 Интегриране на механизми за мониторинг и оценка: ЕК подчертава голямата важност на 

включването на механизми за мониторинг и оценка на стратегията и на различните й 

компоненти (от стратегическите  цели до специфичните цели на всяка от нейните дейности) 

още от самото начало. Глава 6 (Мониторинг и оценка) описва подробно как правителството да 

подходи към този въпрос и дава насоки за проектирането на рамка за мониторинг и оценка.  
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Chapter 2. Глава 2. Стимулиране на иновациите и 

високоефективното предприемачество 

A. Въведение 

2.1. Иновационните дейности се извършват от предприемачи, които използват съществуващите 

знания и технологии за разработване и разпространение на нови продукти и практики.  Една 

екосистема, която насърчава предприемачеството, създава възможности за идентифициране на 

бизнес възможности и улеснява достъпа до ‘суровините’, необходими за тяхното развитие.  Ролята 

на правителството е да подпомага този процес като премахва пречките пред дейността на 

предприемачите и като осигурява подходящи стимули и правна и регулаторна рамка.    

2.2. Благоприятната бизнес среда подкрепя конкуренцията, което на свой ред принуждава 

компаниите да подобрят технологичните си възможности и умения и да инвестират в ефективни 

производствени процеси, да се ангажират в НИРД за разработката на нови продукти и услуги, и да 

иновират. За да може да създаде подобна благоприятна среда, правителството трябва да изгради 

институционална база, която създава отворена среда за търговия, насърчава и предпазва 

инвестициите, включително и чуждестранните директни инвестиции, определя и прилага права 

върху интелектуалната собственост, и подобрява способността на академичните и изследователски 

институции да генерират знание. Дори и при съществуваща стабилна институционална рамка, 

иновациите често са възпрепятствани от пазарни провали. Като имаме предвид несигурните 

резултати от иновациите, фирмите често нямат желание да правят достатъчни инвестиции в 

НИРД.  Особено в Европа, страхът от провал е основната пречка пред иновациите, въпреки че 

знанието генерирано по такъв начин може да е с голяма обществена стойност. Както отбелязва 

ОИСР, “неуспехът на… предприемачеството в областта на знанието не означава, че не е 

генерирана никаква стойност. Идеите и новите знания, генерирани от провалилите се фирми и 

проекти могат да бъдат абсорбирани в иновационните дейности, които захранват фирмите с висок 

растеж.”
32

 В една среда, където провалът се заклеймява и има бизнес и социална цена, намесата на 

държавата за стимулиране на иновациите и предприемачеството е задължителна.  

2.3. Целта на тази глава е да очертае как да бъдат използвани ефективно инструментите, които 

са на разположение на правителството за стимулиране на иновациите и високоефективното 

предприемачество. Тъй като в световен мащаб примерите на неефективна държавна намеса са 

повече от успешните интервенции, настоящият доклад ще обърне особено внимание на 

потенциалните препятствия, за да подпомогне усилията на правителството да разработят 

ефективни механизми за интервенция.  От ключово значение за България и за други страни в 

                                                 

 
32 Audretsch, D. (2012), „Детерминанти на предприемачеството с висок растеж”, ОИСР. Доклад, представен на 

международния уъркшоп за фирмите с висок растеж: местни политики и местни детерминанти, Копенхаген, 28 март 

2012 г. 
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региона – като първи принцип – е форматът на всички инструменти и механизми да гарантира 

прозрачност и отчетност. Както е посочено в доклад на Световната банка
33

,  като се има предвид, 

че корупцията е една от основните пречки в бизнес средата на много страни от Европа и 

Централна Азия, от изключителна важност е проектите да бъдат защитени от злоупотреби от  

държавата или от държавни служители. Вторият ключов принцип е, че всеки инструмент, насочен 

към насърчаване на иновациите, трябва да избягва стесняването на инвестициите от частния 

сектор и да насърчава частните инвестиции и споделянето на риска.  

B. Преглед на предприемачеството и иновациите в България 

2.4. В България, както и в другите страни-членки на ЕС, МСП са със структурно значение за 

икономиката и са основен двигател за икономически растеж. В България през 2011 г. има общо 

365 484 МСП, което е 0.2% по-малко, отколкото през  2010 г. За периода 2008-2011 г., броят на 

предприятията се е увеличил с малко над 27 000 (10%). Предприемаческият сектор в България е 

доминиран от микропредприятия с по-малко от 10 служители. Тези предприятия представляват 

91% от всички компании и осигуряват работна заетост на 29% от работната сила за периода 2008-

2010 г. (Фигура 2. 1). 75.5% служители в страната работят в МСП (дефинирани от ЕС като 

компании с по-малко от 250 служители).   

2.5. Проучване, направено по Седмата рамкова програма
34

 установи, че МСП имат принос от 

37.8% от общата добавена стойност в икономиката и 31% от БВП.  Освен това 

микропредприятията правят най-малко разходи за НИРД и генерират най-ниските нива на 

добавена стойност. Въпреки, че високите нива на вписване на нови фирми в периода 2004 -2009 г. 

(7.09 нови фирми са създадени на 1000 души в работна възраст, сравнено със средната стойност за 

ЕС от 4.86) може да бъде показател за динамично предприемачество, индикаторите за фирмено 

поведение показват, че българските МСП се занимават с иновационна дейност в много по-малка 

степен от компаниите в останалата част от Европа ( 

2.6. Фигура 2. ).  

2.7. Секторното разпределение на МСП показва ясно изразена концентрация на предприятия  

най-вече в търговията на дребно. В областта на НИРД, където производителността на труда е най-

близо до средните нива на производителността на труда в ЕС, броят на МСП е три пъти по-малък 

от този в страни като Словакия, Унгария, Австрия и Дания, в които размерът на работната сила е 

сравним с България. 

                                                 

 
33 Goldberg et al, I., Goddard, J.G., Kuriakose, S., and Racine J. L. (2011),„Импулс за иновация: преосмисляне на ролята на 

правителството в Европа и Централна Азия”, Световна банка. 
34

Европейска комисия, (2011г.) “Нужди, изисквания и обратна връзка от МСП и заинтересованите страни за 

преодоляване на препятствията пред научните изследвания и иновационните дейности в България.”,  

редактор Тодор Ялъмов и др., проект МAPPER за малки и средни предприятия 
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Каре 2.1: МСП и електронната търговия в България 

Според данните за България на бюлетина на Цифров дневен ред за Европа, делът от оборота на 

предприятията от електронна търговия е много нисък. Таргетът на ЦДРЕ е 33% от малките и средни 

предприятия да продават онлайн. Фигурата по-долу представя ограничени данни за участието на МСП в 

покупки и  продажби онлайн за 2012 година и изглежда, че онлайн продажбите от страна на българските 

МСП (5.6%) са все още в зародиш. 

Според доклада на  Euromonitor International, въпреки 

че повечето онлайн потребители имат любими онлайн 

търговски обекти, няма утвърден лидер в българската 

електронна търговия. Онлайн системите за плащане са 

навлезли на българския пазар през последните години 

(например Epay.bg, eBG, PayPal и др.), което води до 

увеличаване на вътрешните онлайн тразакции. 
[3]

.  

Вероятно, ограниченото участие на МСП в 

електронната търговия в България е следствие от 

няколко взаимодействащи си фактори, включително 

липса на доверие от страна на гражданите в онлайн 

търговските сделки, както и ограничените компютърни 

умения и широколентови услуги в селските райони. 

Търсенето на услугите на електронната търговия е 

ограничено от липсата на доверие, недоразвита цифрова инфраструктура и ниско проникване на 

широколентов интернет в селските райони. По-голямото широколентово покритие и цифровата грамотност 

ще отворят пазар в селските райони, като позволят на потребителите и на микро предприятията от селските 

райони да имат достъп до продукти и услуги, които иначе не са на разположение. Подобна стъпка ще 

позволи на микро- и малките предприятия, намиращи се в селските райони, да увеличат предлагането на 

своите продукти и услуги на вътрешните градски пазари и в чужбина. 
Източници: 

[1] http://www.ecc.bg/popular-consumer-topics/9/e-shopping.htm 

[2] Огнянов, В. и Венета Донова. Глава относно България в “Getting the Deal Through – e-Commerce 2011”, Law Business 

Research Ltd., Лондон, 2011 г. 

[3] Euromonitor International “Internet Retailing in Bulgaria”, май 2013 г. 

[4] Boston Consulting Group  “The connected world: the internet economy in the G20” 

Фигура: МСП в електронната търговия 

Източник: Европейска комисия. 

Капацитет за иновации на българските компании 

2.8.  МСП срещат редица препятствия да станат иновативни, които се отразяват негативно на 

потенциала им за растеж и, в много случаи, за оцеляване. Следователно, основна цел на 

Стратегията за интелигентна специализация трябва да бъде преодоляването на тези пречки, за 

да се даде възможност на малките компании с ограничено въздействие върху икономиката да 

станат иноватори с голямо въздействие, които са активно ангажирани в разработката на нови 

продукти и процеси. 

selling online buying online

http://www.ecc.bg/popular-consumer-topics/9/e-shopping.htm
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Фигура 2. 1: Български фирми: структура 

 
Източник: Национален статистически 

институт 

Текст на картинката: до 9 служители, 10 -49 служители 

50 – 249 служители, над 250 служители 

Фигура 2. 1: Български фирми: работна заетост по голем

ина 
Източник: Национален статистически институт 

Текст на картинката: до 9 служители, 10 -49 служители 

50 – 249 служители, над 250 служители 

 

Фигура 2.2: Български фирми: вписване 

 
Текст на картинката: България, Румъния, Финландия  

 

 

Фигура 2. 3: Български фирми: иновационни 

дейности 

 
Текст на картинката: Вътрешнофирмени иновации, 

Сътрудничества, Нови продукти/процеси, 

Маркетинг/организационни иновации  

отдолу: България, Румъния, Финландия, ЕС – 27  

2.9. Въпреки че капацитетът за иновации на българските компании се е подобрил след старта 

на ОП „Конкурентоспособност” през 2007 г. след присъединяването на България към ЕС, 

цялостната картина в тази област е все още на постижения, които са значително под 

възможностите. Българските фирми изразходват 0.3 % от БВП за НИРД, сравнено с 1.23% за 

91% 
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Източник: Klapper,  Love 2010 
Честота на вписване: нови фирми на 1000 работещи 

възрастни 
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Източник: EU Innovation Scoreboard 2011 
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всички фирми в ЕС.
35

 за периода 2007-2011 г. Те са на 71-во място от 139 държави по показателя 

продуктивност
36

 и на 95-то място по отношение на бизнес сложност и иновации.  Държавната 

подкрепа под формата на разходи за НИРД през посочения период е била едва 0.29% - две трети 

по-малко от средните за страните ЕС-27 0.76 %. Докладът за глобалната конкурентоспособност за 

2012-2013 на Световния икономически форум поставя България на 125 място от 144 страни в 

областта на усвояване на технологиите на ниво фирма (вж. Фигура 2.8). Разходите за НИРД в 

частния сектор, или по-скоро тяхната липса, оказва особено силно въздействие върху иновациите. 

Проучванията
37

 показват, че склонността на българските фирми за иновации положително и 

значително корелира с разходите им за НИРД и свързаните с това инвестиции в технологична 

инфраструктура, както и че продукцията им се увеличава заедно с иновационните им усилия, 

независимо дали фирмата е нова на пазара или не.  

Tаблица 2.1: Представяне на българските фирми в областта на иновациите спрямо средното за  

ЕС-27, 2007-2011г. 

  2007 2011 

Разходи за НИРД на бизнеса 9.4% 24.4% 

Публични разходи за НИРД 58.5% 39.5% 

Източник: Съюз за иновации на ЕК 2011 г.; изчисления на автора. 

 

Фигура 2.2: Карта на технологичните показатели (избрани индикатори) за България 

 
текст на картинката: България,Финландия, Полша 

    наличие на най-новите технологии 

                                                 

 
35 Европейска комисия (2012) Съюз за иновации 2011 г., Служба за публикации на Европейския съюз, 2012 г. На адрес: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf. 
36 По данни от www. ec.europa.eu/eurostat. 
37 Световна Банка (2012) „Постигане на интелигнетен растеж: как иновациите да работят за България”, доклад  

No.66263-BG, Вашингтон, окръг Колумбия; Стоевски Г. (април 2011), Иновациите и икономическото представяне на 

българските компании: ефектът на международната конкуренция. Динамика на социо-икономическите системи, том 2, 

номер 2: 266-283 стр. 
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държавни поръчки на съвременни технологични продукти  абсорбиране на технологиите на 

ниво фирма 

сътрудничество в НИРД между университетите и индустрията  ПЧИ и технологичен 

трансфер  

разходи за бизнес НИРД 

Източник: Доклад за конкурентоспособността за 2012-2013, СИФ  

Забележка: класация: 1- най-добър, 144 – най-лош. 

2.10. Ниското технологично съдържание на българския износ е силен показател за недостига на 

иновационна дейност в частния сектор.  Голяма част от износа се състои от ресурсоемки стоки 

(петрол и петролни продукти, метални изделия, зърнени храни) и трудоемки стоки (дрехи, 

мебели). Последните, в частност, се характеризират с ниско ниво на иновации, което води до 

силна ценова конкуренция от страните с по-ниски производствени разходи и спад на пазарния дял 

на българския износ в няколко водещи индустрии (облекло, желязо и стомана). Като цяло, 

експортната кошница на България  е съставена от продукти, които са под средното световно ниво 

на технологично усъвършенстване. Въпреки че България все още има сериозно конкурентно 

предимство в развитите ресурсоемки индустрии (петрол и петролни продукти, зърнени храни, 

минерали) с добре установени технологични процеси, страната може да се възползва от иновации 

за адаптации в тези индустрии посредством по-силни връзки със световната иновационна верига. 

Освен това, постиженията в комютърните науки и инженерство могат да бъдат използвани за 

развитие на нови търговски компетенции в тези области. В дългосрочен план, перспективите за 

увеличаване на експортния ръст са в индустриите с по-високо технологично съдържание 

(фармацевтични продукти, химикали), които зависят от надеждно финансиране на НИРД. 

Фигура 2.6: Износ на високотехнологично 

производство (% от целия) 

Фигура 2.7: Еволюция на степента на 

усъвършенстване на износа (EXPY) 

 
Източник:Индикатори за световно развитие 

България, Хърватска, Унгария, Литва 

Румъния, Турция, Финландия  

 
Източник: Изчисления на авторите въз основа на базата 

данни COMTRADE  на ООН. 

България, Хърватска, Румъния, Турция, Финландия  

2.11. По отношение на патентите (традиционен показател за иновации), представянето на 

България се подобри в последните години, в голяма степен благодарение на сътрудничеството 

със западни учени и чужди инвестиции в НИРД. След спада по време на ранния период на 

преход, от 2007 г. насам се наблюдава подем в патентите, като изобретенията в 
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сътрудничество с учени и инженери от САЩ, Западна Европа и Япония представляват почти 

половината от всички патенти, издадени през 2011г. (виж таблиците по-долу). 

 

Tаблица 2.2: Патенти, издадени от СПТМ (на 

млн. жители) 

Държава 2007 2008 2009 2010 2011 

България 6 16 36 58 43 

Унгария 47 66 46 91 100 

Румъния 11 12 8 16 34 

Турция 19 16 19 29 41 

Хърватска 15 14 16 9 16 

Финландия 850 824 864 1143 951 

Източник: СПТМ на САЩ, данни за полезни 

патенти , справка от ноември 2012 г. 

 

Tаблица 2.3: Патенти, издадени от ЕПВ (на млн. 

жители) 

Държава 2007 2008 2009 2010 2011 

България 0.8 0.5 0.7 0.4 1.1 

Унгария 3.5 4.8 3.8 5.8 4.6 

Румъния 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 

Турция 0.5 0.7 0.8 1.2 1.3 

Хърватска 3.2 2.9 3.4 2.3 1.1 

Финландия 144.0 154.3 124.3 126.6 109.0 

Източник: Годишни доклади на ЕПВ, ИСР 

 

C. Обосновка за намеса на правителството 

2.11. Тази част на главата очертава мотива за държавна намеса за стимулиране на бизнес 

иновациите. Аргументът  по същество е, че (i) проблемите с усвояването на средства, които могат 

да доведат до недостиг на инвестиции, изискват стабилни закони за интелектуалната собственост 

и повече стимули за НИРД;  (ii) пропуските в координацията изискват вертикални инструменти, 

като се започне с пътна карта на технологиите; и (iii) информационните асиметрии изискват 

специализирани небанкови механизми за финансиране, например съфинансиране и фондове за 

рисков капитал.   

a) Външни фактори за усвояването 

2.12. Иновацията е пример за обществено благо - обществената възвръщаемост от 

иновационните дейности обикновено е по-голяма от частната, и поради това иновациите не се 

извършват на оптималното ниво за обществото. Както посочват Хаусман и Родрик 2002
38

, 

новаторите нямат достатъчни стимули да работят на ниво, което би било оптимално за 

обществото, защото: (a) изисква повече усилия, отколкото производството в момента, (б) успехът 

не е сигурен, и (в) успехите бързо се дублират от други играчи на пазара. Следователно, много 

важен елемент от решението да се инвестира в иновации е степента, до която компанията може да 

възстанови инвестицията си  и да реализира печалба от усилията си за иновации.  Производството 

                                                 

 
38 Hausmann R. & Rodrik D. (2002) „Икономическото развитие като себеоткриване”, Национално бюро за икономически 

изследвания, работен доклад  No. 8952. На адрес: http://www.nber.org/papers/w8952.pdf. 
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на нови знания обикновено включва високи разходи за НИРД, а разходите за копиране и имитация 

са далеч по-ниски. Освен това, технологичните иновации обикновено се базират на знание, което 

може да бъде само частично  кодифицирано и следователно става вградено в човешкия капитал и 

трудно да бъде присвоено. В една отворена икономика като българската, въпросът с 

присвояването е още по-сериозен, тъй като това допълнително намалява стимулите за инвестиции 

в нови дейности и е довело до значителен недостиг на инвестиции в научните изследвания и 

иновациите във всички сектори на икономиката. В допълнение към това, липсата на благоприятна 

среда и трудностите при възстановяване на икономическите ползи от инвестициите в областта на 

иновациите пречат на развитието на сътрудничеството между фирмите, както и между фирмите и 

изследователските институции  

b) Пропуски в координацията 

2.13. Много правителства по света са открили, че разрешаването на проблемите с усвояването 

на средства не е достатъчно само по себе си, за да насърчи оптимално ниво на иновации в една 

икономика.  Както посочва Фонг (Fong, 2000), фактът, че “политиките в областта на иновациите 

често се смятат за необходимо допълнение към патентните режими е индикатор, че 

проблемите с координацията, присъщи на себеоткриването, продължават да съществуват и 

изискват системно внимание, дори когато проблемите с усвояването са  разрешени чрез 

експлицитни политики или в хода на разрешаване на други проблеми.” Процесът на себеоткриване 

(дефиниран от Хаусман и Родрик като „да научиш какво можеш да произвеждаш добре”)  е 

сложен процес, който изисква активното включване на всички участници в иновационната 

система.
39

  Като се има предвид повторяемостта, иновацията обикновено не е резултат от 

изолирано действие, а включва много участници, работещи във взаимнозависима система, където 

провалът на който и да е от тях оказва влияние върху успеха на останалите. Докато някои аспекти 

на взаимозависимостта са от съществено значение за иновациите, пропуските в координацията 

могат да попречат на развитието на нововъзникващите дейности.  По този начин, ако няма 

координирано решение от различните икономически агенти, икономическата дейност не може да 

се развие и икономиката се озовава в равновесно положение на ниска производителност. В такива 

случаи, държавата може да изиграе ролята на катализатор и да премести икономиката в 

равновесно състояние на висока производителност чрез осигуряване на механизъм, който може да 

отговори на пазарни сигнали, чрез идентифициране на съответните пропуски в координацията и 

координация с участниците от частния сектор за разрешаването им.  

c) Преодоляване на информационните асиметрии 

2.14. Информационната асиметрия е една от основните причини за липсата на финансиране за 

комерсиализация на научните изследвания. Докато чистите (фундаментални) изследвания са 

                                                 

 
39Сабел С. (2011г.) „Себеоткриването като координационен проблем. Редактор Е. Фернандес 
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признати по света като обществено благо и се финансират предимно от публичния сектор в 

повечето страни, а вече установените продукти и процеси обикновено са финансирани от 

финансовия сектор, то продуктите, които още не са комерсиализирани обикновено не разполагат 

нито с публично, нито с частно финансиране заради риска, че няма да бъдат печеливши в 

краткосрочен план или могат напълно да се провалят. Фактът, че процесът на комерсиализация е 

много сложен (процесът включва тестване на прототипи, разработка на продукти, маркетингово 

проучване, държавни разрешения, и т.н.) само утежнява ситуацията. Резултатът е така наречената 

‘долина на смъртта’ за иновативните продукти (Фигура 2) при липсата на активен сектор за рисков 

капитал.   

Фигура 2: Процесът на комерсиализация 

 
Източник: Osawa Misayaki 2006 

Текст на картинката: по вертикала: кумулативна печалба/загуба; по хоризонтала:  научно изследване, разработка, технологичен 

трансфер, пускане на продукта на пазара, комерсиализация (долина на смъртта), успех като нов продукт, комерсиализация, успех 

като бизнес, време 

2.15. Нематериалната същност на технологичните иновации и несигурността по отношение на 

резултатите от тях правят МСП много трудни за финансиране поради факта, че повечето банки 

(държавни или частни) не приемат нематериалните активи като обезпечение. Начисляването 

на високи лихвени проценти, за да се компенсира високия процент на фалити води до 

неблагоприятни избори и морални рискове, което намалява търсенето от страна на клиенти с 

по-нисък кредитен риск и увеличава необходимостта от цялостен мониторинг.  Кредитните 

пазари се опитват да се справят с тези проблеми като изискват високо обезпечение за 

отпускане на заеми, и преференции за краткосрочно кредитиране.
40

Асиметричната 

информация може също така да увеличи пазарната сила на специализираните финансови 

                                                 

 
40 Stiglitz, J. & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. The American Economic Review , 

Vol. 71, No. 3 (Jun., 1981), pp. 393-410; Besank, D. & Thakor, A. (1987). Collateral and rationing: Sorting equilibria in 

monopolistic and competitive credit markets. International Economic Review 28, no. 3 (October): 671-89. 
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институции, тъй като МСП, които са получили кредитиране могат да бъдат застопорени към 

един-единствен финансов агент, поради високите разходи и негативните сигнали, които едно 

прехвърляне би предизвикало. Публична банка, която работи само със сектора на МСП може 

да помогне в разрешаването на проблемите с капацитета на пазара но, както показва опита в 

много страни, не може самостоятелно да разреши основния недостатък на пазара, който оказва 

влияние върху достъпа до кредитиране – съществуването на неблагоприятна селекция и 

морален риск.  Всъщност, тези проблеми често се влошават от директната намеса на 

правителството, поради политически натиск и трудности за привличане на компетентни кадри.  

D. Инструменти за стимулиране на иновациите 

a) Права на интелектуална собственост 

2.16. Един ефективен режим за  правата  на интелектуалната собственост увеличава стимулите 

за инвестиции в НИРД чрез премахване на риска от бърза имитация и гарантиране на 

собствеността върху знанието на този, който го е създал. Освен това, публичното оповестяване на 

иновациите, обект на интелектуалната собственост, особено на  патенти и полезни модели, играе 

основна роля  в разпространението на ново технологично знание в обществото.  Бизнесите също 

използват правата на интелектуална собственост, за да получат достъп до нови пазари (напр. чрез 

лицензиране), да установят стратегически алианси, да увеличат предимството си при преговорите 

с бизнес партньори или инвеститори и да повишат пазарната си стойност в случай на сливане или 

придобиване. Фирмите могат да получат достъп до нови възможности за финансиране чрез 

секюритизация на ИС активи.  

2.17. Българското законодателство в областта на защита на интелектуалната собственост е до 

голяма степен в съответствие с директивите на ЕС във всички значими области. 

Законодателството в областта на патентна защита и регистрация на полезни модели е добре 

разработено и обхваща ключовите области нови открития, научни теории и математически 

методи. Законът не поставя никакви ограничения за използването на интелектуалната собственост 

за целите на обезпечаване, и на научноизследователския сектор е дадена голяма свобода в 

управлението на процеса на интелектуална собственост.
41

 Въпреки че тези мерки са намалили 

неправомерното присвояване на интелектуална собственост, прилагането им продължава да бъде 

неравномерно и те не успяват да стимулират местна иновативна дейност. 

2.18. Въпреки стабилната регулаторна рамка, системата на правата на интелектуалната 

собственост в България до голяма степен остава неизползвана от предприемачите и академичните 

среди, най-вече поради неосъзнаване на стойността на правата на интелектуална собственост и 

                                                 

 
41 Например, в Софийския университет изследователите могат да задържат една трета от постъпленията от собствените 

си изобретения. Една трета отива в държавата и една трета – в университета. В областта на агробизнеса, обаче, всички 

постъпления от комерсиализирането на научните изследвания от научните институти са собственост на държавата.   
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широко разпространеното схващане, че прилагането на закона има предизвикателства. 

Нарушаването на ИС остава ключов проблем за изследователите, което не им позволява да 

кандидатстват за безвъзмездни средства или за патентоване на идеите им. Освен това, процедурата 

по получаването на ИС е скъпа и тромава. Въпреки няколкото мерки, които Патентното ведомство 

на България предприе, за да направи процедурата за получаване на патент по-опростена 

(включително специален клас патенти с опростена обработка за МСП), все още съществува 

усещането, че системата на ИС представлява един лабиринт.  

2.19. Поради реалните или въображаеми пречки за използване на системата, МСП често 

използват алтернативни средства, за да защитят иновациите си, включително секретност, 

използване на предимствата на забавянето между началото и изпълнението на процеса,  бързо 

придвижване нагоре по кривата на обучението, използване на допълнителни възможности за 

продажби и услуги, техническа сложност, както и  дългосрочни партньорства в областта на 

иновациите, основани на доверие и използване на търговски марки за разграничаване на 

продуктите им от имитации.  Дори университетите и публичните институти за НИРД, които 

разполагат с ресурси за производство на ценна интелектуална собственост, нямат необходимата 

рамка и опита да контролират и управляват иновациите си. Все пак, официални правила започват 

да бъдат приемани. 

2.20. Правителството може да подобри използването на системата за ИС чрез повишаване на 

информираността и познаването на всичките й елементи – не само на патентите и полезните 

модели, но и на запазени търговски марки, географски означения, индустриален дизайн, търговски 

тайни,  авторски права и сродните му права, нови сортове растения, неоригинални бази данни, 

както и правила за борба с нелоялната конкуренция.  Ефективните подходи могат да включват 

семинари, конференции и информационни кампании за ИС, насочени към предприемачите и 

МСП; ръководства за различните аспекти на ИС за предприемачи и МСП;  разпространяване на 

случаи от практиката, показващи успехите на МСП в оползотворяването на активите на ИС; 

включване на информация за ИС в персонализираните наръчници за обучение на предприемачи и 

компании, работещи в определени сектори; статии по въпросите на интелектуалната собственост в 

бизнес списания, насочени към предприемачи, изследователи и МСП; радио- и/или телевизионни 

програми по въпроси, свързани с интелектуалната собственост и иновациите; интегриране на 

въпросите на ИС в програми за обучение и учебни материали за предприемачи, инженери и 

студенти по бизнес администрация. 

2.21. Рационализирането на процеса на кандидатстване за ПИС и намаляването на 

трансакционните разходи ще улесни значително изобретателите, изследователите, 

предприемачите и МСП.  Няколко страни от ЕС и извън него имат програми за рационализиране 

на процеса на ПИС, от които България може да се възползва (виж Каре 2.2). Неотдавнашното 

одобрение, през януари 2013 г., на единна патентна система на ЕС е много позитивно развитие и 

следва да улесни процеса на ПИС в България (виж Каре 2.3). 

 Каре 2.2: Улесняване на приложението на ПИС – случаи от практиката 

Австралия въведе “Патент за иновации” с цел да предложи “икономична входна точка в системата на 

интелектуалната собственост.” Заявленията по новия патент за иновации са по-малко и с по-малка 

продължителност – осем години. По-кратката валидност на патента оказва въздействие върху  

кумулативната и степенна иновация: в общи линии, използване на патентованата иновация като база за 

следваща иновация. По-дългите срокове на валидност повишават цената на последващата НИРД  и в крайна 

сметка могат да откажат бизнесите да се занимават с иновационни дейности, а създателя на патента – от по-
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нататъшни усилия в областта на патента.  

В Испания, с цел намаляване на финансовата тежест, свързана с кандидатстването за патент и за да  се 

насърчи опазването на активите на ИС от испанските компании в чужбина, различните държавни 

институции предлагат безвъзмездна финансова помощ и субсидии на МСП. Повечето от тези субсидии 

представляват част от по-всеобхватни програми за насърчаване на даден икономически сектор или 

безвъзмездни средства за подпомагане на фирмите за достъп до чужди пазари.  

Във Франция правителството обучава и улеснява кариерите на катедрите за комерсиализация на ИС в 

университетите, както и на бизнес инкубаторите, за да повиши нивото на осведоменост на изследователите, 

както и на създателите на нови бизнеси. Насърчаването на взаимодействие между университетите, 

публичните центрове за НИРД и МСП в областта на иновациите и трансфера на технологии е обект и на 

правителствени и университетски програми. Институциите са приели политики по отношение на 

определянето на собствеността на правата върху интелектуалната собственост, механизми за споделяне на 

роялти (авторски права), начини за разрешаване на конфликти на интереси и други подобни въпроси, които 

възникват, когато институциите от публичния сектор и университетите участват в патентоването на 

резултатите от НИРД. 

 

 

Каре 2.3: Единен европейски патент на ЕС 

През януари 2013 г. Европейският парламент одобри въвеждането на единен европейски патент, който  

автоматично гарантира патентна закрила във всички участващи 25 държави-членки. „Единният патентен 

пакет” се състои от три елемента: i) Регламент за създаване на европейски патент с единно действие (или 

„единен патент”); ii) Регламент за създаване на езиков режим, приложим към единния патент; iii) 

международно споразумение между страните-членки за създаване на единна специализирана патентна 

юрисдикция („единен патентен съд”).  

Всеки изобретател може да подаде заявление в Европейското патентно ведомство (ЕПВ) за единен 

европейски патент, валиден във всичките участващи 25 страни-членки.  Патентите ще бъдат издавани на 

английски, немски и френски език. Заявленията трябва да се подават на английски, немски и френски език.  

Новият режим намалява разходите, тъй като изисква разходите за превод да бъдат напълно възстановени за 

базираните в ЕС малки и средни предприятия, организации с нестопанска цел, университети и публични 

научноизследователски организации. Освен това, таксите за подновяване, които представляват голям дял от 

общите разходи, ще бъдат поставени на ниво, което малките фирми могат да си позволят. ЕК очаква 

процесът на патентоване в ЕС да струва около € 4725, в сравнение със средно € 36000, които са  необходими 

в момента. Международното споразумение за създаване на единен патентен съд ще влезе в сила на 1 януари 

2014 г. или след като бъде ратифицирано от тринадесет от участващите държави, при условие, че 

Обединеното кралство, Франция и Германия са сред тях. Другите два закона ще се прилагат от 1 януари 

2014 г., или от датата, когато международното споразумение влезе в сила, в зависимост от това коя от двете 

дати е последната. Испания и Италия в момента са извън новия режим, но могат да решат да се присъединят 

по всяко време. 

 

2.22. Подкрепата на правата на интелектуална собственост в България е съсредоточена главно 

върху издаване на патенти. Подемът в сектори като ИКТ и творческите услуги, обаче, 

увеличава значимостта на авторските права, търговските тайни и сродните им права. В 

настоящия икономически контекст, традиционният фокус на системата на авторското право 

върху художници, музиканти и писатели се разширява и обхваща и защитата на софтуер и 

мултимедия. За голям брой на компаниите, които работят в тези отрасли, роялти приходите от 

лицензиране на защитените им произведения е значителен източник на доходи. 
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2.23. Сътрудничеството между научните изследвания и бизнеса в България може да бъде 

улеснено чрез следване на примера на Съединените щати и на някои страни от ЕС. В САЩ, 

законът Бей-Доул от 1980 г. даде право на университетите да запазят правото на собственост 

върху изобретения, финансирани от правителството, което доведе до широко развитие на 

университетски центрове за трансфер на технологии (ЦТТ), които предоставят подкрепа на 

учените и изследователите по отношение на патенти и друг вид комерсиализация и за 

събиране на произтичащите от това приходни потоци за университета. Законът създаде 

национална рамка от политики за насърчаване на университетите и други неправителствени 

организации да си сътрудничат с бизнеса за комерсиализацията на изобретения и нови 

технологии.
42

  В резултат на това, научноизследователските институции започнаха да полагат 

повече усилия в областта на приложните изследвания и за комерсиализация на тези 

изследвания, а много изследователи създадоха компании за комерсиализиране на собствените 

си иновативни научни решения. 

2.24. След приемането на закона Бей-Доул, много страни-членки на ЕС приемат подобни рамки 

за насърчаване на комерсиализацията на резултатите от научните изследвания. Във 

Финландия, Исландия, Италия и Швеция отделните изобретатели (дори и ако са наети от 

университети или публични научноизследователски институти) имат право да притежават 

лично патентите, резултат от техните научни изследвания. В Австрия, Белгия, Дания, 

Франция, Германия, Ирландия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Испания, Обединеното 

кралство, както и в повечето други европейски страни, университетите притежават патентите, 

получени от научни изследвания, финансирани от съответния университет. Важно за България 

и за другите нови страни-членки на ЕС, които се стремят да насърчават иновациите, е че 

Европейската комисия не претендира за права върху никоя ИС, която е в резултат на 

изследвания, финансирани от ЕС. Въпросите, свързани с комерсиализация на научните 

изследвания са обсъдени по-подробно в Глава 4.  

b) Технологична пътна карта 

2.25. Фрагментираният процес на изработване на политики в България в областта на научните 

изследвания, формирането на човешки капитал, развитието на технологиите и бизнес иновациите 

я прави лошо подготвена за справяне с пропуски в координацията. Една методология за започване 

на процеса на идентификация на пропуски в координацията е технологичната пътна карта –  

процес на сътрудничество на заинтересованите страни  за разработване на общи цели в областта 

на иновациите.  

                                                 

 
42 След приемането на закона Бей-Доул, университеските ЦТТ помагат на изследователите и дори понякога ги 

принуждават, да обявят полезните си открития, за да могат да бъдат патентовани. За повече информация по темата: 

Verspagen, Bart: “Университетски научни изследвания, ПИС и европейската система за иновации” („University 

Research, IPR and the European Innovations System”), Център за иновационни изследвания,  Айндховен, Нидерландия 

(2006).  
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2.26. В средата на 90-те години, технологичната пътна карта се превърна в често използван 

инструмент за стратегическо управление на технологии. Първоначално е използван в рамките на 

компаниите (Motorola често се цитира като негов изобретател), но бързо се приема и на държавно 

ниво в Съединените щати, Канада, Япония, Обединеното кралство и Австралия. Процесът 

обикновено включва събирането на заинтересованите страни от даден сектор за поредица от сесии, 

на които да се идентифицират предизвикателствата за индустрията, да се направи прогноза за нови 

пазарни изисквания и да се определят технологичните пропуски и научноизследователските 

проекти, които ще помогнат на сектора да подобри конкурентоспособността си. Това може да 

започне с процес "отгоре-надолу", при който правителството, с помощта на независими експерти, 

избира за анализ ключови сектори въз основа на техния потенциал, в рамките на регионалния 

контекст, да допринасят за растежа, износа, добавената стойност, работната заетост и 

иновационната интензивност. Оптималният сценарий, обаче, е децентрализиран процес, който 

върви "отдолу-нагоре", и при който правителството подкрепя новите сектори, които се 

самоопределят и изразяват интерес да преминат през процеса. За да бъдат успешни, и двата 

подхода изискват активна ангажираност на заинтересованите страни, а ролята на правителството е 

ограничена до събиране на заинтересованите страни от важните сектори и улесняване на 

дискусията. Правителството поема активна роля едва към края на процеса, когато от дискусиите 

започнат да се оформят насоки за политики и препоръките се превръщат в програми и инициативи 

за политики, предназначени да отговорят на настоящите и бъдещите нужди на фирмите в 

съответния сектор.   

2.27. Консултациите, проведени по време на изготвянето на настоящия доклад разкриха 

готовността на частния сектор и на академчните среди да се ангажират в подобен интерактивен 

процес. Този интерес трябва да бъде оползотворен по време на консултациите за изготвянето на 

Стратегията за интелигентна специализация. Опитът показва, че комбинирането на двата подхода 

за изготвяне на технологична пътна карта генерира интерес, но и създава конкуренция сред 

различните сектори по отношение на приоритизирането на обществените блага, които ще бъдат 

осигурени от държавата. Следователно е важно да се използват независими фасилитатори, за да се 

гарантира качеството на процеса и да се избегне потенциално прихващане от страна на специални 

интереси, което е значително предизвикателство. 

Каре 2.4: Технологична пътна карта (ТПК) – примери и поуки от практиката  

САЩ 

Министерството на енергетиката на САЩ (МЕ на САЩ) участва в изготвяне на технологична пътна карта за 

процес за периода 2010-2020 г. със специфична цел  – да помогне на деветте най-енергоемки сектора (селско 

стопанство, алуминий, метални корпуси, минно дело, нефтено рафиниране, химикали, производство на 

стъкло, горски продукти и стомана) да дефинират общи приоритети за научни изследвания за намаляване на 

емисиите на въглероден диоксид. Форматът на упражнението обикновено е оставен да бъде решен от 

индустрията, но първата стъпка винаги се състои в създаването на визия и на набор от конкретни цели, 

които индустрията си поставя. Въпреки че те могат да обхващат целия спектър на индустриалните дейности, 

свързани с конкретния сектор, основният интерес на МЕ на САЩ са технологиите за подобряване на 

енергийната ефективност при индустриалните процеси. В края на цикъла, МЕ предоставя финансиране за 

технологиите, идентифицирани в процеса на изготвянето на картата. Това означава, че технологиите, които 

са извън картата са изключени от съфинансиране от правителството. По този начин, технологичната пътна 

карта осигурява основата за преговори първо в самата индустрия, и второ – между индустрията и МЕ. Този 
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подход принуди индустрията да сътрудничи – нещо, което тя не е правила преди.  

Япония 

В Япония, процесът на изготвяне на дългосрочна стратегия за нуждите на НИРД в дадена индустрия или 

технологична област традиционно е процес, който включва  висока степен на кооперативност. В него често 

участват голям брой участници, включително и браншови организации, научноизследователски академии и 

експерти, както и държавни агенции. Въпреки това, в средата на 90-те години Япония изготви поредица от 

технологични пътни карти – като се започне с пътната карта на фотонните технологии през 1996 г. на 

Организацията за развитие на оптичната индустрия и технологии  и се продължи с няколко други, които 

обхванаха сектори като химикали, квантова информация, гео-космическо инженерство, електроника, зелена 

химия, неорганични материали, телекомуникации, фотоника, фотоелектричество, полупроводници и 

стомана. Въпреки че правителството играеше важна роля в инициирането на някои от анализираните случаи, 

в други случаи упражнението по изготвяне на пътна карта беше иницирано от браншовите организации или 

дори технологичните комитети в тези организации. В някои случаи, инициативата беше поета от един 

старши инженер от браншова организация в отпуск или от високопоставен корпоративен мениджър. 

Канада 

Министерството на промишлеността на Канада стартира инициативата за технологична пътна карта през 

1995 г. като част от стратегическия си план за подкрепа на иновациите в Канада. Пътните карти, които бяха 

изработени в сътрудничество с промишлеността, академичните среди и неправителствените организации 

покриваха космически изследвания, производство на алуминий и алуминиеви продукти, електричество, 

горско стопанство, геоматика, дървен материал и продукти от дървесина, образна медицинска диагностика, 

металолеене, био-фармацевтични продукти, "интелигентни сгради", корабно машиностроене и фотоника. 

Преглед на програмата установи, че повечето технологични пътни карти са инициирани от правителството. 

Ползи 

ТПК показват на представителите на индустриите значението на съвместното разработване на програми за 

НИРД в момент, когато финансирането за НИРД (и вътрефирменото) е оскъдно. Те повишават обменa на 

знания, сътрудничеството и дори създаването на по-трайни мрежи между индустриите, както и между 

индустриите и академичните среди, което е особено видимо в сектори, в които отделните отрасли не 

сътрудничат. Много важно е, че те предоставят стратегическа визия не само за големите фирми, но и за 

МСП. 

Ключови фактори за успех 

Преглед на подходите при технологичните пътни карти по света показват следните фактори, гарантиращи 

успех: 

·Визия и определяне на цели: визията и определянето на цели позволява на индустрията, или в по-широк 

смисъл, на участниците,  да постигнат съгласие по отношение на бъдещия свят, пред който е изправена 

индустрията преди да се заемат с технологичните детайли. 

·Процесът трябва да се води от индустрията: важно е процесът да се води от индустрията.  Подходът на 

'предаване' , при който държавата прехвърля упражнението изцяло на индустрията след завършването му, се 

интерпретира като собственост от страна на администрацията, при която индустрията играе второстепенна 

роля, а това обикновено води до липса на заинтересованост от страна на индустрията. Предпочитаният 

подход е правителството да играе ролята на посредник, да заеме ролята на наблюдаващ и да се включва само 

когато  пътната карта се използва от индустрията за получаване на финансиране за  определените 

приоритети. 

Гарантирането на ангажираност от самото начало е от съществено значение – т.е. преди да е започнал 

самият процес. Включването на хората, отговорни за взимане на решения (в компаниите) по време на целия 

процес е изключително важно. Предварителното гарантиране на високо ниво на ангажираност е от 

съществено значение – т.е. преди започване на конкретното упражнение.  Включването на хората, отговорни 

за взимане на решения (в компаниите) по време на целия процес е изключително важно, особено когато 

пътната карта, която ще бъде изготвена е първата в конкретната област или за конкретния индустриален 

сектор. 
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Ясна връзка с решения по отношение на политиките: трябва да се посочи ясно как резултатите от процеса на 

изготвяне на пътната карта ще бъдат интегрирани в процесите на изработване на политики. Целта трябва да 

бъде да се определят приоритетите в областта на научните изследвания, които ще бъдат финансирани. Тъй 

като пътната карта е колективен документ и представлява съвместно предложение за финансиране на 

научни изследвания, ако една отделна компания желае да постави приоритетите си в пътната карта, тя 

трябва да е в състояние да убеди останалите, че трябва да са там. Този механизъм прави пътната карта 

наистина колективно подкрепян документ, без много възможности за индивидуален натиск -  дори и да бъде 

разглеждана от някои като лобиране, поне лобирането ще бъде колективно. 

Чувство за неотложност: за да може да се мобилизират участниците да участват в упражнението, е 

необходимо да се внуши чувство за "спешност". 

Източник: Ефективността на процеса на изготвяне на технологична пътна карта – изграждане на стратегическа визия, 

Технополис груп. 

c) Инструменти за финансиране на иновациите 

2.28 Достъпът до кредитиране е от съществено значение за МСП. Изследванията показват, че 

общата факторна производителност се влияе положително от достъпа до кредитиране,
43

 

заключение, което е потвърдено и за българските компании.
44

 Важна причина за тази силна връзка 

е, че кредитът дава достъп на МСП до съвременно оборудване, а липсата на кредитиране ги 

принуждава да се задоволяват с евтини и по-малко продуктивни технологии.
45

 Друга причина е, че 

на пазарите с по-висок дял МСП, достъпът до кредитиране има по-голямо въздействие върху 

продуктивността, тъй като  помага за преразпределянето на ресурсите от по-големите компании с 

повече ресурси, но по-малка продуктивност към по-малките с по-висок потенциал за растеж.
46

 

Въпреки това, рисковете, свързани с предоставяне на кредити за МСП - честотата на провалите е 

висока, дори в САЩ и други страни с развити икономики (Tаблица 2.4) – често пъти надхвърлят 

потенциалните ползи. 

 

 
Tаблица 2.4:  Фалит на стартиращите компании в САЩ след една до десет години в бизнеса 

                                                 

 
43Cohen, W. M. and D. A. Levinthal (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. 

Administrative Science Quarterly 35(1): 128-152. . 
43Gatti, R. and Love, I. (2008), Does Access to Credit Improve Productivity? Evidence from Bulgaria. Economics of Transition, 

Vol. 16, No. 3, 445-65. 
43Jeong and Townsend (2007). Sources of TFP growth: occupational choice and financial deepening. Economic Theory, Vol. 32, 

No. 1, 179-221. . 
43Eslava et al 2009.   43Eslava, M., J. Haltiwanger, A. Kugler, and M. Kugler (2004). The Effects of Structural Reforms on 

Productivity and Profitability Enhancing Reallocation: Evidence from Colombia, National Bureau of Economic Research, 

Working Paper No. 10367.  

 

 
 

 
 

 
 

http://www.springerlink.com/index/U3K7837L84535X64.pdf
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Година 1 25 % 

Година 2 36 % 

Година 3 44 % 

Година 4 50 % 

Година 5 55 % 

Година 6 60 % 

Година 7 63 % 

Година 8 66 % 

Година 9 69 % 

Година 10 71% 

Източник: Statisticbrain.com, данни от 2011 г. 

 

2. 29. В развитите индустриални държави, предприемачите търсят ‘инвеститори-ангели’  

(успешни предприемачи, които търсят нови възможности), които да подкрепят усилията им за 

комерсиализация на ранен етап, преди да имат възможност да привлекат финансиране от рисков 

капитал. В България и в останалите страни от Европа и Централна Азия, обаче, липсата на 

подобни ресурси означава, че много обещаващи иновации никога не се реализират. 

Правителството може да играе важна роля за запълване на тази липса чрез абсорбиране на част от 

риска от асиметрична информация, който е характерен за иновационния процес. От голяма 

важност при проектирането на програми за подкрепа е правителството да направи разграничение 

между съществуващи компании и стартиращи фирми, които трябва да бъдат подкрепени с 

различни инструменти.  

 

2.30 Съществуват значителни възможности за подобряване и разширяване на 

действащите в момента инструменти за финансиране на иновациите. ОПК използва в голяма 

степен безвъзмездна помощ със съфинансиране и въпреки че това е ефективен начин за 

насърчаване на компаниите да споделят и управляват риска, прилагането им е много трудно. 

(виж Tаблица 2.5).  Проектирането  на фондове за съфинансиране за подкрепа на 

иновационните дейности във фирмите е основна първа стъпка към развитието на подходящи 

пазарни механизми. Въпреки че безвъзмездното съфинансиране има значителни предимства – 

хармонизиране на стимулите и възможност за специфично таргетиране предвид всеки отделен 

случай, то е  изключително трудно за администриране и изисква специализирани познания при 

оценяване. Задълбоченото проучване на ОПК 
47

 доведе до следните препоръки: 

                                                 

 
47Tези препоръки за подобряване на програмата за съфинансиране са обсъдени в подробности в доклада на 

Световната банка “Подкрепа за иновациите чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност 2007-2013: 

преглед и възможности за подобряване на резултатите за периода 2014-2020 г.”, изготвен по програмата за 

предоставяне на аналитични услуги за България. 
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a. Допълнителните институционални реформи са от решаващо значение за подобряване 

на изработването и прилагането на политиките.  Въпреки последните институционални 

промени, управленческата структура на ОПК има нужда от още реформи: (i) 

институционалната структура на управлението на ОПК не е в съответствие с 

международните добри практики, които предполагат, че развитието на независима, 

самостоятелна специализирана агенция е ефективен начин за управление на 

публичните ресурси, насочени към иновациите; (ii) Управляващият орган (УО) на ОПК 

има недостиг на човешки капитал с правилната комбинация от опит, както и разбиране 

за иновациите и за разликите между наука и иновации; (iii) има необходимост от 

подобряване на диалога между министерството, частния сектор, участниците в 

иновационната инфраструктура и представителите на академичните среди по 

отношение на програмите и политиките на страната в областта на иновациите.  

b. Действащите в момента процеси за подбор и оценка на проекти са ключов  фактор за  

затрудненията при изпълнението на ОПК. Въпреки че УО на ОПК въведе редица мерки 

за улесняване на усвояването на средства по ОПК, както финансовото, така и 

същинското изпълнение на иновационните мерки по ОПК изостава до голяма степен.  

Основен фактор, който затруднява усвояването на средства по ОПК е процесът на 

подбор на проектите, който е неефективен, усложнен, дълъг, липсва му прозрачност, не 

е анонимен и подкрепя проекти, които съответстват на административните критерии на 

процедурата, независимо от качествата им и иновативния им потенциал. 

Опростяването на процеса на подбор и въвеждането на промени, които ще съкратят 

процеса на оценяване  е от съществено значение за ефективното изпълнение на 

програмите по ОПК и за привличане на качествени кандидатури.    

c. Изключително важно е оценителите на проекти да имат значителен технически и 

пазарен опит. Процесът на техническа оценка на проектите не включва достатъчен 

брой оценители с адекватен технически и търговски опит.  Силно се препоръчва ОП 

ИК да ангажира независими експерти, както и чуждестранни специалисти за 

партньорска оценка, с необходимите правомощия за оценка на качествата на идеите. 

Този подход ще улесни процеса на оценка и ще гарантира качеството на оценяване на 

проектите.  

d. Настоящите процедури за подкрепа на бизнес иновациите могат да бъдат 

допълнително подобрени.  С цел да се подобри усвояването на средства по ОПИК и да 

се привлекат по-голям брой иновационни проекти, е препоръчително да се пренасочи 

фокуса на администриране на програмата от  избягване на риска към управление на 

риска.  Този процес ще включва: (i) намаляване на броя на критериите за допустимост 

като се подберат най-подходящите, с цел да се привлекат повече кандидати; (ii) 

преработване на критериите за оценяване, така че техническата оценка да се 

осъществява от експерти с адекватни технически и пазарни познания; (iii) подобряване 

на насоките за кандидатстване с цел привличане на по-качествени кандидатури; (iv) 

разширяване на дейностите за обучение на кандидатите за подготовка на проектни 

предложения; (v) предоставяне на ясни насоки за кандидатите по отношение на 

времевата рамка и основните етапи на процеса на кандидатстване, и (vi) разработване 

на процес за разглеждане, базиран на риск, при който се одитира определена извадка от 

бенефициентите и тези, за които се установи, че не отговарят на условията се наказват 

строго.  
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e. Новата ОПИК, която ще бъде разработена за периода 2014-2020 г. е възможност за 

въвеждане на нови иновационни инструменти, насочени към различните етапи на 

иновационната верига на стойността. ОПИК вероятно ще бъде основният източник на 

публично финансиране за иновациите в периода 2014-2020 г. С цел да се допълнят вече 

съществуващите иновационни инструменти и да отговори на съществуващите 

пропуски за подкрепа на всичките етапи на иновационната верига на стойността,  

предлагаме набор от нови инструменти, които да допълнят и подобрят националната 

иновационна система на България:  

i. Бизнес инкубатори, които включват инвестиционни фондове за ранно 

финансиране: проучвания на фирменото поведение показват, че 

българските МСП участват в иновационни дейности в много по-малка 

степен, отколкото тези в останалата част на Европа. Българските фирми 

срещат редица препятствия да се превърнат в иновативни компании,  които 

се отразяват негативно на потенциала им за растеж и, в много случаи, за 

оцеляване. Сред основните проблеми са ограничения достъп до външни 

източници на финансиране за иновационни дейности (например, за 

създаване на прототипи или пилоти), липса на успехи, липса на менторство, 

а оттам и липса на култура за иновации. Бизнес 

инкубаторите/акселераторите с фондове за инвестиции на ранен етап, като  

ELEVEN и  LAUNCHub в София, които започнаха работа в средата на 

2012г. са добре проектирани и техният успех се гради на ефективното 

подобряване на способността на стартиращите компании да оцеляват и да 

се разрастват. Индустрията на ИКТ ще продължава да бъде във фокуса на 

бизнес инкубаторите и ускорителите в България. 

ii. Лаборатории за доказване на концепции: Ключов фактор за повишаване на 

конкурентоспособността на българската икономика е да се даде 

възможност на хората, на общностите и на фирмите да създават нови 

бизнеси, продукти и услуги. Лабораториите за доказване на концепции 

могат да помогнат на България в изграждането на тази работна сила. Това 

са ‘работилници’, оборудвани с дигитални инструменти, които дават 

възможност на хората да строят почти всичко, да придобият нови умения 

(особено в областта на инженерството и математиката), да разработват 

изобретения, да създават нови бизнеси, да произвеждат нови 

персонализирани продукти,  да споделят своите проекти чрез интернет и да 

участват в голяма мрежа за решаване на проблеми. Този инструмент е 

предвиден в плана за изпълнение на Софийския технологичен парк и на 

потенциалния пловдивски Агро-технически  парк.  

iii. Мрежа от центрове за технологичен трансфер с офис извън кампуса, които 

ще предоставят специализирани услуги за комерсиализация на научните 

изследвания: България е изправена пред предизвикателства при създаването 

на екосистема, която насърчава иновациите от значение за индустрията и 

при комерсиализирането на технологиите. Въпреки че в периода 2007-2013 

г. са създадени доста ЦТТ, те са с ограничен капацитет за ефективно 

комерсиализиране на иновации. Необходимо е да се обедини търсенето и да 

се надгражда на силните страни на съществуващата мрежа. Налице е 

спешна необходимост от насърчаване на сътрудничеството между бизнес 

училищата, промишлеността и научно-изследователската общност и от 
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приемане на програми, които втълпяват значението на ИС и на 

комерсиализацията на иновациите сред заинтересованите страни. В този 

контекст, ефективният център за трансфер на технологии  (ЦТТ) е орган от 

ключово значение, който в качеството си на единно звено за контакт, 

свързва тези, които създават, генерират, възприемат, разпространяват и 

потребяват иновациите. Такава мрежа беше създадена през май 2013 г., 

начело с Фондация ГИС-Трансфер Център-София, която обединява 23 ЦТТ 

в България. 

iv. Безвъзмездни помощи със съфинансиране за НИРД. В България връзката 

бизнес-наука е много слаба поради прехода от централно планирана към 

пазарна икономика. Освен това, един от основните проблеми за 

предприятията по отношение на иновационния процес и управлението на 

научните изследвания е липсата на финансиране и високите разходи за 

изпълнението на иновативни проекти. Като се има предвид това, от 

решаващо значение е да се насърчава ангажираността главно на МСП в 

научни изследвания и иновации, както чрез вътрешна НИРД, така и чрез 

договори за научни  изследвания. Безвъзмездните помощи, ако се прилагат 

правилно, имат потенциал да насърчат НИРД на частния сектор в България. 

v. Програми за сътрудничество с българската диаспора: В последния доклад 

на Световния икономически форум за глобалната конкурентноспособност 

2012-2013, България се нарежда сред страните с най-голямо изтичане на 

мозъци - на 128-мо място от общо 144 страни. Освен това, данните на 

Евростат показват, че през последните 10 години, почти 80 процента от 

българите с докторска степен са заминали или са останали  да живеят в 

чужбина. Справянето с този въпрос е неотложен приоритет за бъдещето на 

България, а използването на потенциала на българската  диаспора ще бъде 

първата стъпка за трансфер на знания и умения обратно към България, за 

свързване към глобалните мрежи на знанието, за обръщане на тенденцията 

за изтичане на мозъци, за напредък при високите научни постижения и 

възможностите за иновации, както и за стесняване на връзките между 

изследователите и промишлеността. Безвъзмездните помощи със 

съфинансиране могат да бъдат по-активно промотирани от Министерството 

на образованието и науката, за да се насърчи сътрудничеството между 

частния сектор и диаспората в областта на НИРД/иновациите. 

vi. Иновационните ваучери за МСП стимулират иновациите в малките и 

средни предприятия чрез сътрудничество със съществуващите институции, 

основани на знанието. Сред общите услуги, използвани от предприятията са 

помощ с дизайна, разработване на продукти, вътрешен трансфер на 

технологии, управление на иновациите, инженеринг на бизнес процеси, 

пазарни проучвания, права върху интелектуалната собственост, изпитване, 

сертификация. Министерството на икономиката и енергетиката е 

използвало този инструмент преди, който сега може да бъде обновен.  

vii. Програми за технологично разширяване. Целта на тези програми е 

подобряване на технологичните възможности на съществуващите 

индустрии и предприятия чрез преодоляване на пропастта между наличния 

запас от знания в световен мащаб или на национално ниво и местните 

индустрии. Следователно, този вид програми са съсредоточени върху 
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приемането и адаптирането на технологии и иновации, които не са нови за 

света, но вероятно са нови за страната или за индустрията. Посредством 

намаляване или премахване на информационната асиметрия между 

индустрията, която ще има полза от възприемането на технологичното ноу-

хау, и иновация и ноу-хау, които вече са произведени на друго място (в 

местен университет или изследователски център, или фирма в друга 

държава, например), тези програми спомагат за подобряване на резултатите 

на индустрията като й помагат да се адаптира и да приеме това ноу-хау.  

Tаблица 2.5: Предложение за иновационни  инструменти  

Инструмент Обосновка Добри практики 

Бизнес 

инкубатори/акселератори 

на рисков капитал 

 Идентифициране на 

високотехнологични стартиращи 

компании и инвестици в 

иновативни бизнес идеи 

 Улесняване на 

разпространението на знанията и 

технологичната модернизация в 

ниско- и среднотехнологичните 

сектори 

 Фокус върху подбирането на 

най-добрите идеи 

 Използване на стимули, които 

да 'инкубират' бизнеси с висок 

растеж 

 Силна ангажираност на 

университетите 

 Решенията за финансиране 

трябва да се взимат от 

оценителна комисия от бизнес 

експерти 

Лаборатории за 

доказване на концепции, 

за разработване на 

прототипи и пилотиране 

на иновативни продукти  

 Премахване препятствия като 

начално финансиране, достъп до 

оборудване и до експертиза 

 Вида лаборатория ще зависи 

от интереса на частния сектор   

Мрежа от центрове за 

технологичен трансфер 

 Оптимизация на услугите за 

трансфер на технологии по 

разходно-ефективен начин  

 При този модел, дейостите на 

ЦТТ се фокусират върху: i) 

поощряване на технологичния 

трансфер, ii) оценка на търсенето 

на технологичен трансфер и iii) 

потенциални  открития. Офисът 

извън кампуса отговаря за 

техническата подкрепа в процеса 

на комерсиализация на знанието.   

 ЦТТ да се специализират в 

различни области, с цел да се 

насърчава сътрудничеството и 

сключването на договори 

между ЦТТ. 

Програма за 

сътрудничество с 

диаспората 

 За страна със значителна 

диаспора, това е ефективен 

начин за повишаване на 

трансфера  на глобалния запас от 

знания, което е от решаващо 

значение за иновациите и 

конкурентоспособността на 

 Инициативи, които 

насърчават 

предприемачеството на 

диаспората са  разработени в 

различни страни и с различна 

насоченост, например 

сътрудничества за научни 
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икономиката.   изследвания, работа в мрежа, 

менторинг, обучение и рисков 

капитал 

Програми за 

технологично 

разширяване 

 Страни като България като цяло 

е вероятно да се възползват в 

значителна степен от 

технологично разширяване    

 МСП са особено ограничени в 

проучването на технологично 

ноу-хау и експериментирането с 

нови технологии.  

 Оценките на въздействието 

показват, че фокусът върху 

консултирането и 

управленското обучение по 

отношение на  

технологичното разширяване  

могат да доведат до 

значителни подобрения в 

представянето на фирмата.  

f. Подобряване на мониторинга и оценката на ОП.  Консолидирането на механизмите, 

които вече са въведени по ОПК и новите иновационни инструменти би могло да засили 

конкурентноспособността на България в областта на иновациите. Успоредно с това е 

важно да се подобри процеса на мониторинг и оценка по ОП ИК. Възможностите, 

които съществуват включват по-богат набор от показатели, които балансират 

постижения и резултати,   въвеждане на щателна оценка на въздействието, чрез която 

да се отчете нетната положителна промяна от прилагането на различните инструменти 

и подобряване на координацията с останалите министерства, така че постигнатите 

резултати да са видими. 

Каре 2.5: Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013 г. (OПК) 

Структурните фондове и Кохезионният фонд на ЕС са основните източници на публични средства за 

обновяване и модернизиране на икономиката на България. ОП „Конкурентноспособност” е програма с 

бюджет 1.162 милиона евро, насочена към подпомагане на конкурентноспособността на българските 

предприятия на международния пазар в контекста на глобална икономика, основана на знанието. ОПК има 

две конкретни цели: (i) насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията и (ii) 

подобряване на бизнес климата. ОПК се осъществява чрез пет Приоритетни оси (ПО), две от които са 

свързани с преките безвъзмездни помощи за съфинансиране: ПО1, която е фокусирана върху подкрепа на 

иновациите и ПО2 която е фокусирана върху модернизация на предприятията. 

Към септември 2012г., 2.53 % от фондовете по ПО1 и 17.3 % от фондовете по ПО2 са предоставени на 

бенефициентите.  Ниската усвояемост по схемите на ПО1 на ОПК се дължи основно на: (i) невъзможността 

от страна на бенефициентите да осигурят съфинансиране на проекта и (ii) ограничения капацитет на 

обществените власти за управление и изпълнение на програмата. 

Разпределение на бюджета на ОПК по Приоритетни оси (ПО) 2007-2013 г.  

 

ПО2  

46% 

ПО3 

30% 

ПО4 

3% ПО5 

3% 

ПО1 1.1. 

Иновации в 

предприятията 

11.7% 

ПО1 1.2 

Иновационна 

инфраструктура 

6% 

ПО1 

18% 
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Източник: Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 

 2007-2013 г., София 2012 г. 

Инструменти за финансов инженеринг 

 

2.31. България, чрез своята програма JEREMIE, е използвалa инструменти за финансов 

инженеринг (инструмент за гаранции и инструмент за финансиране чрез споделяне на риска), за да 

предостави подкрепа за иновативни стартиращи компании и МСП. Кредитният портфейл на двата 

инструмента към на юни 2013 г. възлиза на 254 млн. евро за около 3700 заема: 

i. Гаранционен инструмент. Основната цел на инструмента е да осигури 

защита от кредитен риск на финансовите посредници (банки), което от своя 

страна да доведе до предоставяне на преференциални условия при 

отдаване  на заеми  към МСП. Инструментите за насърчаване на 

кредитирането са изключително гъвкави по отношение на прилагането и на 

целевите бенефициенти и могат да се разглеждат както като масови 

инструменти, така и като специализирани инструменти в подкрепа на 

определени приоритети или сектори на икономиката. Тези инструменти 

поемат голяма част от риска, който съпътства МСП, които банките не биха 

финансирали при други условия. Обикновено тези МСП са микро- и малки 

фирми без достатъчно финансова история, с недостатъчни обезпечения и 

счетоводни стандарти, които не са оптимални и не отговарят на 

очакванията на банката. 

2.32. Инструмент за финансиране чрез споделяне на риска. Целта на този финансов 

инструмент е да предоставя заеми с преференциални условия за микро-, малки и средни 

предприятия (МСП) с цел да се ограничат специфичните трудности, пред които са изправени МСП 

при нужда от достъп до финансиране, които са в резултат от несъответствието между лихвените 

нива предлагани от финансовите посредници и тези, които бизнесите могат да си позволят да 

плащат. Инструментът може да бъде приложен както като масов инструмент, насочен към всички 

МСП, които отговарят на условията, така и за подкрепа на приоритетни икономически сектори.   

 

2.33. Други потенциални инструменти за финансов инженеринг са: 

i. Корпоративните рискови инвестиции се възприемат като подходящ метод за 

плавен трансфер на иновациите, създадени от предприемачите към бизнес 

практики чрез инфраструктурата и ноу-хау, притежавани от корпорациите. Те 

могат да бъдат осъществени с водещи български корпорации за намиране на 

иновативни предприемачески компании с нови технологии, които са от 

стратегически интерес. Публичното финансиране може да бъде изравнено с 

частното финансиране, предоставено от корпорациите за инвестиции, направени 

чрез корпоративни фондове за рисков капитал в нови технологии, свързани с 

областта на дейност на корпорацията, като по този начин се улеснява трансфера на 

знания и взаимодействията между иновациите и бизнеса.  

ii. Инструмент за съинвестиране на капитал. Този инструмент насърчава директните 

капиталови инвестиции в МСП, направени от публични фондове съвместно с други 

частни инвеститори на база конкретна сделка на всички етапи от жизнения цикъл 

на дадено предприятие. Съотношението между публичното и частното 

финансиране може да бъде 50/50 или 70/30 в зависимост от етапа, промишлеността 
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и риска, свързан с целевите предприятия.  

2.34. Фондовете за начални инвестиции в България могат да подпомогнат идентифицирането на 

стартиращи компании с висок потенциал и да увеличат кандидатите за рисков капитал. Новите 

предприятия, особено тези, които са подкрепени от рисков капитал, са се доказали като ключов 

двигател за иновации. Докато големите фирми обикновено се фокусират върху съществуващите 

клиенти и пазари, новите компании често се  насочват към  усвояването на нови пазарни 

възможности. За да може да привлече рисков капитал, компанията трябва е разработила успешно  

иновацията, да е доказала своите технически възможности, и да е идентифицирала възможни 

търговски приложения и пазари. На такъв етап, рисковият капитал осигурява средствата за 

разширяване на производството и за разработването на тези пазари и играе важна роля в подкрепа 

на по-късните и най-видими етапи на комерсиализация.  

Фигура 2.9: Етапи на финансиране на предприемачеството 

 
Източник: Cardullo 1999 г.  

ППП = първоначално публично предлагане  

Текст в картинката: по вертикала: приходи. По хоризонтала, отгоре надолу: ангели; рисков капитал, придобиване/сливане, и 

стратегически алианси; вторично предлагане, ранен капитал, ранна фаза, късна фаза, публичен пазар; излизане на нула, мецанин,  

ППП; долина на смъртта, публични компании   

 

2.35. Много благоприятно развитие са наличните 21 милиона евро на Фонда за акселерация и 

начално финансиране с частните посредници “Eleven” и “LAUNCHub”  по инициативата JEREMIE 

със средства по ОПК. Всъщност, моделът JEREMIE, който възлага инвестиционните решения на 

частния сектор трябва да се използва за всички видове финансиране, което изисква оценка на 

потенциала за иновации на дейностите. Към  юни 2013 г.  двете програми са дали следните 

резултати: 
 разгледани са над 2000 искания за финансиране от над 30 страни 

 направени са инвестиции в 59 високотехнологични стартиращи фирми 

 разпределени са 4 млн. евро  

 обезпечени са съвместни инвестиции на бизнес ангели на приблизителна стойност 

от 400 000 евро за 3 от стартиращите фирми, които са показали значителен 

напредък 

 регистрирано е участие в над 50 събития за стартиращи компании в България и в 

Югоизточна Европа 

 започнати са две нови програми от частни компании в България, вдъхновени от 

дейността на ЕИФ 
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2.36. Въпреки, че инструментите показват първи признаци на успех, от голямо значение е 

правителството да вземе предвид поуките от предишни опити на други правителства да 

финансират фондове за рисков капитал, много от които са се провали поради липсата на 

специализирани познания на съответните сектори. Няколко проучвания на публични програми за 

рисков капитал в световен мащаб
48

 сочат следните поуки: (i) фондът трябва да бъде партньорство 

между държавата, като пасивен инвеститор, и частен източник на рисков капитал; (ii) фондът 

трябва да изисква съфинансиране от фирмата-иноватор; (iii) фондът трябва да бъде достатъчно 

гъвкав и да позволява промени в стратегията; (iv) публичните фондове за рисков капитал трябва да 

са толкова дисциплинирани, колкото и частните фондове и да изхвърлят компаниите, които не се 

справят след изтичане на пробния период; (v) изисква се международен подход, за да се гарантира, 

че компаниите са конкурентоспособни в глобален мащаб; (vi) трябва да се приемат критерии за 

внимателно и безпристрастно оценяване. Израелският опит е признат по целия свят пример за 

успешен опит на правителството за развитие на мрежа за рисков капитал. През 1969 г. беше 

разработена програма за безвъзмездна помощ за средни не-иновативни предприятия, която да 

подкрепи иновативните усилия и да насърчи компаниите да включат иновациите в своята бизнес 

стратегия.  През 1993 г. стартира програмата за безвъзмездно съфинансиране Magnet, която да 

насърчава компаниите да сформират консорциуми с академичните институти за разработване на 

предконкурентни, генерични технологии.  Тези две иницативи, заедно с изключително успешната 

програма „Йозма” (Каре 2.6), създадоха културата на иновативност и стабилната индустрия на 

рисков капитал, която съществува в страната. 

Каре 2.6: Програмата „Йозма” на Израел 

Програмата „Йозма” е една от малкото универсално признати успешни публично финансирани програми за 

рисков капитал.  През 1992 г. правителството създаде програмата „Йозма” и предостави 100 милиона 

долара, разделени  между 10 частни фонда. Всеки мениджър на фонд осигури съответната равна сума частно 

съфинансиране. Фондовете инвестираха суми от 300,000–750,000 долара в стотици компании. До 1997 г. 

правителството реши, че е постигнало целите си и продаде „Йозма” чрез приватизация. Още от самото 

начало на програмата, планът беше държавата да се оттегли след 7 години. Частните инвеститори се 

чувстваха по-сигурни, тъй като знаеха, че  правителствената намеса е ограничена до кратък период от време 

и че вече е насрочена конкретна дата за излизане на държавата от  програмата. Изискването за участие на 

опитни чуждестранни партньори доведе до наемането на някои от най-известните инвеститори в рисков 

капитал в световен мащаб. Зараждащият се местен сектор на високите технологии беше изключително 

облагодетелстван от имиджа, който те създадоха, от богатия им опит и от широките им мрежи от 

международни контакти. Държавният представител в управителния съвет на фондовете не се намесваше в 

инвестиционните решения, с цел да насърчи пазарната им ориентация. Функцията му се изчерпваше с това 

да следи дали се спазват приложимите разпоредби. Това решение освободи фондовете от ненужна 

бюрокрация и им позволи да работят спрямо нуждите на пазара. С участието си в частно управляван фонд за 

рисков капитал, правителството вдъхва доверие във фонда и играе ролята на катализатор за участието на 

други инвеститори. 

Източник: „Импулс за иновация”, Световна банка, 2011 г. 

                                                 

 
48ОИСР 2006 г., Lerner 2009 г., „Булевардът на разбитите мечти: Защо пропаднаха обществените усилия за подпомагане 

на предприемачеството и рисковия капитал и какво да направим по въпроса”, Принстън юнивърсити прес; Световна 

банка (2012 г.),  „Постигане на интелигентен растеж: Как научните изследвания и иновациите да работят за България”, 

Доклад No.66263-BG. Вашингтон, окръг Колумбия. 
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d) Улесняване на координацията – Софийски технологичен парк  

2.37. Предложеният Софийски технологичен парк може да послужи като инфраструктурно 

средство, което да съдържа всички координационни инструменти, посочени в Приложение 1. В 

него може да се помещава и координационната организация на университетските ЦТТ. Като 

предоставя на различните участници в иновационната система място, където да се събират, 

Софийският технологичен парк може да направи много за намаляване на големия брой пропуски в 

координацията на системата. Както при инкубаторите, фокусът ще бъде в предоставянето на 

инструменти, информация, образование, контакти, съвети и ресурси, които са от решаващо 

значение за успеха на екосистемата. Хибридизацията и добавената стойност са нематериални 

активи, които се създават, поддържат и оценяват много трудно. Например, културните различия 

между индустрията и академичните среди може да са трудни за преодоляване.  Международните 

партньорства също ще бъдат от решаващо значение за успеха на Софийския технологичен парк, 

поради което може да бъде полезно да се предоставят стимули за привличане на ПЧИ чрез 

креативни форми на съвместни предприятия, придобиване на чуждестранни технологични 

лицензи или проекти "до ключ".  

2.38. След като бъде пуснат в експлоатация през 2015 г., Софийският технологичен парк има 

шанс да се превърне в един от хъбовете на иновационната екосистема на България и да стане 

място за създаване на мрежи, на прототипи, комерсиализация на научните изследвания и 

сътрудничество с национални и международни играчи, включително и с членовете на българската 

диаспора. За да се гарантира жизнеспособността на Софийския технологичен парк, ще бъде от 

съществено значение да се включи значително представителство на частния сектор в борда, както 

и да се сондира частния сектор, за да се гарантира, че дейностите, които ще се извършват в 

Технологичния парк ще се определят от търсенето и следователно ще имат значително влияние за 

подобряване на капацитета за иновации на предприятията. Правителството трябва да гарантира, че 

в бъдеще подобни технологични паркове ще се управляват и финансират от частния сектор в 

сътрудничество с другите участници в иновационната система. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Създаване на по-добра бизнес среда за предприемачите в областта на 

иновациите 

1. Правителството на България е постигнало напредък във въвеждането на регулаторни и 

административни реформи за насърчаване на иновациите, но регулаторната тежест и 

административните разходи на иновациите продължават да бъдат по-високи в България, отколкото 

в много европейски страни. Съществуват също и неотложни предизвикателства, свързани с 

развитие на необходимата инфраструктура, подобряване на ефективността на ресурсите и 

укрепване на публичната администрация. Според „Правене на бизнес 2013 г.”, България е на 66
 

място от 185 страни по показател за правене на бизнес – пред Италия (73 място), Гърция (78
 
място) 

и Малта (102 място), но е на 9 място сред новите 10 страни-членки на ЕС – след всички, без 

Румъния (72
 
място).  

2. През 2007 г., България е посочена в „Правене на бизнес” като топ реформатор, заради 

големите реформи в бизнес регистрацията в резултат на новия Закон за търговския регистър, приет 

от парламента през 2006 г. Законът за търговския регистър въвежда структурни, организационни и 

технологични промени в системата за бизнес регистрация и прехвърля отговорността за 

регистрирането на бизнеси от съдебната власт към нова Агенция по вписванията към 

Министерството на правосъдието. Агенцията по вписванията отговаря и за имотния регистър, 

както и за националния статистически регистър (БУЛСТАТ), с цел повишаване на интеграцията и 

обмена на данни между тези регистри. Служителите, които извършват вписванията вече не са 

съдии, а по-скоро чиновници с подходяща юридическа подготовка. Реформите доведоха до 

създаването на ефективно физическо и онлайн „обслужване на едно гише” (one-stop shop) за 

бизнес регистрация. Новата система, която е частично самоподдържаща се, намали времето и 

разходите на регистриране на фирми и увеличи темпа на създаване на нови фирми (Каре A.1). 

Допълнителните реформи, въведени през 2012 г. намалиха разходите на регистрирането на фирми, 

което улесни стартирането на бизнес. България е цитирана като пример за страна с най-добра 

практика по отношение на въвеждането на опростени изисквания за регистрация и е на високо 

място в световната класация по отношение на защита на миноритарните инвеститори.  

3. България, обаче,  е постигнала малък напредък в няколко други области на регулиране на 

бизнеса, включително в издаване на разрешителни за строеж, изпълнение на договори и изискване 

за заплащане на държавни такси. Режимът с таксите е особено голяма тежест за бизнеса поради 

остарялата правна рамка, слабите институционални структури и липсатата на последователна 

политика. Безпокойството относно  предвидимостта и последователността на разпоредбите в 

България е по-високо, отколкото в други нови страни-членки на ЕС.  

Фигура A.1: България: позиция според различни показатели за правене на бизнес 
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Източник: „Правене на бизнес” 2013 г. (Световна банка). 

В картинката, отляво надясно: лекота на правене на бизнес, стартиране на бизнес, разрешителни за строеж, достъп до 

електричество, регистриране на собственост, достъп до кредитиране, защита на инвеститора, плащане на данъци, трансгранична 

търговия, изпълнение на договори, справяне с несъстоятелност 

Каре A.1: Въздействие на реформите в бизнес средата върху регистрациите на нови компании – данни 

от България 

Проучване на регистрациите на нови фирми в 91 страни (СБ 2010 г.) установи, че разходите, дните и 

процедурите, необходими за започване на бизнес са важни предиктори на броя на регистрациите на нови 

фирми. Установиха се също и важни взаимодействия, при които множество реформи на два или повече 

показатела за бизнес средата имат по-голямо въздействие върху регистрациите на бизнеси. Прегледът на 

въздействието на реформите в България установи, както се очакваше, че първоначалното съкращаване на 

процедурите за регистрация на бизнес помага за стимулирането на регистриране на нови компании. 

Докладът, обаче, посочва, че бъдещите реформи са имали по-ограничен ефект (и поради кризата) и 

следователно са необходими по-целенасочени интервенции като следваща стъпка за насърчаване на 

предприемачеството в България. 

Преглед на въздействието на влезлите в сила реформи, отнасящи се до стартиране на бизнес в България 

между 2005 г. и 2010 г. показва нивото на реформите:    

 2005 2010 

Процедури (брой) 11 4 

Време (дни) 32 18 

Разходи (% от доход на глава от 

населението) 

10.3 1.7 

Минимален внесен капитал (% от 

доход на глава от населението) 

81.6 20.7 
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текст на картинката: брой нови фирми 

                                                                брой процедури за регистрация 

Както се очакваше, първоначалното съкращаване на процедурите за регистрация на бизнес помогна за 

стимулирането на регистриране на нови компании, но бъдещите реформи имаха по-ограничен ефект (поради 

кризата). Като следваща стъпка за насърчаване на предприемачеството в България са необходими по-

целенасочени интервенции. 

Източник: „Правене на бизнес: въздействие на реформите в бизнес средата върху регистрациите на нови компании”, 

Световна банка 2010 г. 
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Chapter 3. Глава 3. Управление 

A. Въведение 

3.1. През последните години България срещаше трудности при структурирането на политиките 

в областта на иновациите и в прилагането на програми, които биха могли ефективно да 

повишат общата факторна производителност въз основа на бизнес иновации. 

Предизвикателствата са свързани с липса на съгласувано прилагане на програмите, 

финансирани от европейските структурни фондове за периода 2007-2013 г., както и с 

пристрастие към програми, които се характеризират с лесно усвояване на ресурсите, с 

ограничени нетна позитивна промяна и въздействие в следствие на прилагането им по 

отношение на иновациите и производителността в дългосрочен план. Фрагментацията на 

сектора на науката, технологиите и иновациите е  довела до липса на хоризонтална 

координация между политиките за човешкия капитал, научните изследвания и бизнес 

иновациите, като по този начин се ограничава възможността на България да привлича и 

насърчава инвестиции в страната. В този контекст, укрепването на институциите ще е от 

съществено значение, за да може да се извлече максимална полза от новата Стратегия за 

интелигентна специализация за периода 2014-2020 г., както и за трансформацията на България 

към икономика, основана на знанието, което да доведе до по-бързо сближаване с ЕС по 

отношение на доходи на глава от населението. 

3.2. Целта на тази глава е да анализра предизвикателствата при развитието на стабилна 

управленска структура на националната система за иновации в България и да предложи 

организационна структура за постигане на няколко важни цели в иновационната екосистема на 

страната. Тези цели са:  

i. Укрепване на способността на държавата да разработи и изпълнява дългосрочна 

последователна Национална иновационна стратегия, която отразява споделената 

визия на обществото за пътя към икономика, основаваща се  на знанието. 

ii. Дефиниране на набор от публични политики,  в съответствие с Национална 

иновационна стратегия, които да подпомогнат иновационната система.  

iii. Осигуряване на ефективна координация между институциите, които определят 

политиките, с цел промотиране на иновации във всички ключови сектори на 

икономиката. 

iv. Създаване на изпълнителна агенция с корпоративна структура на управление, 

която да гарантира отчетност и съгласуване с целите на политиката за иновации, 

както и прозрачност и ефективно прилагане на иновационни програми. 

v. Култивиране на култура за текущо оценяване, в съответствие със  стратегическите 

цели, политики и на качеството на изпълнение. 

3.3. Крайната цел е иновационната стратегия и политика да се превърнат в национален 

приоритет и да се увеличи въздействието на публичните инструменти за финансиране. 

Настоящата глава анализира първо предизвикателствата пред управлението на Стратегията за 

интелигентна специализация, като идентифицира пазарни и системни слабости по отношение 

на иновациите, както и най-често срещаните пропуски на ниво държава при намеса на 

правителството. На второ място, в тази глава се прави преглед на алтернативни модели за 
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организация на системата за подкрепа на иновациите в страните от ОИСР. В третата част се 

разглежда иновационната система на България и се обяснява защо е необходима 

институционална реформа. И накрая се описват изпълнителните агенции, характерни за 

областта на иновациите, както и предложенията за такава агенция в България. 

B. Управление и институционално развитие в контекста на Стратегията 

за интелигентна специализация 

3.4. Процесът на иновация е сложен и системен, включва много участници и дълъг период на 

съзряване. Следователно, политиките в областта на иновациите изискват хоризонтална, 

вертикална и темпорална съгласуваност, за да могат да бъдат ефективни. Постигането на тази 

съгласуваност поставя важни предизвикателства, първото от които е постигане на национален 

консенсус, че иновацията е верен път към икономически растеж. След това, държавата трябва 

да има широка и дългосрочна визия, за да ръководи развитието на система за иновации чрез 

съвместните усилия на публичния и на частния сектор, при които бизнесите отговарят за 

превръщането на знанията в иновации и богатство, а правителството – за създаване на среда, 

която е благоприятна за дългосрочни инвестиции. Ролята на правителството включва създаване 

на управленски институции, осигуряване на подходящи стимули и механизми за коригиране на 

системните и пазарните грешки, които възпрепятстват усилията на публичния и на частния 

сектор да помогнат страната за достигне на пълния й потенциал.   

3.5. Икономическият прогрес може да предизвика непочтено поведение сред различни 

заинтересовани групи включително корпорации, учени, университети, предприемачи. Тези 

групи могат да се стремят да се възползват от държавната подкрепа и да се опитват да влияят 

върху програмите и законовите разпоредби, за да получат инфрамаргинални ползи. В отговор 

на тези предизвикателства е необходимо огромно усилие за изграждане на институционален 

капацитет, за да се постигнат изискванията за пълно усвояване на средствата по настоящите  

европейски структурни фондове, отпуснати на България за периода 2007- 2013 г., както и за 

усвояване и ефективно използване на европейските средства за годините от 2014 до 2020 г.  

3.6. Следователно, солидното институционално устройство е от съществено значение за 

предотвратяване на пропуски, които биха могли да доведат до неправилно разпределение на 

ресурсите и да попречат на целта на България за интелигентна специализация, която е от 

огромна важност за постигането на конвергенция на страната с нивото на развитие на ЕС до 

края на настоящето десетилетие.    

a) Как да се предотвратят пропуски на държавно ниво 

3.7. Намесата на държавата в разработването на политиките в областта на иновациите има три 

основни  слабости – динамична непоследователност, проблеми с присвояване и проблеми с 

агенциите.  Въпреки че пропуски могат да се появят във всяка публична политика, те са 

особено вредни в областта на иновациите, поради потенциалния обхват на ефекта на пазарните 

грешки.   
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3.8. Динамичната непоследователност, която може да бъде наречена и липса на времева 

(темпорална) кохерентност, е свързана с трудност от страна на служителите в областта на 

обществените политки  или на правителството да приложат определен курс на действие, 

резултатите от който могат да бъдат реализирани едва след като мандатът им е приключил. 

Динамичната непоследователност е особено важна поради трудностите за измерване на 

въздействието на про-иновативните политики (Tаблица 2.6). Разрешаването на това 

несъответствие е свързано с две основни предизвикателства: първо, балансиране на 

напрежението между частния интерес за краткосрочни ползи срещу колективната нужда от 

дългосрочни резултати и второ, създаване на съзнание в обществото, което разработва 

политическите стимули за поддържане на обществена политика с дългосрочни ползи. 

Политическият процес не може да реши тези предизвикателства без създаването на подходящи 

институции, които да поддържат дългосрочната перспектива във фазата на политически 

промени. В случая на България, необходимостта от ангажираност с регламентите на 

Европейския съюз за Структурните фондове и за Кохезионния фонд отчасти разреши въпроса 

със съгласуването. 

3.9. Присвояване и опит за получаване на икономическа рента се получава когато един човек 

или  група от хора успее да извлече конкретна полза от публичен инструмент, например, 

убеждаване на държавата да финансира дейности, които биха могли да имат значителна частна 

възвръщаемост без нужда от публично участие. Опасността от присвояване е по-голяма в 

областта на иновациите, точно защото пазарните провали са по-дълбоки и дават голяма 

възможност за публична намеса и опит за получаване на икономическа рента от страна на 

заинтересовани групи. Рискът се увеличава и ако, както в България, системата е фрагментирана 

и разпокъсана, което води до дублиране и присвояване не само от страна на по-

облагодетелстваните заинтересовани страни, но и от тези, които прилагат публичните политики 

(бюрократични процедури), които имат полза от увеличение на бюджета. Както предлагаме по-

долу, един от начините за избягване на тези проблеми е ясно разграничение между хората в 

управлението, които формулират политики и онези, които ги прилагат, за да може да бъде 

установена адекватна система за проверки и култура на оценка и прозрачност. Това изисква и 

институционална сила за справяне с натиска на заинтересованите групи, особено ако властта е 

силно концентрирана в ключови институции, които взимат важни решения, свързани с 

финансовите ресурси. От друга страна, подобна система на управление се характеризира с 

висока инерция, което може да забави корекцията на инструментите и приоритетите спрямо 

развитията на пазара, които се променят непрекъснато в международната среда.  

3.10. Проблемите в агенциите възникват поради информационни асиметрии в йерархичните 

взаимоотношения:  "ръководителят" възлага задача на агенция изпълнител, но изпълнителят 

има различни цели, а ръководителят не разполага с информация за действията на изпълнителя и 

как те влияят на крайния резултат. Подобна асиметрия компрометира способността на 

ръководителя да постига целите си.  Съществуват два вида инструменти, свързани с  

договорите между агенциите и ръководството, които могат да сведат до минимум подобни 

проблеми: тези, които имат за цел намаляване на информационните пропуски чрез увеличаване 

на контрола, и тези, които хармонизират стимулите на изпълнителя с целите на ръководителя.  
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b) Предизвикателството на управлението 

3.11. Основната трудност при иновацията се крие в нейната сложност, във факта, че тя е 

органически, нелинеен феномен, който зависи от сливането на много фактори и участници, и от 

връзките помежду им. Ролята на правителството за насърчаване на интелигентната 

специализация  не се изчерпва само с подкрепа и разпространение на нови продукти, процеси и 

научни постижения. Правителството играе също толкова важна роля и в развитието на 

човешкия капитал и знания, в насърчаването на организационни подобрения, които са основна 

предпоставка за иновациите, в приоритизиране на развитието на възможностите за 

изследвания, както и в разглеждането на формирането на човешки ресурс и на нуждите от 

знания в ключовите сектори. Постигането на тези условия е скъпо и бавно, с несигурни 

резултати, и правителствототрябва да поддържа баланс между стратегическата инвестиция в 

развитието на научните открития и формирането на човешки капитал в дългосрочен план като  

едновременно отговори и на търсенето от страна на бизнеса на иновативни продукти и процеси 

в краткосрочен план. Секторните особености и дългите периоди на изоставане изискват 

ефективна координация на тези два важни стълба.  

3.12. Структурата на публичните институции, които подкрепят иновациите трябва да вземе под 

внимание всички тези усложнения. Първото предизвикателство е да се отговори на 

органичното измерение на иновациите, за което се изисква яснота както при определяне на 

причните за системните пропуски, така и при поставяне на цели и изграждане на стратегия за 

разрешаването им. Тази яснота трябва да бъде отразена в публичните институции, които 

движат системата, за да се гарантира съгласуваност и координация между различните 

министерства и държавни и регионални агенции, много от които имат много различни култури 

и цели. Това означава, че най-високото ниво на управление трябва да има устойчив и ясен 

ангажимент към държавните институции за наука, технологии и иновации, за да се осигури по-

широк поглед, да се избегнат ангажименти към определени интереси и да се поддържа ясна 

отчетност за всички действия и резултати от политиката в областта на иновациите.   

3.13. Второто предизвикателство е институционалното управление, за да могат да се 

предотвратят две големи опасности, които присъстват винаги: естествената склонност на 

правителствата да се съсредоточават върху политики с краткосрочни ползи и също толкова 

естествената склонност на различните агенции, които отговарят за прилагането на политиките, 

да създават свои собствени, некоординирани програми в отговор на натиска от избирателите 

си. 

3.14. За справяне с опасността от късогледство и за гарантиране, че дългосрочните интереси на 

обществото са добре представени, са създадени държавни структури със ясен правен мандат, 

които съветват изпълнителната власт. В международния опит съществуват структури с два 

различни вида задачи. Някои структури играят главно консултативна роля и са фокусирани 

върху дългосрочни стратегически цели в областта на иновациите, върху глобалните тенденции 

и нововъзникващите технологии. Други структури могат да носят отговорност и за 

дългосрочни политики в областта на иновациите, но основната им роля е да координират 
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определянето и изпълнението на приоритетите и да гарантират последователно разпределение 

на ресурсите. Консултативаната роля е доста по-различна задача от формулирането на детайлна 

политика и изпълнението на определени програми, които съответстват единствено на 

изпълнителнителните  и специализираните агенции. Координационната роля трябва да се води 

от изпълнителната власт. Въпреки това е обичайно да има независими външни членове, „добри 

мъже и жени”, които да са носители на дългосрочна перспектива. 

3.15. Необходимо е, също така, да се установят ясни сфери на отговорност за всеки от 

многобройните участници.  Изпълнителните агенции често пъти  губят отговорността за 

определянето на политики, а получават по-голяма отговорност за междуведомствена 

координация, както в случая с развитието на индустрията за отглеждане на  риба в Норвегия, 

или с индустрията за сьомга в Чили. В тази координационна роля, капацитетът на агенциите е 

повишен, а техният фокус върху развитие на интелигентност им дава възможност  да 

предоставят специфичните си познания на тези, които взимат решения по отношение на 

политиките. Това обикновено води до по-ефективно координирани програми,  по-добро 

допълване, както и до по-малко разпокъсаност и припокриване на фокуса и разпределението на 

ресурси по програмите. 

3.16. На нивото на специфичните интервенции, правителствата имат избор от различни 

механизми за разрешаване на един или повече видове правителствени пропуски в политиката в 

областта на иновациите. Тези механизми могат да бъдат разделени в три основни категории: (a) 

хоризонтална съгласуваност и координация за гарантиране на стратегически, интегриран фокус 

към иновациите във всички сектори; (б) вертикална съгласуваност за справяне с проблеми на 

агенциите и за гарантиране на  проследяване и правилно изпълнение на секторните и на 

министерските планове за действие, и (в) темпорална съгласуваност за справяне с проблеми на 

времевата координация (Tаблица 2.6).  

Tаблица 2.6: Инструменти за координация и съгласуваност  

Инструменти за 

координация 

Хоризонтална 

съгласуваност 

Вертикална 

съгласуваност 

Темпорална 

съгласуваност 

Рамки за политики X  X 

Политчески 

съвети/платформи 

X X  

Бяла книга от 

стратегическите 

консултативни съвети  

X  X 

Държавни бюджети X   

Държавни комисии X X  

Работни групи X X  

Неформални мрежи и 

преговори 

X   

Развитие на агенциите  X  

Координация с регионите  X  

Договори за изпълнение и 

системи за мониторинг  

X X X 

Сливане на министерства X   
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Съвместни програми X X  
Източник: ОИСР 2005 г. 

3.17. Според тази размка, структури като стратегическите консултативни съвети могат да играят 

роля при хоризонталната координация и темпоралната съгласуваност, а съветите и комисиите 

за политики, заедно с бюджетния процес, могат да отговарят за хоризонталната и вертикалната 

координация. Последната може да бъде подобрена от специализирани изпълнителни агенции с 

подходящо корпоративно управление. Договорите за изпълнение и мониторингът могат да 

спомогнат за разрешаване на всичките три вида пропуски, по-специално като дават възможност 

за вертикална съгласуваност и като отговорят на проблеми на агенциите.      

C. Алтернативни модели за организация на националната система за 

подкрепа на иновациите 

3.18. Страните използват различни модели за организиране на държавните политики и за 

координация на различните аспекти на иновациите  (наука и специализирано образование; 

научни изследвания и технологично развитие, икономически и бизнес иновации). Моделите за 

организация на тези елементи  на иновациите могат да бъдат разделени в три широки 

категории: (a) разграничение на дейността; (б) ‘водещ играч’; и (в) опорни точки (стълбове)
49

.  

3.19. Структурата на националните системи за подкрепа на иновациите в различните страни  

зависи от икономическите, културните, политическите и социалните условия, при които са се 

развивали. Различните страни имат различни структури за подкрепа на иновациите.    

a) Модел с разграничение на дейността  

3.20. Няколко страни прилагат модел с разграничение на дейността. В Германия, Норвегия, 

Финландия, Чили и Нидерландия разделението е между наука и човешки капитал от една 

страна и бизнес иновации и технологии от друга.  Друг начин, по който можем да опишем 

подхода на разграничение на дейностите е разделението от гледна точка на ориентация към 

изграждане на капацитет на базата на наличния ресурс и към търсенето в бизнес средата. 

Например, Германия и Норвегия имат две силни министерства - Министерството на науката и 

Министерството на икономиката. Техните отговорности са ясно разграничени, като и в двете 

страни тези две структури са напълно независими една от друга и  всяко министерство ползва 

свои собствени агенции за прилагане на приетите политики. 

b) Модел с ‘водещ играч’ 

                                                 

 
49

Benavente, J. M. (2006). Antecedentes para una política Tecnológica Nacional. Universidad de Chile 

Departamento de Economía Serie de  Documentos de Trabajo SDT 229;  and  

OECD (2009) Chile´s National Innovation Council for competitiveness: Interim Assessment and outlook    
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3.21. Този модел се характеризира с наличието на организация, която отговаря за доста дълъг 

отсек от веригата иновативни стратегии. На ниво политики, този модел е ефективен за 

интеграция на политиката в научната и технологичната област с политиките за икономическо и 

търговско развитие в областта на иновациите. На ниво политики, този модел може да бъде 

ефективен при насърчаване на интеграцията на политиките  в областта на науката и  

технологиите с икономическото развитие и търговските политики. Примери за този модел са 

Ирландия, Швеция и Обединеното кралство. 

3.22. Наличието на ‘водещ играч’ на ниво политики позволява координация на проектите от 

страна на едно правителствено учреждение. Въпреки това, изпълнението трябва да бъде 

координирано от различни институции, което  често е много сложно. Един недостатък на този 

модел е, че централната агенция би могла да няма капацитет по конкретно познание, 

необходимо за направляване и мониторинг на работата на всяка от отделните институции.  

Поради това, някои от страните, възприели този модел, са учредили организации, насочени 

само в областта на координацията, като Форфас в Ирландия, която координира и съветва 

изпълнителните агенции, но не е отговорна за решения на ниво политики.    

c) Модел с опорни точки (стълбове) 

3.23. Този модел зависи от правителствени организации, които са специализирани или 

представляват определени сфери на иновации: наука, технологии, информация и комуникация, 

икономическо и търговско развитие. Всяка организация  прилага политиките в своята област и 

чрез собствените си агенции. В резултат наблюдаваме  тясно-специализирана, но изключително 

фрагментирана система, в която могат да се появят проблеми, например дублиране на дейности 

без икономии от обхвата. Въпреки че е възможно правителството да очертае конкретни 

стратегии и да се насочи към конкретни области на иновация, тази фрагментирана структура 

има висока цена по отношение на ефективността. Корея е пример за страна, възприела този 

модел.  

3.24. Въпреки различните подходи, националните иновационни системи на напредналите 

държави имат някои важни общи характеристики. Всички те имат за цел да: 

• Редуцират фрагментацията чрез консолидация на агенциите, които отговарят за 

основните области в иновациите (човешки капитал, научни изследвания, бизнес 

иновации), с цел да се увеличи критичната маса, въздействието на публичните 

политики и да се ограничи конкуренцията между различните агенции по отношение на 

ресурсите.   

• Създадат или укрепят вече съществуващи консултативни съвети, съставени от 

учени, предприемачи и експерти по политиките, чиято цел е да предоставят на 

агенциите насоки и знания в специфични области, в съответствие с националните 

стратегии за иновации.  

• Създадат или укрепят вече съществуващ координационен съвет, за да се гарантира  

съгласуван подход при приоритизиране на политиките, разпределение на ресурсите и 

определяне на ясни отговорности за разработване на политики и инструменти.  
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• Укрепят организациите посредници, които да следят и координират изпълнението на 

политките от изпълнителните агенции. Тези нови междинни организационни 

структури, така наречените синхронизирани директорати, имат за цел да определят и 

наблюдават изпълнението на политиките, което, наред с други дейности, помага да се 

отговори на принципа на отчетност. 

 

3.25. Общо предизвикателство за всички видове национални иновационни модели е да включат 

механизми за оценка, управление и отчетност в работата на агенциите, съветите и междинните 

организации. Тези механизми трябва да комбинират прозрачност, взискателност и навременна, 

достъпна информация с независима оценка на иновационните политики и програми. 

Механизмите, също така, трябва да дават възможност за получаване на редовна обратна връзка 

и за прогресивно обучение.     

3.26. Съветите и агенциите с подходяща управленска структура играят важна роля при 

разрешаването на хоризонтални, вертикални и темпорални предизвикателства на 

координацията и съгласуваността. Тези въпроси са разгледани по-подробно по-долу.     

D. Защо е нужна институционална реформа на системата за подкрепа на 

иновациите в България? 

a) Управление на системата за подкрепа на иновациите в България 

3.27. Иновационната политика в България следва модела на разграничение на дейностите. Тя се 

изработва и прилага от множество министерства и агенции  и се характеризира от проблемите, 

свързани с фрагментацията и координацията на този модел.  Едно от последствията е 

негативното въздействие върху  качеството и нивото на публичните разходи за научни 

изследвания и иновации. Почти пълното разделение на политиките в областта на науката, 

технологиите и иновациите от нуждите на бизнеса и на производствените сектори ограничава 

разултатите от иновациите на страната. С други думи, като се има предвид настоящата 

фрагментация на системата, България не може да разработи последователен подход за 

създаване на капацитет за комерсиализация на иновациите. Ако погледнем напред, качеството 

и потенциала за растеж на предприемачеството ще зависи от свързването на научната и 

технологичната база на страната с развитието на предприемачеството. Възможността от 

трансфер, адаптиране и разпространение на технологиите зависи от съществуването на 

технологични институти, които са поставили ясно тези цели, вместо да се фокусират върху 

фундаменталната наука в конкуренция с университетите и научноизследователските институти 

с публично финансиране. Институционалната фрагментация на публичния сектор ограничава 

хоризонталната съгласуваност в процеса на изработване и прилагане на политики. Цикълът на 

политиките и проблемите с изпълнението на съществуващите програми, особено тези, 

финансирани от Структурните фондове на ЕС, намалява темпоралната съгласуваност, което 

пречи на развитието на институциите и на създаването на капацитет в публичния сектор. И 

накрая, постигането на вертикална съгласуваност и бързото изпълнение са промотирани в 

България с неотдавнашното интегриране на агенцията, която отговаря за развитието на МСП в 
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Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Тази промяна ще доведе до редуциране 

на ефективността, прозрачността и отчетността. 

Каре 2.7: Използване на публични фондове за иновации 

Повечето програми в областта на научните изследвания са формулирани от Министерство на образованието 

и науката и се осъществяват от Национален фонд „Научни изследвания”. От друга страна, повечето 

програми за бизнес иновации са формулирани от Министерство на икономиката и енергетиката, най-вече 

чрез главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и почти неактивния Национален 

иновационен фонд.   

Финансираната от ЕС ОП „Конкурентноспособност” (ОПК) е основният източник за финансиране в 

областта на иновациите и ефективността на предприятията в България. Европейските структурни и 

кохезионни фондове са основният източник  на публични средства за модернизирането на  българската 

икономика. С бюджета си от 1,162 млн. евро, ОПК е цялостна рамка, чиято цел е  да подкрепя потенциала на 

българските предприятия да се конкурират на международно ниво в контекста на глобална икономика, 

базирана на знанието. Дейностите по ОП „Конкурентноспособност” са свързани с две конкретни цели: (i) 

насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията и (ii) подобряване на бизнес 

климата.  

Към 21 септември 2012 г. изплатеният процент по финансираната от ЕС ОП „Конкурентноспособност” като 

цяло е 27.9 процента, а договореният процент е 55.6 процента.  По-специално, Приоритетна ос 1 на ОП 

„Конкурентноспособност”, която подпомага бизнес иновациите, има договорена ставка 2.53 процента, а 

договореният дял е 44.8 процента от отпуснатата сума. Конкретно, финансовите инструменти на ЕС, които 

подкрепят научните изследвания и иновациите са проектирани и се администрират от различни органи, 

които имат ограничена координация помежду си.  

3.28. Като цяло, стратегиите и политиките за научни изследвания и формиране на човешки 

капитал са разработени независимо от стратегиите и политиките за иновациите, въпреки че и 

двете са жизненоважни компоненти на системата на иновациите. Освен това, очевидно  

настоящата система предпочита краткосрочните цели, като например бързо изпълнение на 

неусвоените програми, вместо да въвежда стимули за подобряване на управлението като се има 

предвид дългосрочната перспектива на резултатите.  

3.29. Фигура 2.1 представя организацията на българската система за управление на иновациите.  



 

101 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

Фигура 2.1: Настояща институционална организация на системата за управление на иновациите в 

България 

 
Източник: Екип на Световната банка (2012) 

Настояща институционална организация 
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b) Последни институционални развития   

3.30. Министерство на образованието и науката (МОН) и Министерство на икономиката и  

енергетиката (МИЕ) са основните органи, които изработват политики и отговарят за 

изпълнението им в областите наука и технологии и иновационна политика респективно. 

Техните функции се допълват от няколко изпълнителни агенции и консултативни структури. 

Другите министерства (основно Министерство на земеделието, на здравеопазването и на 

отбраната) отговарят формално за научноизследователските дейности в съответните области. 
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3.31. Съществуват два формални механизма за координиране на политиките в областта на 

иновациите – Национален съвет по иновации (НСИ) за МИЕ и Национален фонд за научни 

изследвания (НФНИ) за МОН. НСИ разполага с далеч по-малко правомощия за взимане на 

решения, отколкото НФНИ в Министерство на образованието, младежта и науката, и служи 

само като консултативен орган към МИЕ, с много малко събрания през последните няколко 

години и неформални писмени предложения или изследвания за политиката в областта на 

иновациите.  

3.32. НСИ беше създаден през 2005 г. като съвет за координация на високо ниво, отговорен за 

изпълнението на иновационната стратегия. В действителност, обаче, НСИ основно предоставя 

подкрепа в областта на политиките на МИЕ, не разполага със собствен бюджет и не може да  

въвежда законодателство. Той не участва в прилагането на политиките, няма директна връзка с 

агенциите, които отговарят за изпълнението на програмите в областта на иновациите и 

влиянието му като координационен орган е слабо. Въпреки че на съвета бяха дадени нови 

правомощия през 2011 г. за подкрепа на СИС, той не е имал дори една среща през 2012 г.  

3.33. Официалната мисия на НСИ, като консултативен орган към Министерство на икономиката 

и енергетиката, е да подпомага изпълнението на Националната иновационна стратегия чрез 

консултации и предоставяне на аналитични услуги. 

3.34. Новите правомощия, дадени на Съвета включват улесняване на съвместните дейности на 

държавните органи, научните организации, университетите, неправителствените организации и 

т.н. в областта на иновациите и трансфера на технологии. Отговорностите на Съвета включват 

и: препоръчване на промени и нови мерки по изпълнението на Националната иновационна 

стратегия, координиране на изготвянето на годишен доклад, разработване на политиката в 

областта на иновациите, както и одобряване на мерките в областта на иновациите за следващия 

отчетен период. От Съвета също така се очаква да обсъжда законопроектите, свързани с 

насърчаването на иновациите в страната. 

3.35. НСИ има единадесет членове. Той се председателства от министъра на икономиката и 

включва по един представител от всяка от следните институции: Министерство на икономиката 

и енергетиката, Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на финансите, 

Съвета на ректорите на университети, Българска академия на науките и Националния 

иновационен фонд. Останалите членове са представители на бизнеса и неправителствените 

организации. Съветът работи на базата на правилата, предложени от МИЕ и одобрени от 

Министерски съвет.  

3.36. Съветът приема програма за редовните си заседания всяка година. Програмата може да 

бъде променяна по препоръка на членовете на Съвета. Съветът заседава най-малко веднъж на 

всеки три месеца, както е определено от председателя на Съвета. Най-малко 51% от членовете 

на Съвета трябва да присъстват на всяко заседание. Председателят може да покани на срещите  

и други физически или юридически лица, както и представители от други организации, които 

да изразят своите становища по въпросите, които се обсъждат. Съветът може да създава 
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работни групи за решаване на конкретни въпроси. Решенията се одобряват с мнозинство на 

гласовете при явно гласуване.  

3.37. Въпреки тези формални отговорности, на практика Съветът не е имал значителна роля при 

оказване на влияние върху политиката в областта на иновациите в България. Той се е срещал 

много рядко от създаването си през 2005 г. – ситуация, която не се е променила и след като са 

му дадени нови правомощия през 2011 г.  Следователно, Съветът е имал много малко влияние 

върху разработването на НИС. 

3.38. Сред основните проблеми на системата за управление на иновации на България са липсата 

на стратегическа насока (като се има предвид неуместната роля на НСИ), и в по-малка степен 

на НСНИ. Нивата на политиките и на изпълнението функционират по модела с двете опорни 

точки (стълбове) с много ограничени механизми за координация. Следователно, липсата на 

координация на компонента на бизнес иновациите с политиките в областта на човешкия 

капитал и научните изследвания ограничават възможността за систематичен подход по 

отношение на стратегията, политиките и изпълнението на иновациите. Това води до пропуски в 

координацията и намалява възможността за генериране на иновационна динамика, особено в 

нововъзникващите дейности и незрелите клъстери.   

E. Ролята на съветите по иновации в националната иновационна система 

3.39. С цел промотиране на интеграцията на политиките в областта на иновациите и 

технологичното развитие, съществува нужда от холистичен, многопластов и еволюционен 

подход при разработване на стратегии и политики в областта на иновациите.  Този подход 

включва:   

• Разработване на стратегия, която да направлява таргетирането на политиките и намесата на 

правителството.  

• Развитие на стратегическа интелигентност за определяне на приоритетите в производството 

на знания.  

• Подобряване на хоризонталната координация, за да се намали разпокъсаността и 

сегментацията. Това е особено важно при модела с разграничение на дейностите.   

• Разрешаване на проблемите на агенциите чрез вертикално управление, което да ги насочва 

към постигане на конкретни цели.  

• Непозволяване на краткосрочните политически фактори да оказват влияние върху 

разпределението на ресурсите. 

• Създаване на агенции с подходящо корпоративно управление и капацитет за ефективно и 

ефикасно изпълнение.  

• Разработване на прагматични публично-частни допирни точки за промотиране на потоци на 

знанието и балансирано взаимодействие между изследователските дейности и бизнес 

иновациите.  

• Интегриране на продължаващо обучение в управленските практики. 
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• Разработване и прилагане на планове за действие, които включват системи за мониторинг и 

отчетност. 

• Подобряване на оценката и обучението, и провеждане на мета-оценки.  

3.40. В страните от ОИСР, иновационните съвети, които имат задача да промотират 

интеграцията на политиките в областта на науката и технологичното развитие са се развили от 

80-те години.  Тези научно-технологични съвети са консултирали правителствата по 

приоритетите на създаването на знание. Съветите от второ поколение имат задачата да 

промотират иновациите в обществото като цяло. Tаблица 2.7 показва сравнение между тези 

съвети по иновации в 10 страни, както и характеристиките на българския Национален съвет за 

иновации. Някои общи характеристики на влиятелните съвети за иновации от второ поколение 

включват: 

 Участие на членовете на академичните среди, на индустрията и от другите министерства.  

 Имат собствен закон или са включени в “иновационен закон”. 

 Провеждат собствени проучвания. 

 Имат секретариат с постоянни служители. 

 Организация на работни групи от заинтересовани страни и представители на академичните 

среди (всички, без един). 

 Публични доклади за дейностите и позиция по ключови въпроси, засягащи развитието на 

иновационната система на страната. 

 Уникалност, в смисъла, който включва иновации и също така наука и изследвания. 

 

Tаблица 2.7: Cравнение на иновационните съвети 

 Австрия Канада Финландия Ирландия Япония Нидерландия Швейцария Обединено 

кралство 

Чехия Словакия България 

 Австрийски 

съвет 

Съвет за наука, 

технологии и 

иновации  

Съвет за научни 

изследвания и 

иновации 

Консултативен 

съвет за наука, 

технологии и 

иновации 

Съвет за 

политики в 

областта на 

науката и 

технологиите 

Платформа за 

иновации 

Съвет за 

наука и 

технологии 

Съвет за 

наука и 

технологии 

Съвет за 

НИРД и 

иновации 

Държавен Съвет 

за наука и 

технологии 

Национален съвет по 

иновации 

Година на 

създаване 

2000 2007* 1963 2005* 2001* 2003 2000* 1993* 2000 1991 (преработен 

през 1999) и 

отменен през 2011 

без замяна ( в 

момента повечето 

инструменти се 

проектират и 

прилагат от 

отдела за наука и 

технологии на 

MESRS). 

2005 

Собствен закон да съществуващ 

от преди 

да съществуващ от 

преди 

да не да не да (Закон за 

НИРД 300, 

2002 г.) 

не (но закон 

403/2010 определя 

иновационната 

политика на 

Министерство на 

икономиката за 

периода 2011-

2013 

не 

Мисия съвети, 

връзки, 

стратегическо 

разузнаване 

 

 

съвети (може и 

тайни) 

разработка на 

национална 

иновационна 

стратегия, 

координация на 

министерствата, 

съвети 

съвети, връзка 

със 

заинтересованите 

страни  

стратегия, 

координация на 

министрерствата 

анализира 

нуждите на 

националната 

иновационна 

стратеги чрез 

проекти и 

предлага 

интервенции 

съветва по 

въпросите на 

политиките в 

областта на 

науката; 

оценки 

съветва МП 

по въпросите 

на науката и 

технологиите 

виртуално 

министерство 

на науката. 

Принципал на 

Агенцията за 

технологии и 

Фондацията за 

наука 

постоянен 

консултативен 

орган в областта 

на държавните 

политики за наука 

и технологии. 

Обсъжда и 

оценява 

концептуални и 

стратегически 

материали по 

отношение на 

политиките в 

областта на 

науката и 

технологиите 

Консултативен орган, който 

предоставя аналитична 

подкрепа на МИЕТ в 

изпълнението на 

Националната иновационна 

стратегия. Той обсъжда 

проекто-закони, свързани с 

науката и технологиите, 

изработва годишен доклад 

относно иновационната 

политика и одобрява мерките 

по политиките за следващия 

отчетен период. Освен това 

насърчава сътрудничеството 

между правителството, 

научните и изследователски 

институции. 

Членове        председател 

на CSA  

  Съветът се състои от 

председател (Министърът на 

икономиката), секретар и 10 

члена (заместник-министри, 

представители на 

правителството, НПО и 

индустриалните съюзи 

Министър- не не да не да да не не да (МП)  не (Министър на 
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председател, 

Президент 

икономиката) 

Други министри да 3 заместник-

министри, 

здравеопазване, 

търговия, 

икономика 

7 други 

министри 

не 6 други 

министри 

Минстрите на 

образованието 

и 

икономиката 

не не противоречива 

информация 

да Министерство на 

образованието и науката, 

министерство на финансите, 

министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройството 

Индустрия да да да да да да не да да не бизнес среди, представители 

на индустриалните съюзи, 

НПО 

Академични 

среди 

да да да да да да да да да да (представители 

на Академията на 

науките, 

университетите и 

институтите за 

приложни 

изследвания) 

да (научни и образователни 

среди) 

Чужденци да (1) не не не не не да (1) не не не не 

Назначаване BMVIT, 

BMBWK 

министерство 

на икономиката 

правителство министерство на 

икономиката 

кабинет МП правителство МП правителство   

Членове 8(12) 18 23 12 15 17 12 17 16  12 

Контролира 

бюджети? 

допълнително 

усвояване 

не ръководно не да не не не не (но 

предлага 

усвояване) 

не не 

Собствени 

доклади 

да да да да да да да да    

Проучвания? да да не да да да да да да, годишни 

анализи и 

оценка на.... 

  

Влияние? средно/високо ? високо средно високо високо средно средно  ниско ниско 

Секретариат? 8 да 3 Форфас 100 души от 

министерствата 

8-10 души 7 души да 20 души не не 

Консултации със 

заинтересованите 

страни? 

работни 

групи 

? не да да да да да две експертни 

консултативни 

комисии и ... 

 да 

Комуникации доклади, 

провежда 

кампании за 

осведомяване 

доклади, тайни 

съвети 

доклади, доклади планира, изготвя 

бюджети 

доклади, 

обстойни 

работни групи 

и 

конференции 

доклади доклади, 

диалог с МП 

   

Оценява (не)+ не не не експертна под-

група 

не периодично не да, годишни 

анализи и 

оценка на .... 

не  

Уникалност Паралелен 

научен съвет 

да да Паралелен 

образователен 

съвет 

да ... предоставя 

съвети в 

областта на 

науката и 

технологиите 

на същите 

министерства 

да да  Не, словашката 

агенция за научни 

изследвания и 

развитие (която е 

подчинена на 

Министерство на 

образованието) 

работи паралелно 

Националният съвет за 

научни изследвания към 

МОНМ работи паралелно 

*продължение на предишен съвет 

(+) Дейности за оценка заедно с национална мрежа за оценка на НИРД 

(3) само един документ от 2004 г. споменава, че министърът на образованието, младежта и спорта, министерството на индустрията и 
търговията и Министерството на икономиката са преки членове, а представителите на институтите за научни изследвания, подчинени 

на  министерствата са индиректни членове . 

Източник: ОИСР 2005 и проучвания на автора. 

3.41. Съветите по иновации от второ поколение могат да бъдат разделени на два основни вида: 

за стратегическа интелигентност/консултации и за координация. Различните роли на 

консултативните и координационните съвети са разгледани в следващата секция. 

a) Консултативни съвети 

3.42. Консултативните съвети се фокусират върху дългосрочни въпроси и тенденции, които 

трябва да бъдат взети предвид при дефиниране на иновационните стратегии. Тези съвети 

наблюдават световните тенденции в ключови технологични области и извършват мета-оценки 

на иновационната система и процесите на страната, което води до информирани политики. Те 

редуцират динамичното несъответствие и краткосрочното планиране чрез процес на 

изграждане на консенсус, за да се информира обществото за дългосрочните ползи от научните 

изследвания и иновациите. Повечето стратегически консултативни съвети са свързани или са 

част от престижни академични институции, и включват бизнес лидери и представители на 

съответните министерства. Повечето провеждат консултации със заинтересованите страни и 

общности, когато разработват нови политики. Консултативните съвети с дългосрочна 

перспектива могат да извършват мета-оценки на цялостната иновационна стратегия.  За целите 

на тази роля са мултидисциплинарните експертни групи. Основен проблем за консултативните 

съвети е как да гарантират влиянието си при взимането на решения от страна на 

заинтересованите страни и тяхното отношение към иновациите, при държавната политика и в 
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обществото като цяло.  Примерите от другите държави (Tаблица 2.7: Cравнение на 

иновационните съвети) показват, че консултативните съвети, които имат по-висока степен на 

въздействие в обществото и върху процеса на изработване на политики провеждат проучвания, 

например прогнозни анализи, разпространяват ги посредством малък, но стабилен секретариат, 

а ролите са им ясно определени с първично законодателство.  

3.43. В доклада се разглеждат следните примери за консултативни съвети:   

 Австрийският Съвет за научни изследвания и развитие на технологиите, създаден през  

2000 г, който има голямо влияние върху държавната политика.  Той периодично 

публикува средносрочни програми в областта на научните изследвания и иновациите. 

 Съветът за наука, технологии и иновации на Канада, който е създаден през 2007 г., и 

предоставя холистични консулатации на правителството в областта на науката и 

иновациите в подкрепа на новата национална стратегия за наука, технологии и 

иновации.  Той предоставя частни (не публични) консултации на правителството. 

 Съветът за научни и технологични политики (AWT) на Нидерландия е консултативен 

съвет, ориентиран към дългосрочни стратегически въпроси.  Той съществува заедно с 

координационен борд, като всяка от двете институции има и  отделен секретариат.     

 Словения наскоро реорганизира два съвета в един Национален съвет за научни 

изследвания и иновации, който играе консултативна роля за правителството.  

 Швейцарският Съвет за наука и технологии е консултативен съвет, който е фокусиран 

най-вече върху науката и има ограничено влияние в политиките в областта на 

иновациите  

b) Координационни съвети  

3.44. В страните, възприели модела с разграничение на дейностите е много трудно да се 

гарантира хоризонтална съгласуваност между политиките, ориентирани към бизнес иновации и 

развитие, и политиките,  които насърчават науката и технологиите и формирането на човешки 

капитал. Страните са създали координационни органи, за да насърчават съгласуваност при 

разрешаването на пропуски в координацията на процесите на себеоткриване и модернизиране 

на технологиите и човешкия капитал в секторите с висок потенциал.  Координационните съвети 

са съсредоточени върху планиране и хоризонтална координация между министерствата, с цел 

хармонизиране на политиките с цялостната стратегия. Те играят роля и в оценяването на 

съществуващите програми и инструменти, както и в разработката на нови.  Съществуват 

няколко различни вида координациони съвети,  всички от които включват участието на 

министри, които отговарят за изработването на политики за бизнес развитие и развитие на 

науката, образованието и технологиите. Някои съвети се оглавяват от министър-председателя 

или президента на страната, а повечето включват и неправителствени експерти. В повечето 

случаи, съветът играе и дългосрочна консултативна роля.  Примерите на координационни 

съвети в страните от ОИСР са описани по-долу:   
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3.45. Председателят на финландския Съвет за научни изследвания и иновации е министър-

председателя на страната. В Съвета участват други министерства, представители на 

академичните среди и на бизнеса.  Съветът дава стратегическата насока на политиката в 

областта на научните изследвания и иновациите. Той беше много влиятелен орган през 90-те 

години.  

3.46. През 2003 г. Нидерландия  създаде Иновационна платформа – координационен съвет, 

председателстван от министър-председателя с участието на Министерството на образованието 

и на Министерството на икономиката.   Платформата беше много активна в предлагането на 

проекти и на нови инструменти, насочени към разрешаване на проблеми в иновационната 

система. Иновационната платформа изигра фундаментална роля в разработката и стартирането 

на новата Иновационна програма на Нидерландия.  Все пак, има значително припокриване на 

дейностите й с тези на консултативния съвет (AWT).  Тя спря да съществува през май 2010 г. 

със смяната на правителството, но беше стартирана нова инициатива без правителствени 

представители, която играе ролята на координатор и застъпник на Програмата за знания и 

иновации (Knowledge and Innovation Agenda-KIA) за периода 2011-2020 г.    

3.47. Съветът за наука и технологии на Обединеното кралство съветва министър-председателя и 

играе координационна роля между министерствата в процеса на дефиниране на иновационни 

политики, което изисква наличието на последователни политики в областта на науката, 

технологиите и научните изследвания.  Главният учен (Главният научен съветник) 

съпредседателства Съвета, заедно с представител на частния сектор.  

3.48. През 2001 г. Япония отново преработи ролята на японския Съвет за политки в науката и 

технологиите, като събра шест министерства с академичните и бизнес среди чрез стабилно 

планиране и координация, разпределяне на бюджети, дефиниране на политики и наблюдаване 

на изпълнението. Секретариатът се състои от повече от 100 професионалисти.  На практика, 

той се превърна в хоризонтално Министерство на иновациите, със силна координация и с 

детайлно разработване на политики във всички области, свързани с научни изследвания, 

разработване на технологии и иновации.     

3.49. Друг пример на координация е свързан с иновационни политики за развитие на клъстъри, 

които могат да включват няколко агенци от различни министерства. Например, клъстъра на 

рибната индустрия в Норвегия се подкрепя от министерствата на рибарството, земеделието, 

търговията, и промишлеността и екологията. (ОИСР, 2012 г.).  

Каре 2.8: Институционална иновация в Чили 

Чили е страна, която се присъедини към ОИСР през 2010 г., и е много активна в институционалното 

развитие на системата за иновации. През 2005 г. страната създаде Националния съвет за иновации и в 

същото време въведе роялти в минната промишленост, разпределено изключително към иновационния 

фонд. Чилийският съвет отговаря за изготвяне на Националната иновационна стратегия, която беше 

въведена през 2007 г. и за координацията с министерствата, които са поели надзора на изпълнението й.  

Съветът прави препоръки по отношение на приоритетите и разпределението на бюджета.  Президентът на 

Съвета се назначава от президента на страната и не трябва да бъде член на правителството. Към Съвета има 

секретариат с 10 професионалисти. В Съвета участват четирима министри.  За действителното изпълнение 

на политиките и на решенията, и за разпределението на бюджета отговаря Министерския комитет за 

координация на иновациите, който предлага подробно разпределение на Иновационния фонд към 
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Министерството на финансите. Министърът на икономиката е председателя на комисията, а заместник-

министъра е в секретариата.  След промяната на коалиционното правителство се засилва позицията на 

Министерския иновационен комитет, а Съветът отслабва.  Значителната независимост, постигната от Съвета 

при предишното правителство се възприема като нефункционална по отношение на изпълнението на новата 

програма на правителството в областта на иновациите. Това доведе до трансформация на Съвета в 

консултативен съвет в ограничена област, в която правителството желае да бъде съветвано. Създателите на 

чилийския модел са в процес на преосмисляне на структурата и на двата борда с цел по-добро управление. 

Преструктурирането предвижда запазване на Националния съвет за иновации като консултативен съвет и 

разширяване на Министерския комитет в координационен съвет, оглавяван от министъра на икономиката, с 

участието на министъра на образованието и няколко секторни министерства.  Участие на президента и 

вицепрезидента на консултативния съвет, установено със закон и с ясни мандати.     

c) Принципи на управление 

3.50. Ефективното разработване на политики в подкрепа на иновациите е сложен процес, като се 

има предвид дългосрочното въздействие и системния характер на иновациите и значителния 

риск от присвояване от страна на заинтересованите страни. В този контекст, 

институционалните договорености трябва да включват следните принципи на управление 

(Световна банка, 2007 г.):  

 Ясна визия, цели и стратегия. След като ситуацията бъде диагностицирана и препятствията 

пред иновациите идентифицирани,  трябва ясно да се определят (a) очакваните резултати и 

продукти, и (б) средствата, линиите на действие и стратегическите инициативи, 

необходими за постигането им. Национален консенсус по политическите и социални цели 

на иновациите би могъл частично да намали риска от несъответствия на държавно ниво 

чрез подкрепа за дългосрочна визия, която надхърля краткосрочните интереси, дава 

легитимност и стабилност на взетите решения и улеснява изработването на политики в 

дългосрочен план.   

 Ясна юрисдикция и задачи за отговорните институции. Важно е да се разграничат ясно 

дългосрочната стратегическа функция, която обикновено се извършва от консултативния 

съвет, от координацията и изпълнението, които са прерогатив на правителството.  Всеки 

отделен вид институция  трябва да има правата и инструментите, необходими, за да 

изпълнява ефективно ролята си.    

 Координационни механизми на различни нива. Изграждането на национална иновационна 

система е сложна задача, която изисква участието на много институции. 

Предизвикателството е да се въведат механизми, които балансират координацията и 

взаимозависимостта, за да се избегне дублирането на усилия, да се намалят 

трансакционните разходи и информационните проблеми, както и да се използват 

евентуални синергии.  

 Прозрачност и отчетност. Това са два ключови елемента на ефективното управление. 

Механизмите за прозрачност и отчетност може да включват: 

- Надзор от институции, които не участват в процеса на взимане на решения, но са в 

позиция да изискват добро представяне (например, външни одиторски агенции).  
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- Взимане под внимание на опита на частния сектор при разработване на програми и 

инструменти, и включване на обратната връзка от частния сектор в оценките на 

институционалното представяне, като се внимава, за да се избегне потенциална 

опасност от присвояване. 

- Създаване на формални механизми за мониторинг и оценка и вериги за обратна 

връзка на различни нива на управление, които да спомогнат за информиран процес на 

взимане на решения и да представляват защита от  присвояване. 

- Създаване на независими външни органи за МиО.  

- Своевременен публичен достъп до информация относно процесите на взимане на 

решения, критериите и процедурите за разпределяне на средствата и изпълнението на 

проектите.  

 Интегриране на обучението в политиките и практиките. Доброто управление изисква 

системата да има способността постоянно да се адаптира към промените, както и да 

включва поуките, извлечени както от успехите, така и от неуспехите.    
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Каре 2.9: Етапи на изготвяне на политики 

1) Определяне на програмата и приоритетите за дефиниране на целите на политиката. Тези процеси 

включват старатегия както на национално, така и на секторно ниво. Тази част от цикъла на изготвяне 

на политиките е силно повлияна от различни заинтересовани групи и се базира на анализ на 

причините, поради които конкретни въпроси присъстват в дневния ред с политиките и как са 

попаднали там. Тя също така включва и процесите на създаване на национални институции и 

организационни структури 

2) Формат. В тази част на цикъла на изготвяне на политики, въпросите в дневния ред се формулират в 

конкретни инциативи, програми или мерки със специфични цели.   

3) Изпълнението е фазата, в която плановете се прилагат на практика. Форматите понякога се променят 

по време на този етап, в резултат на промени в контекста и в следствие на наученото от практиката..  

4) Оценката е важен етап от цикъла на политиките. При него се оценяват формулираните и приложени 

политики. Тези оценки обикновено са последващи (ex post), но все по-често предварителни (ex ante).  

5) Обучение за политиките са всички онези процеси, чрез които системите за политики генерират и 

включват знания и разбиране за: i) предварителните условия за успех на инициативите в областта на 

политиките, и ii) тяхното пряко или косвено въздействие. Тези знания се натрупват през целия цикъл 

на изготвяне на политиките, а знанието захранва бъдещи инициативи в тази област.. 

F. Предложение за координационен орган за България –  Национален борд 

за знания и иновации (НБЗИ) и Консултативен съвет по иновации 

(КСИ) 

3.51. Интелигентната специализация означава установяване на приоритети в научните 

изследвания, технологичната инфраструктура и човешкия капитал. Координацията и 

съгласуваността във времето са основните предпоставки за успех. Разбира се, развитието на 

капацитет за изпълнение, създаването на силни агенции с подходящо управление и ясни задачи, 

мониторинг и оценката на изпълнението са много важни първи стъпки в развитието на 

иновационната система.  Един добре структуриран съвет би могъл да играе ключова роля в 

създаването на инерция за развитието на тези агенции.   Предложението разглежда първо 

създаването на самостоятелна Изпълнителна агенция за иновации с подходящо корпоративно 

управление, която да отговаря за управлението на програмите за иновации и развитие на 

бизнеса и да се грижи за фокуса и отчетността при изпълнението им. В процеса на дефиниране 

на Стратегията за интелигентна специализация е много важно да се включи и процес на 

консултации и диалог с основните заинтересовани страни в българското общество. Целта е да 

се постигне процес, който ще гарантира легитимност на предложението на правителството и ще 

го трансформира в Национална стратегия за иновации.   След това разглеждаме въпроса как да 

се интегрират консултативаната и координационната функция в институционалната уредба на 

България. (виж Фигура 2.2).    
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Фигура 2.2: Предложение за институционална организация на системата за подкрепа на иновациите* Proposed Institutional Arrangement
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Предложение за институционална организация 
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Специализирана агенция за изпълнение =  

ОП „Конкурентноспособност” + 
Национален иновационен фонд 

 

Национален фонд „Научни 
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Компании 
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институти 
 

Екосистема за научни 
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Източник: Екип на Световната банка (2012) 

*Националният иновационен борд и Националният борд за знание и иновации се отнасят до една  и съща 

институция 

 

a) Как да се интегрират координационната и консултативната роля 

3.52. Международният опит показва, че една успешна иновационна система изисква както 

координационна, така и стратегическа интелигентност. Предизвикателството за България е да 

интегрира тези две функции в своята Стратегия за интелигентна специализация. За тази цел ние 

предлагаме Координационен борд и Консултативен съвет (Фигура 2.2) – схема, която работи 

добре в страни като Нидерландия и Чили, например.    
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3.53. Националният борд за знание и иновации (НБЗИ) ще играе ролята на координационен  

орган. Освен координиране на програмата за иновации и научни изследвания, НБЗИ, чрез своя 

секретариат ще осъществява мониторинг и оценка на политиките и стратегиите в областта на 

иновациите  на различните агенции и ще предоставя обратна връзка за улесняване на процеса 

на учене. НБЗИ също така ще гарантира, че въпросите, залегнали в шестте регионални 

стратегии са взети под внимание в Националната стратегия за интелигентна специализация в 

областта на науката и иновациите. Консултативният съвет за иновации (КСИ), който се състои 

от заинтересовани страни и експерти,  трябва да се фокусира върху дългосрочни стратегически 

въпроси. Консултативният съвет може да има малък секретариат (виж Фигура 2.2). Това ще 

подкрепи независимостта му и възможността да определя собствена програма и ще увеличи 

въздействието върху НБЗИ. Консултативният съвет за иновации няма да бъде подчинен на  

НБЗИ.  

3.54. Подобно институционално устройство ще позволи на НБЗИ да играе ефективна 

координационна роля, а консултативният съвет ще гарантира приемствеността на  

стратегическите консултации.  

3.55. Този институционален формат  трябва да предпазва от възникването на ситуация, подобна 

на тази в Нидерландия, при която има значително припокриване между функциите на 

консултативния и на координационния съвет, или на Чили, където Националният съвет за 

иновации е станал много по-малко важен в сравнение с Министерската комисия по иновации – 

като по този начин допринася за сегментиране на системата, вместо да насърчава сближаване 

на политиките и стратегическите приоритети.  Ясното разграничение на ролите по отношение 

на стратегически съвети и хоризонтална и вертикална координация и оценка ще спомогне за 

предотвратяване на тези проблеми. В същото време, включването на членовете на 

Консултативния съвет в НБЗИ ще подобри комуникацията между тези органи и ще повиши 

отчетността по отношение на координация и изпълнение на политиките.  

b) Членове на НБЗИ и на Консултативния съвет за иновации 

3.56. Членовете на НБЗИ ще представляват всички сектори, които имат отношение към 

програмата за иновации и научни изследвания.  В идеалния случай, НБЗИ трябва да бъде 

председателстван от високопоставен държавен служител като министър-председател или 

заместник министър-председател (както е във Финландия, например). Министрите на 

икономиката, образованието и финансите ще бъдат постоянни членове. Други трима министри, 

представители на секторите с висок приоритет, ще бъдат назначени от министър-председателя. 

НБЗИ ще включва и следните членове на Консултативния съвет за иновации: председател, 

трима участници от частния сектор в областта на високите технологии;  по-традиционен сектор, 

тарегтиран за иновации и финансов или рисков капитал (по един от всеки сектор); двама 

експерти от академичните среди в областта на иновационните политики и в областта на 

политките за човешкия капитал (по един от всяка област) и известен учен. Освен това, НБЗИ 

трябва да включва и представител на Българска академия на науките, ректорите на два 
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национални университета и един международен експерт.  Както е обяснено в правната част на 

настоящата глава, членовете на КСИ имат само глас в НБЗИ, а не право на глас. 

3.57. Целта на участието на съответните членове на КСИ е да подобрят съгласуваността между 

стратегическата дългосрочна перспектива на Съвета и краткосрочната програма за политики на 

НБЗИ. Той се опитва да редуцира времевите несъответствия на правителството. Той също така 

предотвратява ситуация, при която КСИ е възприеман като маловажен от правителството, тъй 

като по закон от него се изисква да дава мнение по въпроси, свързани с политиките от 

дългосрочна перспектива.   

3.58. НБЗИ трябва да има технически секретар с високи професионални качества и 

изпълнителен секретар. Персоналът на НБЗИ трябва да има познания в областта на публичните 

политики, оценка на въздействието, иконометрия, иновации, научни изследвания и политика на 

човешкия капитал (виж Фигура 2.3).  

3.59. Секретариатът на КСИ ще включва минимум двама или трима професионалисти (Фигура 

2.3: Предложение за институционална организация на системата за подкрепа на иновациите – 

предложение за структура на НБЗИ и на Консултативния съвет*). Ролята на секретариата ще 

бъде да изготвя или да поръчва изготвянето на доклади и изследвания, както и да организира 

събития за тяхното представяне. Секретариатът ще подкрепи независимостта на 

Консултативния съвет при определянето на собствен дневен ред и ще увеличи въздействието 

върху НБЗИ.  

3.60. Независимостта и безпристрастната позиция на членовете на КСИ ще бъде гарантирана от 

процеса и от естеството на назначаването им. Той ще има три характеристики: а) членовете на 

консултативния съвет са определени съвместно от високопоставени длъжностни лица, 

представляващи различни правомощия на държавата (т.е. премиер и президент); б) техните 

роли са ясно определени в законодателството (т.е. Закона за иновации); в) мандатът на 

членовете е по-дълъг от този на правителството, което ги е назначило.   
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Фигура 2.3: Предложение за институционална организация на системата за подкрепа на иновациите – 

предложение за структура на НБЗИ и на Консултативния съвет* 

Proposed Structure of the 
NIB and Advisory Council 

- Presided by Prime Minister/ DPM
- Representatives from key government ministries
- Representatives from private sector and academia
- International experts

Working 
groups 

NIB 
Secretariat

Members of the business 
and research communities, 
international experts, 
members of  professional 
education

Sector specific ad hoc 
committees 
composed by NIB 
members

Full-time staff in 
charge of the 
evaluation of  policies 
and programs 2

Advisory 
Council 

Secretariat

Innovation  
Advisory 
Council

National
Innovation

Board

Full-time staff in charge 
of produce/contract out 
studies and 
dissemination events.

 

Източник: Екип на Световната банка (2012) 

*Националният иновационен борд и Националният борд за знание и иновации се отнасят до една  и съща 

институция 

текст на картинката:  

Национален иновационен борд  

- Председателстван от министър-
председателя/зам.министър-председателя 

- Представители от ключови министерства  

- Представители от частния сектор и академичните среди 
- Международни експерти 

Консултативен съвет по иновации  

Представители на бизнеса и научноизследователските 
среди, международни експерти, членове на системата за 

професионално образование.  

Работни групи 

Секторни ад хок работни 

групи, съставени от 
членове на НИБ.  

Секретариат на НИБ 

 Служители на пълно работно време, 

които отговарят за оценка на 
политиките и програмите. 

Секретариат на консултативния съвет  

Служители на пълно работно време, които отговарят  за 

провеждането/договарянето на изследвания и за 
информационни събития.  

 

 

Каре 2.10: Оценка на участието на заинтересованите страни в съветите по иновации  

Позитивни аспекти 

- Ориентира политиките в по-голяма степен към потребителя и следователно подобрява тяхната 

ефективност 

- Способства за по-голяма прозрачност на правилата на играта 

- Деполитизира някои спорни решения 
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- Пречи на ведомствени битки 

- Подпомага контактите между различните заинтересовани страни 

Негативни аспекти 

- Удължава процеса на взимане на решения 

- Увеличава трансакционните разходи за процеса на изработване на политики 

- Съставът на групите на заинтересованите страни може да бъде изкривен в полза на групи с определени 

интереси или позиции 

c) Правен статут на НБЗИ 

3.61. Първо, НБЗИ ще замени двата съществуващи съвета (НСИ и НФНИ), ще бъде държавна 

агенция към Министерски съвет (МС) и би могъл да има статут на министерство. В идеалния 

случай, НБЗИ ще бъде създаден с първично законодателство (т.е. новия Закон за иновациите), 

но може да бъде създаден и с указ на МС като по-бърза алтернатива. Официалният правен 

статус ще даде право на НБЗИ на подходящо ниво на финансиране, включително и за 

секретариата му.     

3.62. Включването на НБЗИ в Закона за иновациите ще определи, възможно най-детайлно, 

устройството на НБЗИ:  неговите функции, роли, задължения, персонал, бюджет и т.н.; както и 

връзката между НБЗИ и изпълнителните агенции и между НБЗИ и останалите органи на 

изпълнителната власт. 

3.63. Ускорената алтернатива на тази опция ще бъде приемане на управленския механизъм с 

указ на МС (внесен от министъра на МИЕ). При това, обаче, трябва да има задължително ясно 

условие, според което управленският механизъм, създаден с указ, ще бъде включен в Закона за 

иновациите на по-късен етап.  

3.64. Второ, въпреки че НБЗИ няма да управлява пряко изпълнителните агенции, той ще 

консултира и влияе на техните лидери. Като се има предвид, че ръководителите на агенциите се 

назначават от министрите, а министрите са членове на НБЗИ, много вероятно е ръководителите 

на агенциите да вземат под внимание и да изпълняват решенията на НБЗИ.  

3.65. Трето, участието на частния сектор и на служители извън държавната администрация като 

цяло, като членове на НБЗИ зависи от решението на изпълнителната власт. Начинът, по който 

да се даде възможност за ангажирането и участието в НБЗИ на служители извън държавната 

администрация трябва да бъде одобрен от законодателната власт, т.е. от парламента. Още 

повече, че по закон държавните служители и политически назначените лица (членове на 

кабинета, заместник-министри, началници на персонала в министерствата) не могат да бъдат 

подчинени на частни граждани. Държавните служители са подчинени на министър-

председателя, който е олицетворение на изпълнителната власт и на свой ред е подчинен на 

управляващото мнозинство в парламента.  
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3.66. Невъзможността решенията на частния сектор да имат влияние върху изпълнителната 

власт  отваря възможности за присъствие на представители на частния сектор като членове на 

Консултативния съвет на НБЗИ, който има само консултативни функции.  

d) Мониторинг роля на НБЗИ 

3.67. Ролята на секретариата на НБЗИ по отношение на мониторинг и оценка ще бъде да:  

i. Определя стандарти за качество и рамка за оценка на отделните институции, програми и 

дейности; 

ii. Гарантира интегрирането на механизми за оценка в нормалните процеси на 

изпълнителните агенции; 

iii. Провежда тематични оценки на напредъка в приоритетните области;  

iv. Изисква подходи, основани на доказателства при оценката на политиките; 

v. Залага индикатори за изпълнение по отношение на услугите, предоставяни от 

изпълнителните агенции;  

vi. Изгражда база от знания за ефективността на различните видове интервенции на 

политиките; 

vii. Оценява работата на тези, които изработват политиките, на мениджърите на програми и на 

изпълнителните агенции и ги държи отговорни за допуснати пропуски;  

viii. Оставя място за мониторинг и оценка от заинтересованите страни и взима предвид 

обратната връзка, която те му предоставят, за да подобри програмите и процесите.  

3.68. Целта на мониторинга и оценката е да даде възможност на НБЗИ да оцени ефективността и 

въздействието на иновационните програми. Гарантирането на успешно функциониране на 

системата ще зависи от  три нива на оценка
50

 (виж Фигура 2.4).  Първото ниво ще бъде 

фокусирано върху цялостната ефективност на системата за иновации; второто ниво – на 

рутинна оценка на отделните интервенции; и третото – на анализиране на препятствията и 

оценяване на представянето на институциите и участниците в системата. Тъй като някои видове 

информация са достъпни само от децентарлизираните органи, рутинната оценка и анализа на 

препятствията трябва да бъдат включени в агенциите, програмите и проектите в областта на 

иновациите на всички нива.     

Фигура 2.4: Мониторинг на иновационната система 

 

                                                 

 
50Arnold, E. (2004), “Evaluating Research and Innovation Policy: A Systems World Needs Systems Evaluations,” Research 

Evaluation, 13(1).  
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3.69. Тъй като е трудно да се измери напредъка на инициативи с дълъг период на съзряване, 

НБЗИ трябва да използва междинни индикатори, които да указват посоката и темпа на промяна. 

Те могат да включват: 

 Успешно изпълнение на програмите, свързани с иновациите в националната програма 

за реформи на България. Една от целите, посочени в програмата за реформи е 

увеличаване на инвестициите за НИРД  до 1.5 % от БВП до 2020 г. Друга цел е 

приемането и прилагането на нова иновационна стратегия. Индикаторите по тези и по 

други цели на държавно ниво могат да бъдат наблюдавани от секретариата на НБЗИ. 

 Възприемане на рамка за изпълнение от страна на ключовите министерства.  

 Подобрена вертикална и хоризонтална координация на политиките между 

министерствата и агенциите. 

 Доказателство за подобрен климат за инвестиции в иновации (лекота за правене на 

бизнес, финансова подкрепа за иновациите).  

 По-добра информираност на обществото относно значението на иновациите.  

 Увеличен държавен бюджет за научни изследвания и иновации. 

3.70. Няколко страни, като Чили и Финландия, имат координационни органи с роля, включваща 

МиО, други като Словения и САЩ  извършват МиО чрез изпълнителните агенции за политките 

в областта на иновациите (виж Каре 2.11). 

Каре 2.11: Международен опит при ролята за мониторинг и оценка на координационните органи. 

Чили: Националният съвет за иновации и конкурентоспособност (CNIC) се утвърди като подходящата 

институционална рамка, която ще изработи цялостната стратегия в областта на иновациите и ще 

координира, наблюдава и оценява прилагането й. До създаването на съвета, в Чили няма официална 

постоянна организация, която да отговаря за подобни задачи.  

Обхватът на работата на CNIC по отношение на оценката включва определяне на стандарти за качество и 

рамка за оценка на институциите и програмите. Това означава и оценка на две от най-известните агенции, 

които прилагат политките в областта на иновациите и научните изследвания в Чили, например CORFO и 

CONACYT. Съветът е отговорен също и за извършването на тематични оценки на цялата национална 

иновационна система от системна гледна точка. Освен това, Съветът работи и за разработването и 

прилагането на регионалната иновационна стратегия и докладва за напредъка й.  
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Словения: През 2011 г. словенското правителство прие Регионална иновационна стратегия на Словения 

(РИСС). Стратегията включва различни предложения за по-добри инструменти за оценка и за съответната 

култура на оценяване. Според РИСС, системата за оценка ще бъде разработена от агенциите, които 

отговарят за научни изследвания и технологично развитие, в сътрудничество с компетентните министерства 

и заинтересованите страни. За всяка отделна програма, независими групи от местни и чуждестранни 

експерти ще наблюдават постигането на целите, въздействието и изпълнението на мерките и ще докладват 

ежегодно на  съответните консултативни органи в правителството. 

Финландия: Съветът за научни изследвания и иновации (който преди се наричаше Съвет за политики в 

областта на науката и технологиите) не участва активно в процеса на мониторинг и оценка на системата за 

иновации. Въпреки това, той поръчва доклади и консултира правителството и министерствата по важни 

въпроси, отнасящи се до научните изследвания, технологиите, иновациите и тяхното прилагане и оценка. 

При оценяване се ползват международни експертни групи, а резултатите и препоръките им се публикуват 

официално. 

TEKES и Финландската академия поръчват редовни проучвания и оценки по отношение на иновационната 

екосистема на Финландия и тяхната роля в нея. В TEKES има отдел, който се занимава както с оценката, 

така и със системата на агенцията за оценка на въздействието на проектно ниво, като се опитва да прецени 

икономическото въздействие на финансирането на TEKES. 

Министерство на заетостта и икономиката редовно поръчва независими оценки на TEKES, на дейността й и 

на ролята й в екосистемата. Освен тези оценки, от TEKES се изисква да се отчита редовно на 

министерството за дейностите, които е извършила за постигане на целите, договорени между 

министерството и TEKES. 

САЩ: след приемането на Закона за представяне и резултати на правителството през 1993 г. САЩ наблягат 

на изготвянето и използването на информация за представянето при процеса на бюджетиране. Законът е 

насочен на ниво агенции и изисква всяка агенция да:  a) изготви стратегически план на всеки три години, 

който определя мисиите, да постави ориентирани към резултати цели и да идентифицира стратегиите, които 

са необходими за постигането на тези цели, б) раздели тригодишния план на специфични годишни планове с 

количествено измерими цели и индикатори за изпълнение, в) докладва всяка година за степента, до която са 

постигнати целите и обяснява какви корективни дейности се предприемат в случай, че представянето не 

върви по план. 

d) Отговорности на НБЗИ и на Консултативния съвет за иновации 

3.71. Разработването на Стратегията за интелигентна специализация предоставя отлична 

възможност да се представят НБЗИ и Консултативния съвет за иновации (КСИ). 

Консултативният съвет може да изиграе роля при създаването на поле за консултации за 

постигане на консенсус и спечелване на заинтересованите страни по отношение на стратегията, 

която НБЗИ може да одобри официално след завършването на процеса. След това, НБЗИ може 

да координира работата по трансформиране на Стратегията в план за действие с ясни цели и 

отговорности, а Консултативният съвет да направи изследвания за идентифициране на 

средносрочни приоритети за съгласуване на науката и научните изследвания с бизнес 

иновациите.       

3.72. През първата фаза на изпълнение на Стратегията, НБЗИ ще работи с МИЕ за разпределяне 

на ресурсите, в съответствие със стратегическите приоритети, към министерствата и агенциите, 
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които отговарят за бизнес иновации, научни изследвания и формиране на човешки капитал. 

След това, министерствата ще сключат договори с различни изпълнителни агенции. В 

договорите, които ще бъдат одобрени от НБЗИ, ще се посочват допустимите бенефициенти за 

всяка процедура, нивото на съфинансиране, ролята на посредниците, очакваните резултати и 

продукти, вид оценяване на въздействието и средносрочни индикатори.  

3.73. Изпълнителната(ите) агенция(и), под надзора на съответното министерство, ще отговаря за 

подробната разработка на всеки инструмент.  Оценката на програмата може да се поеме от 

ресорното министерство и да се извършва по методология, съгласувана с НБЗИ.  Ще се 

извършва периодична преоценка на бюджетните приоритети в зависимост от нуждите на 

страната от програми за научни изследвания, бизнес иновации, технологична инфраструктура, 

адаптиране и разпространение на технологични разработки, формиране на човешки капитал, и 

базово финансиране за университети и институти. Установяването на съгласувани бюджетни 

приоритети за цялата система за иновациите е една от най-важните задачи на предложения 

НБЗИ. В този контекст може да се вземе под внимание опита на Чили, където една от най-

значителните реформи беше да постигне съгласувано системно разпределение на ресурсите, в 

съответствие с договорената стратегия.   Когато това беше разрешено в двустранни преговори с 

министъра на финансите, беше малко вероятно да се стигне до несъгласувано разпределение на 

бюджета в  различните области. 

G. Алтернативно институционално устройство и структура за управление  

3.74.   Алтернативна възможност на НБЗИ и КСИ е да се създаде един орган, който да включва 

двете институции, като интегрира координационната роля и дългосрочната консултативна 

функция.  Предимствата на тази алтернатива са намален брой институции и ограничен риск от 

припокриване в отговорностите на НБЗИ и КСИ – един проблем, който се получи в 

Нидерландия. Недостатъците са отслабена дългосрочна визия и ограничаване на влиянието с 

краткосрочните очаквания на котролиран от правителството орган. Затова, вторият вариант е да 

се ангажира външен опит и по-дългосрочна независима перспектива, като за целта се създаде 

постоянен Стратегически консултативен комитет (СКК) и временни такива. Председателството 

на СКК ще бъде възложено на един от неправителствените членове на НБЗИ. От първостепенно 

значение е, за да се гарантира независимостта на неправителствените членове на НБЗИ, да се 

поддържа процес на назначаване с участието на две държавни власти. Това могат да бъдат 

министър-председателя и президента или парламента. Също много важно е тези членове да 

бъдат избирани за период, който надхвърля мандата на правителството. 

3.75. Неправителствените членове ще внесат специализирани познания в областта на научните 

изследвания, бизнес иновациите, човешкия капитал и клъстърната политика, както и по 

отношение на управление на технологиите и финансиране на иновациите. Съществуват 

различни възможности за структуриране на дългосрочната консултантска функция на НБЗИ  

Едната е да се създадат постоянни консултативни комисии, ръководени от независимите 

експерти на НБЗИ. Председателят на всяка комисия ще кани специалисти и заинтересовани 

страни, които да участват в комисията, както и ще управлява малък бюджет за проучвания.  
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Друг вариант е комисиите да бъдат структурирани за специален случай, в зависимост от 

нуждите на НБЗИ. Може да се приложи и комбинация от двата метода.  

3.76. Неправителствените членове на Борда ще имат само право на глас съгласно 

законодателството на България. Това ще отслаби влиянието му и способността му да спазва 

времева съгласуваност по отношение на политиките за иновации и научни изследвания.  

Структурирането на постоянните консултативни комисии с официални и широки консултации 

с членовете на гражданското общество и заинтересованите страни ще спомогне за създаването 

на по-голяма отчетност.    

3.77. Една конкретна област, в която НБЗИ може да играе ключова роля и да използва 

комисиите е в оценката на изготвянето на ‘пътна карта’. Техническият секретариат на НБЗИ ще 

отговаря за получаването от Изпълнителната агенция за иновации на резултатите от 

упражнението за изготвяне на пътна карта на сектора с предварителна оценка. Задачата на 

секретариата ще бъде да започне процес на консултации с ресорните министерства и агенции за 

дефиниране на предложение за програма на изпълнението. Той ще представи също и 

резултатите от процеса на изготвяне на пътната карта на комисиите за становище по 

препоръките.  Окончателното решение за програмата за действие по пътната карта трябва да 

бъде взето от Борда.   

3.78. На комисиите може да се възложи задачата да разработят процес на консултации и 

изследвания, които да водят до дефиниране  на приоритети в областта на целевите научни 

изследвания и развитието на човешки капитал. Тези изследвания могат да са от полза за 

създаване на стратегическа ориентация при финансирането на инициативи за съвместни научни 

изследвания и формирането на съответни възможности.     

H. Изпълнителна агенция за иновации  

a) Обосновка за специализирана изпълнителна агенция 

3.79. В България изпълнението на програмите, финансирани от структурните фондове на ЕС, и 

по-специално тези по OП „Конкурентоспосбност” на МИЕ, са възпрепятствани от оперативни 

ограничения, свързани с: а) неефективния процес на подбор на проекти, който е сложен и 

продължителен (повече от една година по ПО1 от одобрението на критериите за подбор до 

обявяването на насоките за кандидатстване), б) дълги периоди без обявяване на нови процедури 

за проектни предложения (напр. само една процедура по ПО1 и ПО2 беше обявена за периода 

10.2008-03.2010 г.), в) липса на достатъчен брой оценители с адекватен технически и търговски 

опит при процеса на техническа оценка на проектите.  

3.80. За да се преодолеят тези оперативни ограничения, иновационната стратегия трябва да бъде 

управлявана от специализирана, самостоятелна агенция, която се занимава с предоставяне на 

обществените услуги, необходими за подкрепа на иновациите. За разлика от органа, който 

отговаря за изработването на политиките, изпълнителната агенция ще натрупва опит в детайлно 

изготвяне на конкретни програми и инструменти,  предложени от министерствата. Разделянето 
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на изпълнението от разработването на политики ще предотврати прекомерно политическо 

влияние върху техническите задачи.    

3.81. Изпълнението на програми за бизнес иновации има някои особености, които са различни 

от тези на други обществени услуги. Тези програми изискват сложни технчески оценки, 

разбиране на процесите на бизнес иновации и информирани решения  как да се справят с 

рисковете от присвояване от страна на бенефициентите. Една самостоятелна агенция може да 

спомогне за правилно управление на тези програми и да гарантира прозрачното и ефективното 

им  изпълнение и съгласуването им с целите на политиките.  

3.82. Изпълнителната агенция за иновации трябва да бъде създадена със закон, а основният й 

персонал да се подбира с оглед на качества и умения, без да се взимат под внимание 

политически съображения. Това ще превърне агенцията в съкровищница за знания и опит в 

областта на политиките и практиките за иновации.   

3.83. Изпълнителната агенция за иновации ще ръководи наационалното и европейското 

финансиране за иновации. 

b) Насоки и принципи 

3.84. Корпоративно ръководство на изпълнителните агенции. На междинното ниво, между 

министерствата, отговорни за изработването на политиките, и бенефициентите на политиката в 

областта на иновациите, трябва да бъде създадена самостоятелна агенция, чиято отговорност да 

бъде детайлната изработка на програмите и тяхното изпълнение.  За да може тези институции 

да изпълняват функциите си по ефективен начин, те трябва да отговарят на следните 

изисквания:  

 Ясно определен от НБЗИ обхват на действие. Една от първите задачи на НБЗИ трябва да 

бъде определянето за изпълнителните агенции на ясна цел, вид инструменти и 

бенефициенти, към които те да насочат дейността си.  При модела с разделение на 

дейностите има  поне една агенция, която отговаря за програмите, ориентирани към бизнеса 

като бенефициент, и друга, чиито инструменти са насочени към научните изследователи и 

изследователските организации. В случая с България, ние сме предложили създаването на 

Изпълнителна агенция за иновации, която да отговаря и за разпространението на 

технологиите в сектора на МСП. Освен това, Националният фонд за научни изследвания 

също трябва да бъде подкрепен като самостоятелна агенция със собствено корпоративно 

управление, ясни цели  и задачи, прозрачност и отчетност. Важно е да се избягва дублиране 

на инструменти, тъй като конкуренцията при предоставянето на субсидии създава стимули 

за  арбитраж от бенефициентите между агенциите.  В „сивите зони” следва да се изисква 

добра координация.   

 Управленска структура на Изпълнителната агенция по иновациите и Националния борд за 

научни изследвания. Всяка агенция трябва да има борд на директорите, който отговаря за 

надзора на функционирането на агенцията, назначава главен изпълнителен директор и 
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одобрява всеки договор за изпълнение за управлението на всяка програма със средства, 

отпуснати от бюджета.  При модела с разделение на дейностите, министърът, който 

отговаря за съответната област от политиките трябва да бъде председател на борда на 

съответните изпълнителни агенции: министърът на икономиката трябва да бъде 

председател на Изпълнителната агенция по иновациите, а министърът на образованието -  

на Националния борд за научни изследвания. Бордът трябва да се състои от експерти в 

съответната област, избрани от  НБЗИ.     

 Консултативни комитети по програмите. При програмите, при които е важно да има 

интегрирана оценка на предложенията и експертно оценяване, е уместно да има 

консултативен комитет, който да консултира при подбора на проектите и оценката на 

работата на програмата. Тези комитети трябва да бъдат съставени от представители на  

бизнеса, експерти в областта на иновациите и учени.       

 Избор на изпълнителен директор. Най-добрият вариант би бил изборът на изпълнителния 

директор на агенцията да се извършва от целия борд, с публичен процес на базата на 

качества и умения и ясна длъжностна характеристика.  

 Прозрачност и отчетност. Изпълнителната агенция трябва да публикува на интернет 

страницата си цялата инфомация за изпълнението на всяка програма за иновации, с 

изключение на информация, която се счита за поверителна поради въпроси, свързани с 

интелектуалната собственост. На всеки четири години трябва да се извършва  подробна 

независима оценка на агенцията, както и оценка на въздействието на всяка програма. 

Независимата оценка трябва да се назначава от министерството, след предварителна 

консултация с НБЗИ за съгласуване на методологията за оценяване. Официалното 

становище на Консултативния съвет за иновации също е препоръчително.    

 Синхронизирани директорати. С цел постигане на по-добра координация между 

различните агенции е важно да има кръстосано участие на директори в бордовете на 

агенциите, които имат допълващи се задачи.  

 Регионална координация. На регионите трябва бъде дадена поне възможността за 

създаване на регионални иновационни консултативни съвети, които да предлагат 

дългосрочни иновационни стратегии и приоритети, свързани с региона. Тези предложения 

трябва да бъдат доведени до знанието на Консултативния съвет за иновации. Съветът 

трябва да се опита да  съгласува визията на различните региони, като се възползва от 

допълването, насърчава специализацията и предотвратява дублирането. Тъй като 

клъстерите не се съобразяват с регионалните граници,  изграждането на споделена макро-

регионална визия за развитието на клъстерите би било важна крачка към разрешаването на 

проблемите с пропуските в координацията и за създаване на стратегически възможности за 

генериране на иновационна динамика в клъстерите.   

 Договор за управление на всяка програма. Всяка програма трябва да бъде договорена с 

министерството, което предоставя ресурсите. Договорът трябва да посочва целевия 

бенефициент, да има описание на инструмента, на пропуска, който се опитва да коригира, 

на съфинансирането от страна на бенефициента, посредника, който е допустимо да 



 

123 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

управлява ресурсите, механизма за компенсация на посредника, индикаторите за 

изпълнение и целите за периода, както и информацията, която трябва да бъде събрана за 

оценката на въздействието. Договорът трябва да бъде одобрен от НБЗИ. Договорите трябва 

да включват критерии за детайлно изработване на инструменти, крайни срокове, 

количество ресурси, които ще бъдат разпределени, вид на оценяването на всеки етап, както 

и индикатори за резултатите, които са получени от оценката на въздействието на 

програмата.      

 Договор за изпълнение, стратегическо създаване на  възможности и отчетност. Договорите 

за изпълнение са използвани в областта на иновациите, разработването на технологии и 

науката между държавата и изпълнителните институции като институти за разработване на 

технологии, центрове за научни изследвания и университети. Целта на тези договори е 

двойна: i) да свържат създаването на възможности с по-целенасочена стратегическата 

ориентация, която е в съответствие с мисията на институцията и ii) да генерират базово 

финансиране за поддържане на жизненоважния капацитет, необходим за функциониране 

на органа. Договорът за изпълнение е ползен инструмент, когато е свързан с 

институционално стратегическо планиране, насочено към подобряване на изпълнението. В 

него обикновено са включени междинни цели, свързани със създаване на капацитет 

подобряване на процеси, както и с разработване на индекс за изпълнението, свързан с 

мисията на институцията.  

Договори за изпълнение с университети и технологични институти 

3.85. Процесът на преструктуриране на университетите и центровете на Академията 

може да се осъществи чрез доброволен процес, при който институциите кандидатстват за 

финансиране за създаване на стратегически възможности. Предварителното условие за 

кандидатстване за това финансиране трябва да бъде започването на официален процес на 

стратегическо планиране с външен надзор. Схемата трябва да започне с процес на 

самооценка на участващите институции. Тази самооценка трябва да се оцени от 

международна експертна група, която ще представи обратна информация на институцията. 

С полученото становище институцията ще  извърши стратегическо планиране с външни 

консултации.  Стратегическият план ще съдържа план за действие, който идентифицира 

стратегическия фокус на всяка организация, капацитетът, който трябва да бъде развит или 

подобрен, както и резултатите, които трябва да бъдат очаквани, с ясни индикатори за 

измерването им.  Планът за действие също трябва да бъде оценен от международни 

експерти, които да предоставят съответна база за сравнение за оценката.  Онези 

институции, които формулират стратегически планове в съответствие с приоритетите на 

НБЗИ и са готови да се подлагат на периодична оценка и пренастройка по време на 

изпълнението, ще имат възможност за договор за изпълнение с ресорно министерство, след 

като бъдат одобрени от НБЗИ. Този договор ще осигури базово финансиране и ресурси за 

развитие на капацитет в дългосрочна перспектива. Изискването за съфинансиране, 

получено от технологични услуги или по договори с бизнеса за НИРД, ще зависи от 

естеството на подпомаганите дейности. Тези, при които компонентът на обществено благо 

е по-висок или които създават повече фундаментално  дългосрочно знание ще изискват по-
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малко или никакво съфинансиране от частни източници. Въпреки това, ще бъде 

необходимо да се печелят проекти от национални и/или европейски и международни 

източници. Типичната финансова база за центровете за научни изследвания и технологии е 

в порядъка от 30-50 процента. При случаите на университети със значителна 

изследователска дейност и трета мисия, базата за финансиране трябва да варира между 10 

до 20 процента, в зависимост от наличието на безвъзмездни средства, отпускани на 

конкурсен принцип за фундаментални изследвания и от политиката за самофинансиране с 

обучение, финансирано от студентите, държавни стипендии и заеми.       

e) Договори за изпълнение с Изпълнителната агенция за иновации 

3.86. В различни страни-членки на ОИСР са разработени споразумения за управление, базирани 

на резултатите, с цел да се подобрят изпълнението и резултатите от публичните услуги. В 

някои случаи е договорено създаването на капацитет. В други, дори допълнителните парични и 

непарични обезщетения на персонала са свързани с показателите на резултатите. Много 

интересна възможност е да се проучи пилотен проект за структуриране на договор за 

управление с иновационната агенция, базиран на резултатите, който е обект на специален 

работен режим, при който служителите от определено ниво нагоре могат да имат променлив 

компонент на възнаграждението. В случая с Изпълнителната агенция за иновации, 

предложението е споразумението да бъде подписано от МИЕ, но с одобрение и преглед от 

страна на НБЗИ и с участието на Министерство на финансите. Новата институционална 

структура ще трябва да бъде създадена със закон, ако ще се прилага различна схема за 

компенсация на труда.  

f) Обхват на Агенцията: бизнес иновации или конкурентоспособност и 

бизнес развитие  

3.87. Правителствата имат различни начини за подкрепа на иновациите. Таблица 2.8 показва 

сравнение между 9 изпълнителни агенции в 7 страни. Всичките предлагат субсидии под 

формата на безвъзмездна помощ със съфинансиране за проекти в областта на иновациите и в 

областта на науката и технологиите. От друга страна, малко от тях предлагат финансиране за 

закупуване на финансови стимули с основен капитал. По отношение на нефинансовите 

инструменти, всички агенции предлагат услуги за управление на знанието (например, 

информационни услуги и разпространение на технологиите). 

3.88. Също така, някои страни са обединили в една агенция дейностите по насърчаване на 

иновациите и по-широките функции за бизнес промотиране. Сред  тези други функции, които 

са обединени в една организация са:  

1) Инструменти за МСП за подобряване на управлението и капацитета за усвояване на 

технологии, както и за промотиране на сътрудничество между МСП за разработването на 

стоки за разрешаване на грешки в координацията, и инструменти за насърчаване на 

връзките между световните корпорации и малките бизнеси.  

2) Целево промотиране на НИРД и технологично-интензивни ПЧИ.  
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3) Разработване на финансови механизми за насърчване на финансиране за МСП, стартиращи 

компании, както и за насърчаване на дългосрочно финансиране.   
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Таблица 2.8: Изпълнителни агенции – видове използвани инструменти 

 

Текст на картинката: 

 Финансови инструменти Нефинансови инструменти Регулаторни инструменти 

 Субсидии За 

фиксиран 

капитал 

Финансови 

стимули  

Управление 

на знанието 

Кооперативни 

механизми 

Социална 

подкрепа 

Задължителни Доброволни 

AIF 

(Германия) 

        

Enterprise 

Ирландия 

        

Novem 

(Нидерландия) 

        

Senter 

(Нидерландия) 

        

NSTB 

(Сингапур) 

        

Kitech(Корея)         

Kistep (Корея)         

Vinova 

(Швеция) 

        

OST 

(Обединено 

кралство) 

        

 

3.89. Агенции с подобен диверсифициран подход съществуват в развитите икономики, 

например  Бордът за икономическо развитие в Сингапур, Enterprise Ireland в Ирландия, която   

включва и дейности за насърчаване на износа, и Enterprise Connect, Австралия. В бързо 

развиващите се икономики има два интересни случая. Първият е CORFO, Чили - агенция, която 

включва бизнес иновации, инструменти за развитие на финансовия сектор,  по-специално за 

начално финансиране и развитие на рисковия капитал, привличане на преки чуждестранни 
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инвестиции в ключови стратегически области, развитие на клъстъри, и енергийна ефективност 

и чисти производства. Вторият случай е Bancoldex в Колумбия, който комбинира в една 

агенция развитие на финансовия сектор, програми за МСП и бизнес иновации. 

3.90. За една развиваща се икономика, в която пропуските в координацията и информационните 

асиметрии са повсеместни, възможността да съчетава гъвкаво финансови и нефинансови 

инструменти, включително  и механизми за стратегическо привличане на ПЧИ, е от съществено 

значение.  Въпреки това, съществуват както предимства, така и рискове в комбинирането на 

всички инструменти за бизнес развитие.  Предимствата са редуциране на усилията за 

координация, възможност за справяне със системни грешки и за възприемане на по-цялостен 

стратегически подход към развитието на бизнеса и иновациите. Рисковете също са значителни 

– институцията няма да има необходимото равнище на специализация на ниво топ 

мениджмънт, тъй като ще включва много различни области на познание: от публични политики 

за подобряване на финансовите пазари, пазарите на собствен и рисков капитал, механизми за 

подкрепа на МСП, въпроси, свързани с технолигиите и НИРД, до политики за насърчаване на 

достъпа до експортни пазари и т.н. Съществува и риск от политическа намеса, който става по-

висок, като се има предвид силата на организацията.  

3.91. Липса на измерима конкуренция между агенциите. Сливането на различни организационни 

култури понякога се оказва много проблематично, поради което разходите за приспособяване 

придобиват по-голямо значение.  Като се има предвид необходимостта за бързо реализиране на 

програмата, за да има достатъчно усвояване на ресурсите, една възможност е да се раздели 

агенцията за  експортна промоция и привличане на чужди инвестиции (Invest Bulgaria) от 

Държавната банка за развитие, която ще поеме отговорността за финансирането в средносрочен 

план, като се поддържа инициативата JEREMIE в разработването на пазара на собствен и 

рисков капитал в краткосрочен план, и се създаде една агенция за усвояване на технологии за 

МСП и за бизнес иновации.  

Регионално измерение 

a) Предимства и недостатъци на децентрализацията на иновациите   

3.92. В областта на иновациите децентрализацията остава спорен въпрос, дори и за големите 

страни. Аргументите в подкрепа на децентрализацията са, че регионалните правителства може 

да бъдат в по-добра позиция да определят възможностите и да мобилизират базите си от 

знания, защото те са "по-близо до терена". Децентрализацията може също така да насърчи 

процеса на себепознание ‘отдолу-нагоре’  по-добре, отколкото националните правителства, или 

да насърчава здравословна конкуренция между регионите, което да стимулира общото 

иновационно представяне. Независимо от това, децентрализацията носи и много рискове, като 

излишни повторения, фрагментация на публичните инвестиции в НИРД, които са прилагани 

поотделно и некоординирано в различните региони. Разпространението на програми за 

обществена подкрепа може да доведе до по-високи разходи по сделките, до бюрокрация и 

усложнения за целевите компании. Освен това, капацитетът за управление на сложни програми 

на регионално ниво е много малък. (виж Gimón, Световна банка 2012 г.). 
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b) Международен опит  

3.93. Прегледът на степента на децентрализация в областта на науката, технологиите и 

иновациите (НТИ) в страните от ОИСР показва, че малките страни с единно правителство имат 

ниско ниво на децентрализация (виж Таблица 2.9 по-долу).   

Таблица 2.9: Децентрализация на политиките за НТИ в различните страни  

 
Източник: Адаптирано от ОИСР “Регионите и политиката в областта на иновациите” (2011 г.) 

текст на картинката: 

Степен на 

децентрализация на 

политките и ресурсите 

за НТИ 

Федерални държави Държави с избираеми 

регионални власти 

Държави с не-

избираеми регионални 

власти 

Високо ниво на 

децентрализация 

Белгия, Германия, 

Швейцария, САЩ 

Италия, Испания  

Средно ниво на 

децентрализация 

Мексико Франция, 

Нидерландия, Полша 

Обединено кралство, 

Швеция, Корея 

Ниско ниво на 

децентрализация 

 Дания, Словакия, 

Турция, Чехия 

Унгария, Ирландия, 

Португалия, Гърция, 

Финландия, Словения 

 

3.94. Случаят на Чили е интересен пример. Фигура 2.5 илюстрира модела, предложен от 

Националния съвет по иновации. На ниво стратегии бяха разработени Национална стратегия за 

иновации и Регионални иновационни стратегии въз основа на процес на консултации между 

националното и регионалното ниво. На регионално ниво съществуват Регионални бордове за 

развитие – публично-частни органи, които отговарят за предлагане на стратегии за регионално 

развитие и иновации за всеки регион. Процесът на консултации е от съществено значение за 

привеждането в съответствие на визията за развитие, за свързване на националните клъстъри с 

местното развитие и на регионалните клъстъри с националната иновационна система, както и за 

идентифициране на клъстъри, които са от значение на макро-регионално ниво. На ниво 

политики, диалогът между правителствения Комитет по иновациите (който отговаря за 

координиране и изпълнение на политиката в областта на иновациите) и регионалните власти е 
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улеснен чрез планове за договори. Плановете за договори  играят роля в процеса на изграждане 

на консенсус, който води до договореност за стратегическо развитие на възможности на 

национално, макро-регионално и регионално ниво с участието на сектори на национално ниво и 

на ниво региони. Този подход предотвратява дублиране на инфраструктура и насърчава 

процеса на планиране. 

Фигура 2.5: Формат на институциите в Чили (на стратегическо ниво, на ниво прилагане на 

политиките, на национално и на регионално ниво) 

 
 Институционална уредба: стратегическо ниво, ниво на прилагане на политиките, 

национално и регионално ниво 

 Национално Регионално 

С
тр

ат
ег

и
ч
ес

к
и

 

п
р

еп
о
р
ъ

к
и

  

Национален съвет за иновации за 

конкурентоспособност  

Предлага Националната стратегия за 

иновации  

Изгражда консенсус 

Наблюдава, оценява и дава обратна връзка 

Регионални бордове за развитие  

Регионална стратегия за развитие 

Регионални иновационни стратегии 

Избор на сектори за изработване на пътни 

карти  

Р
еш

ен
и

я 
за

 

п
о

л
и

ти
к
и

 

Правителствен иновационен комитет 

Изпълнителен секретариат: зам.-мин. на 

икономиката 

Определя политики, мандат на 

изпълнителните агенции, назначава бордове, 

предлага бюджет   

Регионално управление и регионално избран 

съвет 

Разпределя 25% от FIC 

 

И
зп

ъ
л
н

ен
и

е 

н
а 

п
о

л
и

ти
к
и

 Национални изпълнителни агенции 

CORFO, CONICYT, FIA 

Комитет за базово финансиране въз основа 

на дългосрочни договори с контрол на 

изпълнението 

Регионални изпълнителни агенции 

(дъщерни на националните агенции)  

Регионални CORFO 
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Източник: Национален иновационен съвет на Чили  (2009 г.) 

3.95. На ниво изпълнение, възможността е да се развие капацитет за регионален обсег на 

националните изпълнителни агенции, като в същото време разпределението на проектите се 

запази на национално ниво. Само при програмите за разпространение на технологиите на МСП 

процесът на вземане на решения по проектите може да бъде децентрализиран. Освен това, 

идентифицирането на групи компании за пътни карти е децентрализирано на нивото на 

регионалните бордове. Независимо от това, решението за изпълнението на пътната карта е 

резултат на национални/регионални споразумения. 

c)  Предложение за България  

3.96. България е малка отворена икономика с унитарно правителство и не-избираеми 

регионални власти. Международният сравнителен анализ показва, че усилията за 

децентрализация трябва да бъдат насочени към привеждане в съответствие на стратегическо 

равнище към нуждите и визията на регионите, и насърчаване на регионалния обсег на 

инструментите за бизнес иновации. Въпреки това, взимането на решения за разпределяне на 

ресурсите за наука, технологии, формиране на високообразован човешки капитал и бизнес 

иновации трябва да останат централизирани. В същото време, програмите за техническа помощ 

и схемите за финансиране чрез финансови посредници биха могли да станат по-

децентрализирани.   

3.97. България може да постигне напредък във включването на нуждите на регионите в 

програмата за иновации.  Както националното правителство създава Националния борд за 

знания и иновации, така във всеки от шестте региона на България трябва да се създаде 

еквивалентен орган, като по този начин се разшири обхвата на стратегията за 

конкурентоспособност. Създаването на регионални съвети по иновации и конкурентоспосбност 

с участието на регионалните власти, местните правителства, представители на бизнес средите и 

на академичните среди, може да играе важна роля в промотирането на регионалната програма в 

областта на иновациите. Съветите трябва да отговарят за дефинирането на стратегиите за 

конкурентоспособност и иновации. Целта на това упражнение ще бъде да идентифицират 

сектори, в които региона има латентни, сравнителни предимства, както и основните пропуски 

за развитието на секторите. Съветите трябва да имат известен изпълнителен капацитет да 

промотират конкурентоспосбоността и технологичните пътни карти на групи от компании или 

на регионални клъстъри. Целта е да се определи процес ‘отдолу-нагоре’ за идентифициране на 

пречките за растежа на секторите с висок потенциал. Въз основа на резултатите от този процес, 

регионалните и локални власти  трябва да имат възможността да привлекат вниманието на 

националното ниво, което да премахне факторите, които пречат на развитието на ключовите 

дейности. Също така, някои проблеми могат да бъдат разрешени на регионално или локално 

ниво. 

3.98. Създаването на технологична и научна инфраструктура в регионите също трябва да следва 

подхода на интелигентна специализация и да бъде в съответствие с изискванията на 

производствения характер и ресурсите на регионите.  Винаги с мисълта за необходимостта от 
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критична маса, процесът на идентифициране на стратегическо създаване на възможности в 

науката, технологиите и човешкия капитал  може да се превърне в крайъгълен камък на 

договорни планове, базирани на системен подход и при отчитане на потребностите на 

ключовите клъстъри. 

3.99. Много вероятно е повечето от целевите научни изследвания да са концентрирани в 

големите градове и в големите университети. Въпреки това, технологичните центрове и 

инкубатори, както и възможностите за висококачествено обучение на технологично и 

университетско ниво могат да бъдат развити по-широко.  

3.100. Регионалните и мулти-регионални клъстъри трябва да могат да участват в проекти на 

технологични консорциуми. Един от основните резултати от създаването на технологична 

пътна карта по метода ‘отдолу-нагоре’ е да служи за основа за структуриране на технологични 

консорциуми между унверситетските центрове, технологичните центрове и бизнеса, като се 

гарантира участието на всички заинтересовани страни. Освен това, безвъзмездната помощ за 

бизнес иновации трябва да бъде промотирана на регионално ниво, както и трябва да бъдат 

създадени звена в регионите, които да консултират фирмите относно процеса на 

кандидатстване. Оценката и разпределението на ресурсите, обаче, трябва да останат 

централизирани.   
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Chapter 4. Глава 4. Научни изследвания 

A. Въведение 

4.1. През следващите седем години, с подкрепата на Структурните фондове на ЕС, България 

има изключителната възможност да модернизира научно-изследователската си база и да се 

трансформира в икономика на знанието и научно-изследователската и развойна дейност. 

Настоящата глава оценява  предизвикателствата, пред които е изправена системата за НИРД в 

България и препоръчва начини за укрепване на влиянието и ефективността на тази система като 

част от Стратегията за интелигентна специализация. Настоящата глава предлага прагматични 

краткосрочни и средносрочни интервенции, които да подобрят резултатите, получени от 

настоящата система за НИРД и представя стратегически дългосрочни възможности за 

реализацията на очертания план чрез цялостна реорганизация на системата. 

4.2. Научно-изследователската база на България може да генерира огромни икономически, 

социални и екологични ползи. За да се реализира този потенциал, обаче, решенията на ниво 

политики и финансиране трябва да взимат предвид факта, че желаните крайни резултати не са 

само  продукт на научни изследвания, а изискват връзки и механизми за обратна връзка, които 

позволяват на потребителите да разпространяват, приемат и трансформират тези резултати 

(Фигура 4.1.: Проследяване на въздействието на системата за НИРД - от вложен капацитет до 

получени резултати представя вложения, резултати и продукти на системата за научни 

изследвания).  Вътрешните ползи ще останат малки, ако изследователите работят в изолация, 

ако институциите се специализират в области, които са откъснати от местното търсене на 

съвременни знания, ако има слаба предприемаческа култура, или ако съществува несигурност 

по отношение на защитата на интелектуалната собственост (ИС).  

 
 

 

Фигура 4.1.: Проследяване на въздействието на системата за НИРД - от вложен 

капацитет до получени резултати  

 
Source: based on Geisler et all (2004). Measuring the impacts from public sector scienceand 

technology new methods. 
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Текст на картинката: 
Научните изследователи 

ползват... 

за да генерират... които индустрията и 

общността прилагат, за 

да произведат... 

 

и резултатът е... 

ПЪРВОНАЧАЛНИ ВЛОЖЕНИ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН 

ПРОДУКТ   

МЕЖДИНЕН РЕЗУЛТАТ       КРАЕН РЕЗУЛТАТ 

 ПАРИ  

 ХОРА 

 ЗНАНИЕ 

 ИДЕИ 

 КРЕАТИВНОСТ 

 УМЕНИЯ  

 ОБОРУДВАНЕ 

 МАТЕРИАЛИ 

 ВРЕМЕ  

 ИДЕИ  

 ТЕОРИИ  

 ОТКРИТИЯ  

 МЕТОДИ  

С КОМЕРСИАЛНИ И 

НЕКОМЕРСИАЛНИ  

ИЗРАЖЕНИЯ КАТО:  

 ПУБЛИКАЦИИ 

 ПАТЕНТИ  

 ОБУЧЕНИЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ 

НОВИ ИЛИ ПОДОБРЕНИ            

 ПРОЦЕСИ  

 ПРОДУКТИ 

УСЛУГИ 

 ЗНАНИЕ И 

УМЕНИЯ  

 

 ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

СМЪРТНОСТТА И 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА 

 ПОДОБРЕНА 

БЕЗОПАСНОСТ ИЛИ 

КАЧЕСТВО НА 

ПРОДУКТИ ИЛИ 

УСЛУГИ 

 ПОДОБРЕНИ 

ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ, 

БВП 

 ПОДОБРЕНО 

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

ПРОЦЕСИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ,  УСВОЯВАНЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЗНАНИЕ 

- - - - - - - - - - -- - - - - 

4.3. Превръщането на националната система за НИРД на България в двигател на иновацията и 

интелигентната специализация поражда сериозни предизвикателства. Едно от тях е да се 

увеличи пакета за финансиране на научни изследвания в условията на затруднения във 

фискалната среда, но това е от съществено значение, за да се компенсира хроничното 

недофинансиране от 90-те години насам. Българското правителство прие национална цел за 

инвестиции в НИРД, възлизащи на 1.5 процента от БВП до 2020 г. Увеличаването на 

националния бюджет за научни изследвания и стартирането на предложената ОП „Наука и 

образование” са ключови дейности, които могат да допринесат за постигането на тази цел. 

Механизмите за финансиране трябва да се преработят, за да може допълнителното финансиране 

да постигне трансформиращ ефект, а това представлява предизвикателство от гледна точка на 

капацитета на публичния сектор да управлява конкурентни фондове по ефективен и прозрачен 

начин. Има и много наследени от миналото проблеми, които трябва да бъдат разрешени, 

особено начина, по който научните изследвания и обучението са организирани на 

институционално равнище, проблемните системи за стимулиране в рамките на научните 

организации, както и липсата на доверие в частния сектор и в ИС от страна на научната 

общност.  

4.4. Настоящата глава започва с обсъждане на основанията за страна като България да укрепи 

системата си за научни изследвания. След това се сравнява представянето на страната в 

областта на научните изследвания спрямо други държави и се представят препоръки, 

фокусирани върху пет области: (a) как да се подобри организацията на системата, включително 

и предложение за управление на преструктурирането на институтите към Българската академия 

на науките (БАН) и на университетите; (б) разработване на механизми за по-ефективно 

канализиране на публичното финансиране и постигане на по-голямо въздействие, което е 

наложителна мярка в контекста на бъдещото отпускане на европейски средства; (в) области, в 

които е наложително засилването на прилагането на политиките и програмите, с фокус 

Националния фонд за научни изследвания; (г) промени в системата за академични кариери, 

които да направят професионалната реализация в научната област отново привлекателна; и (д) 
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мерки за стимулиране на комерсиализацията на научните изследвания и икономическото 

въздействие на иновациите.  

B. Ролята на НИРД в Стратегията за интелигентна специализация в бързо 

развиващите се държави   

4.5. В този раздел се обсъждат предимствата на научно-изследователската дейност като ключов 

елемент от българската Стратегия за интелигентна специализация. Секцията прави разбор на 

взаимовръзките между научни изследвания и иновации и обосновава необходимостта от 

държавни инвестиции в НИРД в бързо развиващите се страни като България като залог за 

подобряване на глобалната им конкурентоспособност. 

Мястото на научните изследвания в иновационната екосистема 

4.6. Иновацията, генерирана посредством НИРД е важен фактор от социална гледна точка и от 

гледна точка на растежа на икономиката. Науката непрекъснато тласка  напред границите на 

технологичното ни развитие посредством “фундаментални научни открития, които изцяло 

обновяват комплекта инструменти за развитие на човечеството, създават нови технологични 

платформи, като революцията в областта на генетиката и последвалото развитие на 

биотехнологиите, довели до подобрения в областта на здравеопазването и селското 

стопанство.”
51

 Научноизследователската дейност е от първостепенно значение и за 

изграждането на националния иновационен капацитет  и на капацитета за усвояване на 

страната, което позволява на страните да наваксват по-бързо.
52

 

4.7. Научноизследователските системи включват различни участници и институции. Участието 

на правителствата във финансирането на фундаменталните изследвания е от ключово значение, 

защото веднъж оповестени в журнали и на конференции, научните знания се превръщат в 

"общодостъпно благо", което означава, че частният сектор инвестира далеч под социалния 

оптимум. По-голямата част от международно значимите изследвания по света се извършват в 

университетите, които съчетават преподаването с научни изследвания, въпреки че и държавни 

институти като Националните лаборатории в САЩ продължават да играят важна роля. 

Предприемачите и търговските компании изпълняват ключова функция при превръщането на 

теоретичните достижения в доходоносни изобретения и пускането им на пазара - без НИРД, 

осъществявана от частни компании, без инвестиции от страна на бизнеса и добър маркетинг, 

открития като пеницилина, компютрите и информационно-комуникационните технологии 

нямаше да бъдат осъществени или щяха да стигнат много по-бавно до широк кръг потребители. 

И накрая, но не на последно място, потребителите на нови технологии често участват в 

тестването, прегледа, преконфигурирането и разработването на нови подобрения. 

                                                 

 
51Конуей, Уоги, Дилейни (2010 г.), „Наука и иновация за развитие.” Британски фонд за научно развитие (UKCDS), 2010г. 
52The Royal Society (2010 г.). „Научният век осигурява нашето бъдещо благоденствие”. 
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Каре 4.1: Дефиниция за наука и НИРД 

Важно е да дефинираме следните термини, за да улесним бъдещи дискусии:  

 Наука е процесът на генериране на знание, въз основа на доказателства. Научната сфера обхваща 

естествените и точните науки (биология, химия, физика, математика и свързани дисциплини), 

успоредно с обществените науки (икономика, социология, антропология, политически науки и 

право) [1].  

 Научно-изследователската и развойна дейност (НИРД) се състои от творческа дейност, 

извършвана систематизирано с цел обогатяване на фонда от знания, в това число познанията ни за 

човека, културата и обществото и практическата употреба на този фонд, за генериране на  нови 

приложения. [2].  

 Иновация е прилагането на нов или съществено подобрен продукт (стока/услуга) или процес, нов 

пазарен метод, нов метод за организиране на търговската практика, на механизма на работа в 

дадена организация или на връзките  с външни партньори. [3].  

 

НИРД – главният път към иновация – в действителност е поредица от взаимосвързани действия, 

включващи фундаментални изследвания, приложни изследвания, целево-ориентирани изследвания 

и експериментални разработки:  

 Фундаменталните изследвания представляват експериментална или теоретична дейност, 

предприета най-вече с оглед придобиването на нови знания за фундамента от феномени и  

подлежащи на наблюдение факти, без при това да е конкретизирана практическата приложимост 

на новопридобитото знание. Повечето фундаментални изследвания се провеждат в университети и 

научноизследователски организации с публично финансиране (НИОПФ), поради което 

осигуряването на обществена подкрепа е от първостепенното значение.  

 Приложните изследвания също представляват автономни разработки, осъществявани с цел да се 

придобие ново знание. Те, обаче, са насочени към конкретни практически цели и задачи. В 

приложните изследвания е по-вероятно да се включат партньори от респективната индустрия, 

поради което по-често се осъществява сътрудничество между държавни и частни учреждения. На 

практика, това сътрудничество е от огромно значение в приложната и бизнес НИРД.   

 Целевите изследвания представляват фундаментални и приложни изследвания с цел да преодолеят 

определени основни предизвикателства. При този подход по правило се ползва световното знание, 

допълнено с достиженията на НИРД в конкретната страна. Целевите изследвания се определят от 

национални приоритети като здравеопазване, околна среда и отбрана, или от проблеми с 

конкурентоспособността, пред които са изправени ключовите представители на определени 

сегменти от националната индустрия.  

 Експерименталните разработки ползват съществуващото знание, добито посредством НИРД 

и/или практически опит, за систематичното разработване на нови материали, продукти или 

оборудване, за въвеждането на нови процеси, системи и услуги или за подобрение на вече 

съществуващи процеси, системи и услуги. Автори на експерименталните разработки са 

официалните отдели за НИРД или предприемачи и други физически и юридически лица [4].  
Източници: 

[1] Конуей, Уоги, Дилейни (2010 г.), „Наука и иновация за развитие.” Британски фонд за научно развитие (UKCDS), 

2010 г. 

[2] ОИСР Наръчник от Фраскати, 2005 г. 

[3] ОИСР Наръчник от Осло, 2002 г. 

4.8. За да се реализира пълния потенциал на системата на научни изследвания, новите 

резултати трябва да бъдат комерсиализирани по някакъв начин.  Трансферът на знания може да 

бъде разделен на „активно предлагане”, при което  знанието, придобито от системата за научни 

изследвания се комерсиализира посредством ПИС, технологичен трансфер и т.нар. spin-off 

дружества, и „активно търсене” - при случаите, когато компаниите получават подкрепа от 

изследователите чрез договори за съдействие в областта на НИРД (виж Фигура 4.2).   
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Фигура 4.2: Модели за трансфер на знание за комерсиализация на публичните научни изследвания  

 

 

Източник: Визуализация съгласно ОИСР 

„Наука, технологии и иновации -  перспективи за 2012 г.”  

Световни тенденции в науката и значението им за бързо развиващите се 

страни 

4.9. Създаването на знания се развива все по-бързо, а научният кръгозор се измества все по-

надалеч. Тези обстоятелства създават конкурентен натиск, всъщност съревнованието е толкова 

напрегнато, че държавите са длъжни да инвестират и да се движат напред просто за да не 

изостанат от относителната си позиция. Страни като България имат необходимост от жизнена  

научно-изследователска система, която е международно свързана, за да могат да усвоят и да се 

облагодетелстват икономически от знанието, генерирано по  света.  

4.10. ЕС е глобален лидер в научно-изследователската дейност, което дава огромно предимство 

на България и на другите нови страни-членки на ЕС от централна и източна Европа спрямо 

страните със средна доходност от други региони.  Има знаци, обаче, че Старият континент 

започва да изостава, което значи, че българските учени трябва да помислят с какви институции 

да си партнират в глобален мащаб. Съединените щати внезапно изскочиха пред Европа през 20-

ти век, а през последните няколко десетилетия бързо развиващите се страни като Китай почти 

догониха Европа и в момента са водещи в много области. Подобно на други оценки, Докладът 

за конкурентоспособността на Съюза за иновации за 2011 г. заключава, че "научните 

изследвания и иновациите (НИИ) в ЕС остават сравнително конкурентни, и дори в един 

променящ се многополюсен свят ЕС остава вторият голям център за НИИ, след Съединените 

американски щати, но в много области ЕС все още изостава от основните си световни 

конкуренти и като цяло конкурентната му позиция е в упадък." (Фигура 4.3).  

Индустрия 

Компании, 

Предприемачи 

Новообразу-

вани 

предприятия  

 

Модел на активно предлагане: продажба, 

технологичен трансфер, патентоване, академични 

spin-off звена 

 

Модел на активно търсене: договорни 

изследвания или съвместна научно-изследоватеска 

и развойна дейност (НИРД) 

 

 

Университети, 

публични 

научни 

институти 
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Фигура 4.3: Участие на Европа в глобалната НИРД  

 

Източник: Доклад за конкурентоспособността на Съюза по иновации за 2011 г. 

4.11. Научноизследователската дейност става все по-мултидисциплинарна на глобално ниво. 

Фигура 4.4 показва изключителната сложност и интердисциплинарното естество на 

съвременните научни изследвания. Някои области, като математиката например, са толкова 

преплетени в  изследователската система, че нямат отделен етикет.
53

  Едно от последствията е, 

че иновацията обикновено се случва на границата или в зоната на пресичане на различните 

дисциплини. България трябва да засили взаимодействията между учените, работещи в различни 

области, за да може да се възползва от тази тенденция.   

                                                 

 
53 Рафълс, Портър, Лайдерсдорф (2009 г.). Карти с наслагване на научните дисциплини: нов инструмент за определяне на 

стратегии в научно-изследователската област. Серия работни документи на SPRU в електронен формат. Доклад 179.  
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Фигура 4.4: Глобална карта на научните дисциплини  

 
Източник: Рафълс, Портър, Лайдерсдорф (2009 г.). Карти с наслагване на научните дисциплини: нов 

инструмент за определяне на стратегии в научно-изследователската област. Серия работни 

документи на SPRU в електронен формат. Доклад 179.  

Забележка: Тази фигура показва мрежата от връзки между дисциплините въз основа на кръстосани 

цитирания в журнали през 2007 г. Използвани са данни от Индекса на научните цитати и Индекса на 

цитати от социалните науки 

 

4.12. Много от бързо развиващите се страни са въвели институционални реформи за привеждане 

в съответствие на системите за стимулиране в университетите и в НИОПФ с тези в развитите 

икономики на знанието. Това доведе до промени в практиките за наемане на персонал, 

ограничи възможностите за включване в научни изследвания на нови екипи (особено що се 

касае до самостоятелно организирани от самите тях проучвания); промени се наличността на 

информация и на материали, ползвани в научноизследователската дейност, промени се 

динамиката на обмен на данни и опит между колегите-учени, промени се практиката за 

публикуване на трудове и нараснаха очакванията на обществеността спрямо университетите и 

техния принос за икономическото развитие.
54

 Научноизследователската система на България 

също ще трябва да се движи в тази посока.  

4.13. За да могат да получат повече ползи от научно изследователските си дейности, страните от 

всички нива на доходи се ориентират към целеви подход, който набляга на целевите научни 

изследвания. Големите развити икономики като САЩ и Германия могат да следват подхода на 

"активното предлагане", докато на бързо развиващите се страни, като България, се налага да 

                                                 

 
54Стефан, 2007.  „Науката и университетите: предизвикателства за бъдещите научни изследвания”, Georgia State 

University and NBER, 2007. 
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концентрират ограничените си ресурси в целеви програми, който се отнасят до съответната 

страна и са насочени към разрешаване на съществуващи национални проблеми в сферата на 

здравеопазването, транспорта, отбраната и екологията. 

4.14. Повишаването на производителността в основните икономически сектори чрез 

стимулиране на включването на местните компании в трансфера на технологии, обратния 

инженеринг и адаптацията на технологии върви заедно с целевите изследвания, които страната 

предприема. Въпреки, че целевите изследвания водят до по-бързи резултати, успешните 

икономики на знанието като Финландия и Израел продължават да подхранват едно ядро от 

висококачествени фундаментални изследвания. Фундаменталните изследвания могат да 

генерират важни дългосрочни ползи, тъй като те: (i) правят академичната кариера  по-

привлекателна, особено в страните с тенденция към „изтичане на мозъци”; (ii) улесняват 

връзката между местната научна общност и водещите международни изследователски екипи; 

(iii) предлагат солидна основа за формирането на висококвалифициран човешки капитал; (iv) 

водят до по-дълбоко познаване на фундаменталната наука, послужила за база на съответните 

технологични разработки.  

C. Сравнителен анализ на България в световен мащаб по ключови 

показатели в научно-изследователската област  

4.15. Настоящият раздел сравнява научноизследователската дейност в страната с останалия свят. 

Тръгвайки от Индекса за икономика на знанието (ИИЗ), който предлага панорамен изглед, 

сравнителният анализ покрива ключови покзатели, свързани с  продуктивността в научната 

сфера, съотношението между фундаментални и приложни изследвания, доминацията на 

определени научни области, интернационализацията и интеграцията в рамките на Европейската 

изследователска зона (ЕИЗ) и комерсиализацията на научните изследвания. В общи линии, 

разгледаните показатели сочат, че националният научен капацитет е в застой през последните 

20 години, а страната бележи значително намаление в приложните изследвания и 

комерсиализацията на продуктите на научноизследователската дейност.   

Фигура 4.5: Индекс за икономика на 

знанието (ИИЗ) - България и света (1995 и 

2012 г.) 

Фигура 4.6: Индекс за икономика на знанието 

(ИИЗ) по опорни дисциплини – България и 

някои страни (1995 и 2012 г.) 
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 текст на картинката:  

по вертикала: Финландия, Унгария, Италия, Европа и централна Азия, 

Полша, Румъния, България 
по хоризонтала: икономически режим, иновации, образование, ИКТ 

Източник: Световна банка. Методология за оценка на знанието (МОЗ 2012), www.worldbank.org/kam.  

Забележки: (i) Страните, позиционирани над 45-градусовата линия са отбелязали подобрение  по  

ИИЗ в периода 1995-2012 г.; (ii) Променливите величини очертават успеха в икономиката на знанието в 128 

страни. Величините са стандартизирани от 0 (много лошо представяне) до 10 (отлично представяне) и са 

съобразени с броя на населението (по справка от януари 2013 г.)   

4.16. Индексът за икономика на знанието (ИИЗ) сочи, че в периода след 1990 г., България трудно 

е поддържала глобалната си позиция по индикаторите за  НИРД.
55

 Фигура 4.5 показва че 

България продължава да изостава от Европа и централна Азия. Още по-тревожен е фактът, че 

България е изгубила предишните си позиции през периода 1995-2012 г., като качеството на 

образованието е най-слабата област.   

4.17. Мащабът на българската научно-изследователска система е съизмерим с националните 

приходи, измерен по броя на научните изследователи като процент от населението. Българските 

научни изследователи са намалели през последното десетилетие, но тъй като и населението на 

България е намаляло през същия период, относителният дял на учените е останал сравнително 

непроменен. Броят на изследователите е малко над очакванията, предвид нивата на доходи в 

страната и глобалните тенденции (Фигура 4.7). Обаче, ако броят на изследователите продължи 

да намалява,  научно-изследователската система ще стане „прекалено малка”,  за разлика от 

други централно- и източноевропейски държави в рамките на ЕС, които увеличават 

финансирането за наука успоредно с нарастването на БВП.  

Фигура 4.7: Изследователи на глава от населението в България и избрани страни (2000-2011г.) 

                                                 

 
55 Методологията за оценка на знанието на Световната банка (KAM 2012) се състои от 148 структурни и качествени 

променливи параметри в следните основни области: "икономическа инициатива и институционален режим", 

"образование", "иновация", "информационни и комуникационни технологии (ИКТ)”. Подробности са публикувани на 

http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/ Resources/2012.pdf. 

http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/%20Resources/2012.pdf
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Забележка: Графиката показва годишните наблюдения за периода 2000-2011 г. за България, избрани 

държави от ЕС, ОИСР и бързо развиващи се страни. Кривата демонстрира наличието на положителна 

нелинеарна зависимост между броя на изследователите като дял от населението и размера на БВП на глава 

от населението; зоната, защрихована в сиво, бележи 95-процентния интервал около линията на развитие на 

тенденцията.  

4.18. Научната производителност, измерена според обема на научните публикации се е 

подобрила леко през периода на Лисабонската стратегия (2000-2010 г.), но въпреки това 

страната изостава на фона на съседните държави, на ЕС и на глобалните лидери. Към 2011 г., 

броят публикувани статии в престижни специализирани издания е достигнал 0.43 на 1000 души 

население, по-напред единствено от Полша, където цифрата е едва 0.39 на 1000. Докато 

останалите държави са отбелязали ръст в резултатите от националната научна дейност, 

съизмерим, и дори превъзхождащ, тенденциите в растежа на икономиката им, България не 

може да се похвали със същото.     
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Фигура 4.8: Научна продуктивност в България и избрани страни (1996-2011 г.) 

 
Източник: собствени изчисления, SCImago, базиран на SCOPUS, декември 2012  

Текст на картинката: 

 по вертикала: брой статии на 1000 души 

 по хоризонтала: България, Хърватска, Румъния, Унгария,  Финландия, Полша, Италия 

4.19. Качеството на научните изследвания, измерено според препратките към трудове на 

български учени, изостава. България е съотносима към страните от Централна и Източна 

Европа по брой препратки, но далеч зад Италия, Финландия и Европейския съюз като цяло. 

Подобни резултати наблюдаваме и през призмата на H-index.
56

  H-индексът за България е 129, 

което означава, че за 15-те години от 1996 до 2011 г. едва 129 публикации са генерирали поне 

129 препратки, което нарежда страната далеч зад другите страни от ЕС. Този показател 

демонстрира, че само малка част от проведените в България научни изследвания оказват 

значимо влияние върху създаването и разпространението на знание. 

Таблица 4.1: Общ брой публикации и препратки за периода 1996-2011 г. 

Страна Документи, 

подлежащи на 

цитиране 

Препратки Брой препратки 

на документ 

H-index 

Италия 803,004 11,279,167 15 550 

Полша 297,361 2,149,143 8.13 281 

Финландия 165,195 2,771,982 18.28 352 

Унгария 96,842 1,058,391 11.57 239 

Румъния 75,381 338,601 6.31 126 
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 Индексът, разработен от Хорхе Хърш, е равен на h, ако страната публикува h на брой документи, всеки от 

които е цитиран от други поне h пъти в рамките на зададения период. Този индекс не отчита броя на 

съавторите, или съдържанието на научното портфолио на страните, нито различията  в честотата на 

препратките по научни дисциплини.  
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Хърватска 47,854 260,491 6.26 132 

България 40,059 283,100 7.57 129 

Източник: SCImago, базиран на данни на SCOPUS, извадка от декември 2012 г. 

4.20. Научно-изследователската система на България е ориентирана предимно към 

фундаменталните изследвания, докато приложните дейности и целевите изследвания са по-

скоро спорадични, със съответстващите резултати. В сравнение с други страни, резултатите от 

фундаменталните изследвания (като напр. академични публикации) непропорционално 

превъзхождат резултатите от приложните изследвания - патенти, лицензи, spin-off и др.  

(Tаблица 4.2: Фундаментални изследвания vs. приложни изследвания, 2010 г.). Съотношението 

на публикувани статии спрямо издадени патенти е един показател за  продуктите на  

фундаменталните и на приложните изследвания: в България съотношението е  281:1, около 7 

пъти над съотношението в Унгария и 20 пъти над Финландия. Както ще споменем в следващия 

раздел, важно е да се изгради система, която насърчава също и целевите и приложните научни 

изследвания.   

Tаблица 4.2: Фундаментални изследвания vs. приложни изследвания, 2010 г. 

 Статии, публикувани в 

академични списания 

през 2010 г. 

Молби за патенти, 

внесени в ЕПВ през 

2010 г. 

Съотношение м/у 

публикации и заявени 

патенти 

България 3423 12.2 281:1 

Унгария 8083 202.97 40:1 

Финландия 14289 1166.88 12:1 

Източник: Евростат, SCImago Journal & Country Rank (www.scimagojr.com), справка от декември 2012 г. 

4.21. Научната специализация на страната не се е изменила съществено с времето, ако се съди по 

публикациите в отделните научни области - от гледна точка на продуктите на научните 

изследвания, най-големият дял публикувани трудове в периода 2001 - 2012 г.
57

 е в областите 

физика и астрономия, следвани от медицина, химия, биохимия и материалознание, тоест, 

същите области, както преди 20 години. НИРД по научни сфери демонстрира, че в 

медицинската и здравната област са се насочвали нарастващи ресурси, докато финансирането 

на агрономията бележи обратната тенденция (виж ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1). Въпреки че публичната 

НИРД в отделните научни сфери може да варира от година на година, по-голяма част от 

финансирането се усвоява за заплати на учените, а за подкрепа на изследвания в нови научни 

области остава пренебрежимо дребна сума. Това води до продължаване на тенденциите в 

научните изследвания, вместо бюджетът за наука да се актуализира съгласно промените в 

"активното търсене".  
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Данните за 2012 г. са за периода 1 януари - 7 декември. 

http://www.scimagojr.com/
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4.22. Научно-изследователската система на България е задълбочила сътрудничеството си с 

международни партньори. Почти половината от всички публикувани статии са в съавторство с 

изследователи от други страни (виж Фигура 4.9).  По този начин българските учени са 

включени в приблизително 3 процента от общия брой публикации в региона на Източна 

Европа.
58

 По отношение на международните съвместни публикации, България следва 

Финландия в сравнителната класация и се нарежда пред Унгария и Румъния през 2011 г. 

(Фигура 4.9: Процент научни публикации на повече от една страна ).
59

 Важно е да отбележим, 

че основните партньори на България в научната сфера все по-често са представители на водещи 

страни от Европейската изследователска зона (ЕИЗ): Германия, САЩ, Франция и Италия. 

Възползвайки се от близостта си до водещи европейски научни институции, българските учени 

работят по проекти с по-добра видимост в научните среди и изместват акцента на плана за 

научни изследвания върху проблеми в предните флангове на съвременната наука.  

Фигура 4.9: Процент научни публикации на повече от една страна  

 
Източник: SCImago, базиран на SCOPUS, декември 2012 г. 

 

4.23. Комерсиализацията на научните изследвания е слабост в българската система за НИРД – с 

лоши резултати по всички стандартни показатели. Както се вижда от Фигура 4.10, България на 

                                                 

 
58

 Според SCImago, източноевропейският регион обхваща 23 страни, изброени онлайн на 

http://www.scimagojr.com/countrysearch.php?region=Eastern Europe (с изключение на остров Буве). 
59

 Съгласно Erawatch, “Министерство на образованието, младежта и науката - Ministry of Education, Youth 

and Science е подписало двустранни споразумения с 13 страни. За периода 2002-2008 г., България е 

реализирала 52 научни и технологични проекта в сътрудничество с Индия, 30 с Китай, 26 с Македония, 20 с 

Виетнам и 17 с Украйна (MES data). БАН - Bulgarian Academy of Sciences също е сключила 37 двустранни 

договора, включително и с 7 неевропейски страни.” 

http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/bg/organisation/organisation_mig_0002
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/bg/organisation/organisation_mig_0002
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/science/news/analyse_researches_bg.pdf
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/bg/organisation/organisation_mig_0012
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практика не получава почти никакви приходи от авторски права и плащания на лицензи
60

 и, 

съгласно данните, събрани в Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния 

икономически форум  (WEF GCR), страната изостава по отношение на системата за защита на 

интелектуалната собственост
61

 и по степента на сътрудничество между бизнеса и 

университетите. Почти никакви патенти не са издадени от ЕПВ и СПТМ на САЩ на учените 

изследователи, ангажирани в НИОПФ. Според статистиката, изготвена от Американското 

патентно ведомство, през последното десетилетие са издадени едва 5 патента на българи, 

работещи за чужди университети и нито един на учени, които работят в българските 

университети. Въпреки че има млади хора, които създават високотехнологични фирми, те не са 

свързани с научно изследователските институти и с университетите, в резултат на което няма 

документирани примери за spin-off компании от НИОПФ, които да са се разраснали в средни 

или големи предприятия.   

Фигура 4.10: Стандартизирани показатели за комерсиализацията на НИРД в България спрямо други 

страни 

 
Източник: Методология на Световната банка за оценка на знанието (KAM) 2012. 

Текст на картинката: 

БЪЛГАРИЯ УНГАРИЯ ФИНЛАНДИЯ 
ИЗПЛАТЕНИ ХОНОРАРИ И АВТОРСКИ ПРАВА (В МИЛИОНИ Щ.Д.) 
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Приходи от авторски права (роялти) и лицензии представляват плащания между членове на научна 

общност и лица извън нея за оторизираната употреба на нематериални, непродуктови, нефинансови активи и 

авторски права (като патенти, търг. марки, промишлени процеси и франчайзинг) и за ползването по 

лицензни споразумения на произведени оригинали на прототипи (като ръкописи и филми). Източник: МВФ, 

Данни от годишния Баланс на статистиката за извършените разплащания. 
61

 Защитата на интелектуалната собственост е базирана на  статистическа оценка, по скала от 1 до 7, на 

обширна представителна извадка в конкретната страна; респондентите отговарят на въпроса дали защитата 

на интелектуалната собственост в страната им е ефективна (1= слаба или несъществуваща, 7 = сравнима с 

най-ефективните в света). Оценката на Научно-изследователското партньорство между университетите и 

компаниите се базира на статистическа оценка по скалата от 1-7 на обширна представителна извадка в 

респективната страна; респондентите отговарят на въпроса доколко сътрудничеството на компаниите с 

местните университети в областта на НИРД е (1= минимално или несъществуващо, 7= интензивно и 

устойчиво). Източник: WEF Global Competitiveness Report 2010.  
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ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ       ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ХОНОРАРИ И АВТОРСКИ ПРАВА (В МЛН. Щ.Д.) 

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И КОМПАНИИТЕ 
СРАВНИТЕЛНА ГРУПА: ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ, ТИП:  СЪПОСТАВКА, ПЕРИОД: ПОСЛЕДЕН (КАМ 2012) 

 

D. Диагностика на институционалните и финансови предизвикателства 

пред научно-изследователската система на България  

4.24. Настоящият раздел предлага диагноза на институционалните и финансови 

предизвикателства, пред които е изправена научно-изследователската система на България. 

Слабостите,  пред които системата беше изправена през 1990 г. са се обострили в резултат от 

зле организираните НИОПФ, хроничното недостатъчното финансиране, неадекватните системи 

за стимулиране на добрите постижения и за комерсиализация на резултатите от научни 

изследвания, продължаващото "изтичане на мозъци" и липсата на връзка между държавната 

научно-изследователска система и стопанския сектор. В този контекст съществува 

необходимост от идентифициране на сферите, в които е уместно да се предприемат 

краткосрочни подобрения и на областите, в които реформите ще отнемат време поради 

структурни проблеми. 

Организация на системата за  научни изследвания 

4.25. Според наличните оценки
 62

 и по данни от извършения задълбочен библиометричен анализ 

на наличните публикации, само малък брой НИОПФ правят изследвания, съответстващи на 

международните стандарти (Таблица 4.3: Водещи български институции: класиране по 

публикации (1981-2009 г.):  

 Водещите институти при БАН продължават с фундаменталните си изследвания в 

множество области. Съгласно оценката ESF-ALLEA за 2009 г., 16 от 69-те института на 

БАН са конкурентоспособни на международно ниво, 35 са донякъде известни на 

чуждестранните си колеги, а останалите се радват, в най-добрия случай,  на видимост в 

рамките на страната.
63

 Като цяло, институтите на БАН са автори на почти половината 

научна продукция, изразяваща се в публикации.  Доминантната роля на БАН в сферата на 

научно-изследователската дейност отразява историческата позиция на Академията на 

водеща национална научна институция и собственик на голяма част от държавната научна 

инфраструктура.   
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 Европейската научна фондация (ESF) и ALLEA (Европейската асоциация на националните академии на 

науките), Научни изследвания в Българска академия на науките, в пет тома, 2009 г.  
63Най-добрите институти са: Института по математика и информатика; Института за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика; Института по електрохимия и енергийни системи; Института по полимери; Централната лаборатория по 

фотопроцеси; Института по молекулярна биология; Института по невробиология, Института по биофизика, Института 

по физиология на растенията; Института по микробиология „Стефан Ангелов”; Националният институт по метеорология 

и хидрология, Геофизичният институт; Института по океанология; Централната лаборатория по минералогия и 

кристалография; и Националният археологически институт с музей при БАН, както и Кирило-Методиевския научен 

център. 



 

148 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

 Големите софийски университети също са активни във висококачествените 

фундаментални изследвания. Четвърт от българските научни публикации в престижни 

издания през последното десетилетие са дело на водещите български университети. Това 

са: Софийски университет "Св. Климент Охридски" (13 процента), Медицинският 

университет в София (5 процента), Химикотехнологичният и металургичен университет (4 

процента) и Медицинска академия (3 процента).   

Таблица 4.3: Водещи български институции: класиране по публикации (1981-2009 г.) 

Ключови институционални 

автори 

1981-1990 1991-2000 2001-2009 

Пози-

ция 

Общо % Пози-

ция 

Общо % Пози-

ция 

Общо % 

Българска академия на 

науките 

1 7,977 53.76 1 9,744 52.15 1 10,473 49.08 

Софийски университет 2 2,062 13.90 2 3,052 16.33 2 2,737 12.83 

Медицински университет – 

София 

3 1,058 7.13 4 351 1.88 3 1,076 5.04 

Химикотехнологичен и 

металургичен университет 

4 514 3.46 9 236 1.26 4 846 3.96 

Медицинска академия – 

София 

7 156 1.05 6 275 1.47 5 595 2.79 

Общо -  

ВСИЧКИ СФЕРИ- 

14,839 18,685 21,340 

Източник: Научна мрежа (справка от март 2010 г.). 

4.26. Останалите институти на БАН и другите университети не успяват да произведат научен 

продукт с международна значимост, което от своя страна ограничава достъпа им до 

конкурентно финансиране. Над три-четвърти от активните висши училища не развиват 

научноизследователски дейности на европейско ниво и отговарят на институциите, които в 

САЩ се наричат "висши образователни центрове".  

4.27. Българската научноизследователска система си остава  висококонцентрирана в 

институционален и в географски план. Почти всички качествени научни изследвания се 

осъществяват в София. Водещите 5 институции (всички в столицата) са автори на около 3/4 от 

общия брой публикации за страната (Таблица 4.3: Водещи български институции: класиране по 

публикации (1981-2009 г.). Според регистъра на Министерство на образованието и науката 

(МОН), в България функционират 51 акредитирани института за висше образование,
64

 71.1 

процента от които са съсредоточени в 3 града – София (44.2 процента), Пловдив (17.3 процента) 

и Варна (9.6 процента) (виж Каре 4.2). 
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http://www.mon.bg/left_menu/registers/vishe/registar.html.
 

http://www.mon.bg/left_menu/registers/vishe/registar.html
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Каре 4.2: Българска академия на науките - минало и бъдеще  

В периода 2007 - 2012 г. научните изследвания в БАН правят обратен завой.  Броят на публикациите 

(включващи не само статии в официални периодични издания, но и монографии и други национални 

публикации) достига 11 632 за 2008 г
 [1]

  но от тогава броят им постепенно намалява: 11 367, 10 295, 10 051 

съответно за 2009, 2010 и 2011 г. 
[2,3,4]

  Средната активност на учен в БАН се е повишила от 3.05 публикации 

през 2007 г. на 3.19 през 2008 г. и 3.27 през 2009 г., след което е започнала да спада. Бюджетните 

съкращения са оказали влияние върху обществените изследвания, а трудната икономическа обстановка 

затруднява все повече подписването на договори за изследвания или предоставянето на технологични 

услуги към частния сектор. 

През 2008 г., въз основа на оценката на ЕНФ-ЕФНАН, БАН стартира реорганизация, целяща 

подобрение на научната производителност.  72-та института при Академията бяха слети в 42 и бяха 

изготвени и одобрени нови процедури за периодична атестация на изследователските институти. Бяха 

учредени и девет тематични панела и консултативни съвети за подобряване на общото управление на 

институциите. Резултатите от реорганизацията все още не са видими и следователно ще бъде трудно да 

бъдат оценени, тъй като спадът в научната продуктивност е вероятно да се дължи на рязко ограниченото 

институционално и проектно финансиране.  

Допълнително финансиране на проекти и 

договори за периода 2002–2011 г. (в лева) [4] 

 

Разпределение по иновационни групи за БАН  

през 2008-2011 г. [4] 

 
*iR – етап Проучване (Проучване), iD – етап Разработка 

(Разработка), iT – Иновационен трансфер (Трансфер), iM 

– зрели разработки (Матуритет), iIP – Защита на 

интелектуалната собственост (Интелектуална 

собственост), iBDR – НИРД по поръчка на бизнеса-

(НИРД за бизнеса) 

Проектите на БАН са фокусирани в областта на фундаменталните и ранните приложни изследвания. 

Както и през предишни години, през 2011 г. етапите на проучване и разработка (iR и iD) възлизат на над 80 

процента от иновационните дейности, почти 10 пъти повече от броя на зрелите и по-приложно ориентирани 

иновационни дейности, включващи iT (технологичен трансфер), iM (зрели разработки) и iBDR (НИРД за 

бизнеса). Подробности са включени в таблицата.  Патентните данни потвърждават очертаните тенденции. 
[3,4] 

Сривът на икономиката допринесе за намаляването на пазарно-ориентираните иновационни дейности. 

Въпреки това, тенденцията демонстрира един ключов проблем  - при превръщането на НИРД в пазарно-

ориентирани продукти и услуги. 

Източници: 
[1] Българска академия на науките, Годишен доклад за  2008 г. 

[2] Българска академия на науките, Годишен доклад за  2009 г.  

[3] Българска академия на науките, Годишен доклад за  2010 г. 
[4] Българска академия на науките, Годишен доклад за  2011г. 

[5] Програма за стабилизация и развитие на БАН за периода 2012-2014 г.. 



 

150 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

4.28. Капацитетът за НИРД на висшите училища се проследява чрез Българската система за 

рейтинг на университетите в страната.
65

  Класацията  потвърждава констатациите от 

библиометричния анализ: Софийският университет "Св. Климент Охридски" заема първото 

място по осреднени резултати в различните дисциплини, следван от  Техническия университет 

в София и Химикотехнологичния и металургичен университет.  Софийският университет и 

Техническият университет са с най-висок рейтинг в специалностите, свързани с концентрирани 

в столицата индустрии (ИКТ, машиностроене и електроника). Класацията разкрива и случаи на 

висококачествени научни изследвания в приложни направления в университетите, намиращи се 

извън София.  При индустриите, които са разпръснати по региони, научно-изследователската 

дейност, осъществявана от местните висши училища получава по-добра оценка.  

4.29. Анализът на взаимовръзката между обучение и научни изследвания в класацията, 

категоризиращ научните дисциплини по отрасли показва, че продуктите от обучението и от 

научноизследователската дейност имат слаба връзка помежду си. Във фармацевтичната област 

е констатирана ясна положителна зависимост между двете, докато в хранително-вкусовата 

индустрия тази зависимост е относително силна, но отрицателна.  В ИКТ връзката е слаба, а в 

сектор „Машиностроене и електроника” няма никаква зависимост.  

 
Текст на картинката 

ИКТ   ФАРМАЦЕВТИЧНА    ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА    МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕЛЕКТРОНИКА 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

ОБУЧЕНИЕ И УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ 

                                                 

 
65

Тази класация е разработена, за да подпомогне кандидатите за университетската форма на образование да си изберат 

висше училище. През 2012 г. тя беше актуализирана и понастоящем включва 51 акредитирани български университети, 

предлагащи образование в 52 професионални сфери. Детайлните резултати са поместени в ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2. 

Фигура 4.11: Класиране на българските университети - 

преподавателска спрямо научноизследователска дейност  
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4.30. Разделянето на изследователската дейност от обучението на институционално ниво е 

наследено от системата преди 1990 г. и продължава да има множество негативни ефекти. Тази 

липса на свързаност лишава студентите от ползите, произтичащи от ранното запознаване с 

водещите научно изследователски постижения, което би могло да въведе в университетските 

зали инструменти за изследвания и да създаде условия за участие на студентите в 

научноизследователски проекти. Въпреки че БАН е с водеща роля в научно-изследователската 

дейност, Академията доскоро не участваше в образователния процес, а множество 

университети тепърва следва да развият критична маса от научни изследвания във всяка област.     

Държавно финансиране за научни изследвания 

4.31. Съществуват няколко канала за държавно финансиране, от които българските учени могат 

да се възползват. Държавното бюджетно финансиране за наука се отпуска на: (a) БАН и 

акредитираните държавни висши училища; (б) ресорните министерства, които отговарят за 

специализирани  НИОПФ (Селскостопанската академия и Националния център за опазване на 

общественото здраве); и Министерство на отбраната за разработки в областта на отбраната
66

; (c) 

МОН за проектно финансиране, отпускано чрез Националния фонд „Научни изследвания”.  

4.32. В сравнение с ЕС и бързо развиващите се страни, финансирането на НИРД е слабо и се 

разпределя предимно на институционално ниво, вместо през конкурентни потоци.  Разходите за 

обществената НИРД в България са около 35% от нивото за ЕС-27. Нивото на финансиране в 

момента покрива единствено основните разходи, най-вече заплатите на учените. В същото 

време, проектното финансиране, управлявано от НФНИ спадна през последните три години, 

поради въведените мерки за строги икономии, в резултат на което не се обявяват редовни 

конкурси за проекти. Фигура 4.12 предлага оценка на финансовите проблеми в университетите 

и разбивка по приходи и разходи в БАН според годишните й отчети. Разнообразяването на 

механизмите за финансиране на конкурсен принцип ще бъде от голяма полза за стимулиране на 

високи постижения в научните изследвания и за постигане на целите до 2020 г.
67

 

                                                 

 
66

Erawatch, Доклад за България за 2011 г. 
67

НСНИ отчита следното: “Предвижда се оптимизация на съотношението между институционално 

финансиране и финансиране на програми, избрани на конкурсен принцип. Дългосрочните 

научноизследователски програми в приоритетни области ще бъдат въвеждани и реализирани от различни 

екипи и периодично оценявани от външни експерти. Предвижда се постепенно увеличение на инвестициите 

в НИРД, съчетано с ползване на наличните ресурси - национални фондове, европейски програми и 

кохезионни инструменти.” Правителство на РБ (2011). Национална стратегия за научни изследвания до 2020 

г. http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/en/top_menu/science/national_research_strategy-

2020.pdf 
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Фигура 4.12: Настояща структура за финансиране 

на НИРД в България  

 

Източник: ГД „Научни изследвания” на Европейската 

комисия (2011), Доклад за България на Metris за 2011 г. 

текст на картинката: (i) държавни субсидии; (ii) 

конкурентно проектно финансиране 

Фигура 4.13: Интензитет на НИРД (% от БВП) 

в сектор "Висше образование" 

 

Източник: собствени изчисления, Евростат (справка от 

дек. 2012 г.) 

текст на картинката: Финландия, ЕС-27, Италия, 

Полша, Румъния, България 

4.33. Освен слабото финансиране, процентът на обществени проекти за НИРД, възложени на 

сектора на висшето образование, е значително под средните нива за ЕС.
68

 През 2011 г. 

държавното финансиране за НИРД за университетите беше едва 12% спрямо нивата в EС-27 за 

същата година, тоест, най-малък дял от извадката, ползвана за сравнение (Фигура 4.13). Това 

отразява начина, по който е организирана българската система за научни изследвания  и факта, 

че БАН абсорбира голям дял от бюджета за наука.   

4.34. Достигането на европейско ниво във финансирането на НИРД във висшите училища е 

необходимо условие за укрепване на цялостната научноизследователска система. Политиката 

на правителството през последните четири години беше да насочва допълнителни средства към 

университетите, за да повиши капацитета им за научно-изследователска  дейност, като в същото 

време подобрява и системите за акредитация и качество.  Въпреки това, размерът на 

финансирането е малък в сравнение с нуждите на инфраструктурата и персонала и трябва да 

бъде значително увеличен, за да постигне реален ефект. Този ефект ще бъде допълнително 

усилен ако се насочат значителни ресурси към научно-изследоватеската инфраструктура и към 

съвместни научно изследователски проекти, които се изпълняват в партньорство от 

институтите на БАН, водещите университети и висшите образователни институции.  

                                                 

 
68

Публичната НИРД е сбора от разходите за НИРД на държавния сектор и на сектор висше образование. 
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4.35.  Съществува нарастващ обем на международно финансиране, предимно чрез рамковите 

програми на ЕС.  Значителен дял от финансирането на НИРД в България беше осигурен от 

Европейската рамкова програма за научни изследвания (7РП) и по Програмата за 

конкурентоспособност и иновации. Все пак, допълнителното  финансиране, което българските 

учени могат да получат по тези програми ще бъде ограничено поради напрегнатото 

съревнование за финансови ресурси между всички  европейски институции, особено като се 

вземе предвид орязването на бюджетите за наука в много страни.  В рамките на 7РП, 

финансираните български проекти са  едва  0.22 процента за периода 2007-2011 г., докато делът 

на България в БВП на ЕС е 0.59 процента. 

4.36. Макар и в ограничени размери до сега, известно финансиране за изследвания беше налично 

от Европейските структурни и кохезионни фондове чрез (a) ОП „Конкурентоспособност”, по 

Приоритетна ос 1, която поддържа публично-частните партньорства в НИРД и технологичния 

трансфер; и (б) ОП „Човешки ресурси”, която стимулира обучението. Предлаганата ОП „Наука 

и образование” за периода 2014-2020 г. ще преобрази модела на финансиране, тъй като  

европейското финансиране за научни изследвания в България ще надвиши наличното 

национално финансиране. Разделът с препоръки дава предложения за приоритетите за тази нова 

ОП.  

Приложение на инструменти за подкрепа на научната дейност 

4.37. Националният фонд „Научни изследвания” (НФНИ) е основният източник на финансиране 

на конкурсен принцип за научни изследвания в България и играе ключова роля в проектирането 

и оценката на финансирането на научната дейност. Слабите резултати в изпълнението, обаче, 

подкопават доверието на научната общност в НФНИ. От първостепенно значение е Фондът да 

придобие капацитет, прозрачност и отчетност на необходимото ниво, преди да му се възложи 

отговорността за реализация на европейските фондове по бъдещата ОП „Наука и образование”.  

Бюджет и инструменти на НФНИ 

4.38. Националните програми за подкрепа на фундаменталните и приложните изследвания, 

които се изпълняват чрез НФНИ са намалели поради съкращения в бюджета и проблеми с 

реализацията. В най-силния си период през 2009 г., НФНИ разполагаше с бюджет от 80 

милиона лева. След фискалната консолидация, този бюджет намаля и през 2010 г. не бяха 

финансирани нови проекти, а през 2012 г. Фондът отпусна субсидии на обща стойност от само 

14 милиона лева. От 2008 г. насам, в проекти, финансирани от НФНИ са участвали 6000 учени.   

Повечето кандидати са от БАН и от държавните университети.
69
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4.39. НФНИ разпределя повечето от ресурсите си чрез  конкурси в различни научни области.  

НФНИ подкрепя 4 основни категории проекти: (a) проекти, свъзани с изграждането на 

научноизследователската инфраструктура; (б) проекти в подкрепа на младите учени; (в) 

експериментални изследователски проекти, много от които са интердисциплинарни, напр., 

проектът за изготвяне на дигитална карта на древно селище изисква участието на архитекти, 

археолози, програмисти и графични дизайнери; и (г) проекти, насочени към реинтегриране на 

учени от българската диаспора.  

4.40. Инструментите за финансиране, използвани от НФНИ имат известни недостатъци. На 

първо място, инструментите за финансиране не са актуализирани така, че да се съобразят с 

новата политика и стратегии, одобрени от България и Европейския съюз и не са свързани с 

инструментите, подкрепящи бизнес иновациите. На второ място, инструментите са създадени, 

за да разпределят наличните ресурси из цялата научноизследователска система, вместо да 

стимулират изграждането на критична маса от НИРД, която би получила международно 

признание. Трето, инструментите осигуряват ограничено програмно финансиране, а това е 

необходимо за осъществяването на по-мащабни многогодишни изследователски програми и за 

укрепването на самата научноизследователската инфраструктура. Четвърто, критериите за 

оценка на проектите ex ante не са в съответствие с международната добра практика, чийто 

акцент са високите постижения и комерсиализацията на научните изследвания.  

Управление на НФНИ  

4.41. Фондът се управлява от директор, назначен от министъра на образованието и науката, и 

Управителен съвет, състоящ се от български учени и постоянен персонал. Конкурсите се 

провеждат с помощта на определен брой постоянни и временни  експертни комисии, чийто 

състав също е определен от МОН. Членовете на тези комисии са български учени, номинирани 

от университетите и научните институти.  Шестте експертни комисии към НФНИ отразяват 

научните приоритети: математика и информатика, естествени науки, биология и медицина, 

селскостопански науки, технически науки, социални и хуманитарни науки. Постоянните 

комисии решават как да бъде разпределено финансирането между спечелилите проекти, в 

съответствие с правилата, дефинирани в Закона за насърчаване на научните изследвания и в 

Устава на НФНИ.  

4.42. Управлението на Националния фонд се оказа неподходящо в няколко аспекта. Общите 

управленски проблеми на системата за научни изследвания и иновации са разгледани в Глава 3. 

Що се отнася до НФНИ, основните проблеми са: (a) бившите директори на Фонда в повечето 

случаи бяха академици, които притежаваха ограничен управленски опит; (б) експертните 

комисии не разполагаха с достатъчно независими международни рецензенти, което доведе до 

оплаквания за конфликт на интереси, които се обостриха с намаляващото финансиране на 

НФНИ и с увеличаването на конкуренцията между институтите и изследователските им 

проекти; (в) НФНИ няма адекватна рамка за мониторинг и оценка, а това породи съмнения 

относно обществената ефективност на финансирането за научни изследвания. Оставката на  

няколко директори на Фонда през последните пет години заради недоволството на учените е 

симптом за проблеми в управлението на институцията.  
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Проектна оценка на НФНИ  

4.43. Според вътрешните разпоредби, всеки финансиран проект се проследява от оценяваща 

комисия, състояща се от 11 души. По време на реализацията на проектите, комисията събира 

информация за напредъка им. Проектите се реализират в рамките на 2 до 3 години. Някои 

проекти продължават да бъдат наблюдавани и след приключването им, особено ако има 

вероятност да доведат до патент, или до значима иновация.  

4.44. Съществуват слабости както в предварителната, така и в последващата оценка на проекта, 

поради което липсват систематизирани данни за резултатите от проектите. Международна 

оценка, извършена през 2006 г., идентифицира няколко слабости, които засягат процеса на 

подбор на проектите, особено по отношение на профила на оценяващите и липсата на солидна 

система за мониторинг и оценка. Повечето от тези слабости трябва тепърва да бъдат 

коригирани. В допълнение към това, не е извършвана оценка на влиянието, нито пък е правена 

последваща оценка  на проекти, спечелили наскоро проведени конкурси за финансиране.   

4.45. Оценките на Tekes, финландската финансираща Агенция за технологии и иновации,
70

 са 

добър практически пример от ЕС, който показва защо е важно да се извършват периодични 

оценки на НФНИ и как да бъде направено това. Оценките на Tekes се използват за измерване на 

различните аспекти на рамката за въздействие на финансирането (Фигура 4.14), както и за 

идентифициране на проблеми в начина, по който агенцията и нейните програми са изработени и 

прилагани:  

 Измерване на икономическото и социалното въздействие
71

: (i) проектите, финансирани от 

Тekes, които са били завършени през 2011 г. са довели до създаването на 470 нови или 

подобрени продукта, 400 нови или подобрени услуги, 280 нови или подобрени  процеси, 840 

кандидатури за издаване на патент, 1,020 академични тези; (ii) Tekes е участвала във 

финансирането на над 60 процента от известните финландски иновации и в 94 процента от 

иновациите, които се базират на научни открития; (iii) две от три финландски иновации, които 

се базират на публични научни изследвания са получили финансиране от Tekes; (iv) за всяко  

евро, инвестирано от Тekes, компаниите увеличават разходите си за НИРД с две евро; (v) 

компаниите, които провеждат НИРД, финансирана от Tekes инвестират повече от собствените 

си пари в НИРД, отколкото тези, които не получават финансиране от Tekes.  

 Корективни мерки, предприети от Tekes в резултат на оценките
72

: (i) Tekes въведе 

електронен процес за обработка на заявленията за финансиране, (ii) в резултат от предишни 

оценки и промени в операционната среда, Tekes поднови изцяло стратегията си през 2011 г., 

                                                 

 
70 Tехнополис груп (2012), „Оценка на Tekes – окончателен доклад. Публикация на Министерство на заетостта и 

икономиката, правителство на Финландия, 2012 г.  
71Tekes (2012). Въздействие на Tekes и иновационните дейности, март 2012 г. 
72 Пак там. 
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(iii) след последната оценка, с цел да реорганизира и преориентира своята роля във 

финландската икономика, Tekes обнови секторите и сегментацията на клиентите, отразена в 

стратегията от 2011 г., (iv) Tekes промени фокуса към финансиране на стартиращи компании и 

иновативни МСП с висок растеж. 

Фигура 4.14: Рамка за финансиране на въздействието 

 
Източник: Jari Hyvarinen, “Tekes Impact goals, logic model and evaluation of socio-economic effects”, Research 

Evaluation (2011), 20 (4), 313-320.  

Академична кариера 

4.46. Допълнителният доход, който младите хора в България получават след защитата на висша 

образователна степен не е конкурентен в европейски мащаб. Данните за размера на годишните 

възнаграждения по образователни степени сочат, че в България докторите печелят по-малко от 

колегите си във всички европейски страни, с изключение на Румъния и заплатите им не са кой 

знае колко по-високи от  тези на бакалаврите или магистрите (Фигура 4.15). Това отказва 

младите хора да кандидатстват за докторантура и кара българските притежатели на докторска 

степен да бъдат далеч по-недоволни от заплатите си (Фигура 4.16).  
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Фигура 4.15: Годишно възнаграждение по 

образователни степени в евро за 2010 г. 

 
Източник: Евростат/НСИ, справка от ноември 2012 г. 

текст на картинката: 
НАЧАЛНО    ОСНОВНО      СРЕДНО    БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН    

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ДОКТОРСКА СТЕПЕН 

 

Фигура 4.16: Степен на неудовлетвореност 

на трудово заети притежатели на докторска 

степен по причини (заплата) (%), 2009 г. 

 
Източник: Евростат, справка от ноември 2012 г. 

текст на картинката: 
СТЕПЕН НА НЕУДОВЛЕТВОРЕНСТ НА ТРУДОВО 

ЗАЕТИТЕ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ДОКТОРСКА СТЕПЕН 

ПО ПРИЧИНИ (%) 
БЪЛГАРИЯ  ИСЛАНДИЯ  ЛАТВИЯ  ТУРЦИЯ  УНГАРИЯ  

ХЪРВАТСКА 

4.47. Данните сочат, че притежателите на докторска степен получават скромни надбавки, когато 

са професионално ангажирани в научноизследователската сфера, но тези надбавки отиват 

основно за работещите в частния сектор.  Според последните резултати от  ОИСР за науката, 

технологията и индустрията (2011 г., с данни от 2009 г.), в България е регистрирана почти 15-

процентна средна разлика в заплащането, получавано от притежателите на докторска степен, 

които работят на изследователски позиции (включително във висшите училища) и онези техни 

колеги, които не работят в научноизследователската сфера. Докторите-научни изследователи в 

частния сектор печелят почти 30 процента повече от техните колеги, работещи извън областта 

на научните изследвания и 9 процента повече, ако са в системата за висше образование. Ако 

работят в бюджетната сфера, заплатата им е със 7 процента по-ниска от тази на докторите, 

които не се занимават с научно-изследователска работа (виж Приложение 4.4). 

4.48. Заплатите на изследователите, които работят в българските обществени 

научноизследователски организации, са най-ниските в Европейския съюз. Съгласно обширни 

проучвания на изследователите в научните области в ЕС и според актуални данни, събрани 

онлайн, заплатите на българските учени са далеч под тези във всички други европейски страни, 

включително и в съседна Румъния. (Фигура 4.17) 
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Фигура 4.17: Общо средногодишно възнаграждение на учените (2006, всички валути в евро и според 

ПС) 

 
текст на картинката: 
СРЕДНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В ЕВРО ЗА 2006 Г. - ЯПОНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, САЩ, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО, ФИНЛАНДИЯ, 

ХЪРВАТСКА, ТУРЦИЯ, УНГАРИЯ, РУМЪНИЯ, БЪЛГАРИЯ 

 

Източник: ЕК, Дирекция „Научни изследвания” (2007), Възнаграждение на учените в държавния и в частния 

сектор, април 2007.  

Забележка: Дирекция „Научни изследвания” към ЕК (2007 г.) анализира в свое проучване средните 

възнаграждения на учените по страни, като стандартизира  резултатите според покупателната способност 

(ПС), която е базирана на разходите за живот в съответната държава. Този подход позволява многостранно 

сравнение не само в рамките на ЕС, но и в глобален план.   

4.49. Освен проблема с непривлекателните заплати, действащата в момента система за 

повишения в НИОПФ и инструментите за финансиране на конкурсен принцип не дават 

предимство на кариерите и проектите на младите учени. В НИОПФ не са разкрити позиции и не 

съществува система за повишения,  която да осигури на младите учени, демонстрирали 

потенциала си чрез чуждестранни публикации, дългосрочни трудови договори и субсидии за 

изследвания. Тази система демотивира учените,
73

 затруднява ангажирането на млади хора в 

научноизследователската област, принуждава научните работници да допълват доходите си със 

странични дейности,
74

 и затруднява навлизането на НИОПФ в нови научноизследователски 

области.   

                                                 

 
73

 Съществуват сведения за значителни разлики в заплатите между отделните научни институции - съгласно 

тях, учените в университетите получават допълнително лекторско възнаграждение, докато колегите им от 

БАН нямат такова заплащане, но не успяхме да получим достъп до категорични писмени данни, за да 

конкретизираме тези разлики.   
74

В EС-27 средната възраст на кадрите в научно-технологичната област е 42.8 години; за сравнение, тази 

възраст в България е 44 години (възрастта е осреднена по данните на Евростат за 2011 г. като проста 
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4.50. Поради голямата разлика във възнагражденията и ограничените възможности за научна 

кариера, талантливите млади учени мигрират към други европейски страни или към САЩ. Тази 

загуба на жизнеспособен талант е един от най-наболелите проблеми в българското научно 

пространство и един от факторите, който ускорява застаряването на научната общност. (Каре 

4.3). В последния Доклад на СИФ за конкурентоспособността за 2012-2013 г. (WEF GCR), 

България се нарежда сред държавите в света с най-висок процент на "изтичане на мозъци" - 

128-ва от общо 144 страни. Освен това, данните от Евростат сочат, че през последното 

десетилетие близо 80% от българите с докторска степен са се преместили да живеят в 

чужбина.
75

  Този проблем на националната стратегия е подробно обсъден в главата за човешкия 

капитал, в която се уточнява, че емиграцията е феномен, засягащ не само 

висококвалифицираните специалисти, а българи с всякаква степен на образование.   

Каре 4.3: Застаряваща научна общност  

Възрастовият профил на учените отразява ограничените възможности пред младите учени за включване в 

научноизследователската система. Според регистъра на академичния състав във висшите училища, 

поддържан от МОМН, през 2008 г. не е имало нито едни професор под 35-годишна възраст, а едва 12 са 

били на възраст между 35 и 44 години. Над 600 преподаватели (от общо 1290) са над 65 години. По данни на 

Висшата атестационна комисия (ВАК), 134 старши научни сътрудници от общо 2700 са на възраст между 35 

и 44 години, а болшинството попадат във възрастовата група 45-54 г. (990 от 3138 души). Общото 

съотношение на учените под 35-годишна възраст (определяни като "млади учени", предимно за целите на 

програмното финансиране) спрямо учените от други възрастови групи е около 1:10.” 

Възрастова структура на кадрите в НИРД по пол към 31.12.2011 г. 

 

Източник: Национална стратегия за научноизследователска дейност на България до 2020 г. 

текст на картинката: по вертикала: възраст, 65 и повече, ..., до 25 по хоризонтала: брой; жени/мъже 

                                                                                                                                                              

 
средноаритметична стойност, без централна полиномна интерполация). Компилираните данни се различават 

от тези за персонала, зает в НИРД и указан в Каре 4.1., защото кадрите, осъществяващи НИРД, по 

дефиниция включват "всички лица, пряко ангажирани с научноизследователска и развойна дейност, както и 

персонал, предоставящ преки услуги (като управители, административен състав и чиновници)". Данните за 

ЧРНТ - "Човешки ресурси в науката и технологиите" - са компилирани така, че да включват или успешно 

завършилите  висше образование, или заетите в научно-технологичната област в качеството си на тесни 

специалисти или техници.   
75

 Eвростат. 
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Комерсиализация на резултатите от научните изследвания 

Насърчаването на трансфера, експлоатацията и комерсиализацията на резултатите от НИРД е от 

решаващо значение, за да може българската система за научни изследвания да генерира 

значително икономическо въздействие. (Фигура 4.18). Фокусът на политиките в България, както и 

в много страни от ЕЦА,  е върху насърчаването на трансфер на знания
76

 чрез модела на 

комерсиализация „активно предлагане”. Политиките в областта на науката и инструментите за 

финансиране в България са проектирани с идеята, че учените са в основата на проектите за НИРД, 

че основното препятствие е да се продаде новата идея на пазара, а технологичната сложност и 

рисковете са високи до средни. В този контекст, приоритетът беше да се осигурят средствата за 

учените да разработят проектите си до степента, в която приложенията им станат ясни, с 

презумпцията, че партньор от частния сектор може да бъде привлечен на по-късен етап. Това е 

обратното на модела на „активно търсене”, при който отправната точка е съществуваща пазарна 

нужда, основната пречка е идентифицирането на тази нужда, а технологичната сложност може да 

бъде средна до ниска.  

Фигура 4.18: Процесът на комерсиализация – от идеята до създаването на пазарна стойност  

 

Източник: презентация “Европейският инвестиционен фонд в подкрепа на технологичния трансфер/ИС” 
 
Текст  от картинката  

 Фаза на възникване на идеята Фаза на тестване на идеята и 

възможностите 

Фаза на експлоатацията и пускане в действие 

Е
т
а
п

и
 

Научно 

откритие 

Съобщаване 

на 

изобретениет

Оценка на 

изобретението 

относно 

Решение за 

защита на 

ИС 

Маркетиране на 

технологията 

сред фирмите 

Споразумение 

за лицензиране 

Прехвърляне на 

ИС на 

съществуващи 

                                                 

 
76

 ОИСР, „Преспективи за науката, технологиите и иновациите”, 2012 г. 
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о защита на ИС

  

фирми 

Решение за 

„спин-оф” 

компания 

Създаване на 

„спин-оф” 

компания 
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ки 
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*Служители в 

ЦТТ 
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ЦТТ 
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*Служители в 
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*Служители в 

ЦТТ 

*Фирми/предпр
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 ИС/Трансфер на знания взаимосвързани 

Д
ей

н
о
с
т
и

 

 Идентифициране на възможности 

 Избор на възможности 

 Тестване на идеята 

 Тестване на защита на ИС 

 Тестване на бизнес идеята 

 Избор и потвърждение за 

пазар 

 Вътрешни консултации 

 Подкрепа от мрежа от контакти 

 Схеми за възнаграждение 

 Решение за експлоатация 

 

4.51. По настоящем, липсата на технологично развитие ограничава механизмите на „активно 

търсене”, които стимулират комерсиализацията на научните изследвания. Местното 

технологично развитие почти замря след 1990 г., което намали търсенето на консултантски 

услуги или на изследователски консорциуми с местни изследователи. Компаниите предпочитат 

да внасят модерни машини и съоръжения, вместо да инвестират в дългосрочно развитие на 

технологиите. Около 90 процента от общите инвестиции в България са в машини, сравнено с 50 

процента в Германия, а делът на инвестиции във вътрешна и външна НИРД в България е по-

малък от 10 процента, докато в Германия е близо 50 процента.
77

 

4.52. Единственото изключение е сектора на ИКТ, в който новите технологии все повече са 

защитавани в ЕПВ или СПТМ на САЩ. Тъй като новото генериране на патенти е в следствие на 

научноизследователските дейности на дъщерни фирми на световните лидери в областта на ИКТ 

като SAP и VMW (Фигура 4.19), съществува  голяма технологична пропаст между 

чуждестранните участници и местните публични организации за изследвания и това създава 

проблеми по отношение на сътрудничеството. Технологичната специализация на България, 

представена от патентните приложения за периода 1997-2011 г. е показана на Фигура 4.20.  

                                                 

 
77 Виж Каре 2 в Голдберг, И., Годард, Дж., Куриакосе, С. и Расин, Дж.Л., (2011) „Импулс за иновации: преосмисляне на 

ролята на правителството в бързо-развиващите се страни от Европа и централна Азия. Световна банка. 
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Фигура 4.19 : Патенти на СПТМ издадени в 

различни области в периода 2002-2012, поне един 

български изобретател  

Източник: СПТМ на САЩ, посетен през юли 2012 г. 
текст на картинката: 

Различни форми на обработка на информация 

Различни форми на компютри и системи за обработка на данни 
Различни форми на електричество (мотори, лампи, двигатели)  

Устройства за развлечение 

Артилерийско и техническо снабдяване и огнестрелни оръжия 
Химия и металургия 

Фармацевтика 

Електрически устройства (без компютри) 
Други 

Фигура 4.20: Заявления за патенти от България 

по област на технологиите (1997-2011) 

 

Източник: статистическа база данни на WIPO, 

осъвременена 12/2012 

текст на картинката: 
Други специални машини               Двигатели, помпи, турбини 

Инженерство                                    Фармацевтика 
Електрически машини, апарати, енергетика         Транспорт 

Медицински технологии                 Компютърни технологии 

Химия на основните материали      Материали, металургия 
Други 

4.53. Българското законодателство в областта на защитата на ПИС е в съответствие с рамката на 

ЕС, което улеснява трансфера на технологии, но съществуват проблеми с прилагането и с 

капацитета на съдебната власт. Въпреки, че България е на 50 място от 130 държави по 

отношение на защитата на ПИС, страната пада до 94 място по отношение на правоприлагането. 

Търговските спорове обикновено са времеемки, а подобно съдебно производство е свързано и 

със значителни разходи, което може да се окаже сериозна пречка за прилагане на закона.  

4.54. В допълнение към това, системата на правата върху интелектуалната собственост не е 

свързана с други политически инициативи за насърчаване на научните изследвания и 

иновациите. Липсата на съгласувани политики за насърчаване на разкриването на ПИС, за 

патентоване, за монетизация, и разпределение на роялти възпрепятства комерсиализирането на 

научните изследвания от изследователските организации с публично финансиране.  

4.55. Насоки за ПИС, които изясняват кой е собственик и кой може да управлява академичните 

изобретения, са въведени в няколко български институции. Както БАН, така и Софийския 
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университет (Таблица 4.3) са възприели някои аспекти на закона Бей-Доул на САЩ
78

, които би 

трябвало да улеснят комерсиализацията на резултатите от научните изследвания. Българските 

научни изследователи, обаче, предпочитат да регистрират самостоятелно патенти, полезни 

модели или материали с авторско право, които имат моментална търговска стойност, вместо да 

защитават ПИС с институциите, в които работят. В случаите, в които в процеса е включен и 

център за трансфер на технологии (ЦТТ), ИС обикновено има малка търговска стойност.   

Таблица 4.4: Сравнение на насоките за ПИС в БАН и в Софийски университет 

 БАН Софийски университет 

Общо правило 

на собствеността 

върху 

интелектуалната 

собственост 

БАН притежава всички права върху 

интелектуалната собственост, в случай че е 

разработена: 

 с използване на финансови средства, 

предоставени от или чрез БАН 

 въз основа на знания и опит, получени 

чрез БАН  

 по време на редовна заетост  

 от специализанти или лица, които 

използват ИС на БАН за своите научни 

изследвания 

 като резултат от специални задания 

Всички права върху интелектуалната 

собственост в резултат на процеса на 

трудова заетост или образование 

(специализанти) са собственост на 

университета. 

Изключения от 

правилото за 

собственост на 

ИС  

 Собствеността на БАН върху 

полученото ПИС може да бъде 

изключена чрез договорно 

споразумение.   

 ИС е разработена от научните 

изследователи на БАН с цел кариерно 

развитие без финансова или друга 

подкрепа от БАН (например, научни 

публикации, презентации за 

конференции, книги, наръчници за 

обучение). 

 ИС в резултат на научни изследвания въз 

основа на класифицирана информация; 

 ИС в резултат на научно изследване, 

поръчано от правителствени 

институции, които са обект на 

правителствени разпоредби за ИС. 

Насоките за ПИС дават  на  

университета значителна гъвкавост при 

прилагането на това правило, като се 

позволява  разделянето на роялти между 

университета и изследователите, или 

пълно прехвърляне на правата върху 

интелектуалната собственост на 

изследователите, въз основа на 

договорно споразумение. 

Дял от роялти Всяка ИС се разглежда от Единния център за 

иновации на БАН (ЕЦИ), който определя 

паричните награди, произтичащи от 

създаването на ИС. Като общо правило, 

обаче, роялтито се разделя както следва:  

В зависимост от договорното 

споразумение, екипът от изследователи 

може да задържи: 

 100%  роялти; 

 90%  роялти, в случай, че екипът от 

                                                 

 
78 Законът Бей-Доул от 1980 г. се смята за катализатор на комерсиализацията на научните изследвания в лабораториите 

на САЩ, което води до приемането на подобни правила от много други страни. Законът даде на институциите 

недвусмисленото право да претендират право на собственост върху изобретения, направени с федерално финансиране. 

За преглед на закона и неговото въздействие, виж 
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 50% за учения (автор на ИС); 

 30% за изследователския институт на  

БАН, в който работи съответния учен;  

 20% за фонда за развитие на БАН.  

 

Изключение от това правило е случаят, при 

който ИС е в резултат от научни изследвания 

по договор. Тогава разделянето на роялти е 

както следва:  

 50% за учения (автор на ИС); 

 40% за изследователския институт на  

БАН, в който работи съответния учен; 

 10% за фонда за развитие на БАН. 

изследователи наеме 

университетския ЦТТ като 

консултант, който да управлява 

ПИС от тяхно име. В този случай 

ЦТТ получава 10% роялти; 

 50% роялти, ако екипът от 

изследователи запази ПИС и наеме 

университетския ЦТТ само за да ги 

управлява. В този случай 

Университетът задържа останалите  

50%; 

 33% роялти, ако екипът от 

изследователи  припише 

получените ПИС на Университета, а 

университетският ЦТТ управява 

ПИС вместо Университета. В този 

случай, роялтито се разделя по 

равно между Университета, ЦТТ и 

екипа от изследователи.  

Източник: Световна банка, “Комерсиализация на технологиите и системата за интелектуална собственост в 

България,” (предстоящо през 2013 г). 

4.56. Интегрирането на въпросите, свързани с ПИС в научните изследвания и обучението е 

друга област, в която за момента България изостава от ЕС. Има малко налични ресурси за 

изследователите, предприемачите и малките и средни предприятия, които да им помогнат да се 

възползват от системата на ПИС. Очакваните резултати от ПИС от изследователски проекти не 

са достатъчно приоритизирани при оценяването на проектите, състезаващи се за финансиране 

от НФНИ.  Що се отнася до образователната система, преподаването на правата на 

интелектуална собственост от гледна точка на бизнеса все още не е стандартна характеристика 

на университетските учебни програми в областта на науката, инженерните специалности, 

технологиите или управлението. Малко учебни заведения предлагат програми за обучение 

относно правото на интелектуална собственост за изобретатели, изследователи, предприемачи, 

или за управители на малки и средни предприятия.  

4.57. Създадени са няколко центъра за технологичен трансфер (ЦТТ), с цел стимулиране на 

комерсиализацията на научните изследвания, но резултатите до този момент са малко. ЦТТ са 

създадени и подкрепяни с финансиране от ЕС по програма ФАР и по Оперативна програма 

„Конкурентоспособност”. Повечето от тях се намират във висши учебни заведения и институти 

на БАН
79

. Въпреки, че ЦТТ успяха да постигнат известна степен на информираност по 

                                                 

 
79

Девет центъра за технологичен трансфер бяха подкрепени финансово в периода до 2007 г. по програма 

ФАР, като една от мерките за изпълнение на Иновационната стратегия на Република България. С 

присъединяването на страната към ЕС, вече създадените центрове бяха подкрепени по Оперативна програма 

„Конкурентоспособност”. 

Центровете за технологичен трансфер са създадени в следните институции: Софийски университет; 

Русенски университет; Военноморска академия, Варна; Технически университет, Габрово; университет 
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отношение на значението  на трансфера на технологии и на комерсиализацията на научните 

изследвания в публичните организаци за научноизследователска дейност, съществуващата в 

момента инфраструктура на ЦТТ е неефективна поради причините, обяснени по-долу. 

Създаването на консорциум от ЦТТ по ОП ИК, което ще бъде описано в частта с препоръките 

по-нататък в доклада, може да започне да се справя с недостатъците на системата.  

 Съществуващите ЦТТ не разполагат с достатъчен собствен капацитет,  за да могат 

успешно да извършват важни дейности за комерсиализация. Това се дължи на липсата на 

добре обучен и високо специализиран персонал, необходим за извършване на процесите на 

комерсиализация на технологии. 

 Повечето ЦТТ разчитат на публични средства за повече от половината от оперативния си 

бюджет, като само малка част от приходите им е от дейности за комерсиализация и от 

частни източници (виж Таблица 4.5).  

 Обемът на изследвания, които ‘стават’ за комерсиализация е малък в повечето 

научноизследователски организации с публично финансиране, и следователно ЦТТ не са в 

състояние да оправдаят разходите във високия клас ресурси (например, бази данни за 

маркетингови проучвания и патентни аналитични инструменти), които се изискват за 

комерсиализация на технологиите.  

 В момента, всяка научноизследователска организация с публично финансиране следва 

различна политика по отношение на патентоването и споделянето на рояалти. Липсата на 

единна и последователна политика за всички по отношение на оповестяването и 

управлението на ИС възпрепятства насърчаването на най-добрите практики при работа с ИС 

и комерсиализацията в институтите.  

 Няма общ стандарт или политика за прилагане на рутинните процедури по 

комерсиализацията, като договори за трансфер на материали (ДТМ) и 

междуинституционални споразумения (МИС).  Единни полтики по отношение на 

междуинституционалните споразумения, свързани с управлението на ИС и споделянето на 

роялти при случаи на съвместни научноизследователски проекти ще спомогнат за 

насърчаване на по-голямо сътрудничество между институтите.  

 Услуги като изпитване на материали, например, в момента са извършват главно в 

чужбина. Поддържането на регистър на търсенето на такива услуги в национален мащаб 

може да помогне да се реши дали е обоснована възможността за разработване на национален 

капацитет в съответната област, като по този начин се отговори на въпроса изграждане 

срещу аутсорсинг.  

                                                                                                                                                              

 
„Проф. д-р Асен Златаров", Бургас; Аграрен университет, Пловдив; Научноизследователски институт по 

зеленчукови култури „Марица”, Пловдив; Институт по обща и неорганична химия, БАН; Институт за 

космически изследвания и технологии, БАН.  
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 Липсата на успешни истории на комерсиализации не е създала култура на комерсиализация 

Ярките примери за успех на комерсиализацията могат да помогнат за прекъсването на този 

порочен кръг. 

 Връзките между научните изследователи и индустрията са слаби. Изграждането на силни 

връзки между индустрията и научната общност ще спомогне за създаването на култура на 

целеви научни изследвания и комерсиализация на технологиите.  

 Пазар на ИС не съществува. Високите трансакционни разходи при комерсиализация, 

дължащи се на разпределената система и липсата на практики като комплексни патенти от 

различни институти, са пагубни.  
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Таблица 4.5: Източници за финансиране на ЦТТ 

Източник на финансиране  Дял от общия бюджет %  

GIS 

БАН 

JIC 

БАН 

IGIC-

БАН 

ЦТТ-

СУ 

JGC ЦТТ-

ПУ 

Лесотехн.. 

университет 

Фонд 

ARC  

Собствени ресурси  40 30.58 10 25  7  

Средства от организацията-майка  60 8.36 80  30 13  

Правителствени агенции   44.06   70 80  

Фондации/международни 

организации 

55    10   100 

Фирми 15  4.19 5 65    

Приходи от комерсиализация / 

дейности за трансфер на знания  

5   5     

Други, моля посочете: 25  12.78      

Източник: Преглед на ЦТТ, доклад на Световната банка “Комерсиализация на технологиите и системата за 

интелектуална собственост в България,” (предстоящо през 2013 г). 

E. Препоръки 

4.58. Обрат в спада в научната продуктивност и увеличаване на икономическото и социалното 

въздействие на публичното финансиране за наука са основни предизвикателства, които спъват 

развитието на България в икономика на знанието. Стратегията за интелигентна специализация 

представява уникална възможност да се обсъдят и договорят финансовите и институционални 

реформи, които трябва да бъдат задвижени, за да може България да постигне целта си да се 

превърне в конкурентноспособен партньор на ЕС и умерен иноватор до 2020 г. Тези действия 

трябва да бъдат възприети от заинтересованите страни в системата и да бъдат приведени в 

съответствие с ангажиментите, поети от Националната стратегия за научни изследвания до 2020 

г. (Каре 4.4).
80

 

 Каре 4.4. Насоки на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в България до 

2020 г. 

През 2011 г., правителството на България прие Националната стратегия за развитието на научните 

изследвания до 2020 г. (НСНИ), в която се посочват следните цели за постигане на напредък в научните 

изследвания в България:  

1. Изграждане на конкурентоспособна национална научна инфраструктура като елемент от 

Европейското изследователско пространство. 

2. Подобряване на обслужването и контрола на научната инфраструктура в България. 

3. Засилване на интеграцията между научните организации, звената на публичните научни 

организации, университетите и бизнеса в съответствие с приоритетите на обществото. 

4. Повишаване на статута на учения в обществото. 

 

Тези цели трябва да бъдат постигнати чрез следните задачи и мерки: 
Задачи Мярки 

                                                 

 
80 http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/en/top_menu/science/national_research_strategy-2020.pdf  
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Задача 1: Повишаване на 

динамичността, резултатността и 

ефективността на 

научноизследователската и развойна 

дейност  

 Мярка 1: Въвеждане на модел на финансиране, стимулиращ 

конкуренцията, развитието и резултати за приложение в обществото 

и икономиката и увеличаване на средствата за научни изследвания и 

иновации. 

 Мярка 2: Въвеждане на приоритети за научните изследвания  

 Мярка 3: Развитие на научния потенциал, чрез създаване на 

привлекателни условия за научна кариера, професионално 

израстване и квалификация и специализация на учените  

Задача 2: Изграждане на устойчива 

връзка образование-наука-бизнес 

като основа за развитие на 

икономика, базирана на знанието   

 Мярка 1: Стимулиране на частния сектор за участие в научната 

дейност  

 Мярка 2: Засилване на интеграцията между елементите на 

„триъгълника на знанието”  

 

Задача 3: Изграждане на 

благоприятна среда за научна 

дейност 

 

 Мярка 1: Въвеждане на оценка за научна дейност 

 Мярка 2: Развитие на научната инфраструктура  

 Мярка 3: Укрепване на социалните измерения на науката  

 

Предложени са пет приоритетни области на научни изследвания, от които се очаква да имат голямо 

икономическо и социално въздействие. Тези области са идентифицирани въз основа на Програмата на 

правителството за европейско развитие на България, анализ на научната дейност, както и икономически 

анализ и анализ на експортния потенциал, извършени с подкрепата на Светованата банка и в съответствие с 

приоритетните области, определени в 7РП и резултатите от доклада “Създаване на иновативна Европа”
[1]

  

Тези области трябва да получат 70 процента от националното финансиране за НИРД в бъдеще. Това са: 

 

1. Енергетика, енергийна ефективност и транспорт; развитие на зелени и екологични технологии; 

2. Биотехнологии и екологично чисти храни; 

3. Нови материали; 

4. Културно-историческо наследство;  

5. Развитие на фундаменталните научни изследвания на програмен и конкурентен принцип до 15% от 

публичните разходи за наука. 

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) ще бъдат разработени като пресечна област.  
 

НСНИ включва мониторинг показатели за оценка на напредъка по конкретни задачи. Те включват, 

например: процентът на публичните средства за наука, използвани в приоритетни области; броят на 

институциите, участващи в Европейската пътна карта за научноизследователска инфраструктура; броят на 

създадените национални изследователски мрежи. Виж НСНИ за подробности за рамката за мониторинг и 

оценка.  

Източник: НСНИ. 
[1] http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/aho_report.pdf 

4.59. Настоящата част от доклада дава препоръки в областите, обхванати от прегледа - 

организация на научните изследвания, публично финансиране за научни изследвания, 

прилагане на инструментите за подпомагане, академична кариера, и комерсиализация на 

научните изследвания.  

Препоръка 1:  Насърчаване на преструктурирането на системата за научни 

изследвания чрез извършване на цялостна оценка на системата, договаряне на 

„пътна карта” с реформи и насочване на ресурси за подобряване, сливане или 

затваряне на публичните научноизследователски организации 

4.60. Както отбелязахме, системата за научни изследвания в България трябва да бъде 

преструктурирана, за да се вземе отношение по следните въпроси: (a) насоченост главно към 

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/aho_report.pdf
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фундаментални научни изследвания, а целевите и приложни изследвания, които могат да имат 

много по-високо икономическо и социално въздействие, са ограничени; (б) слаби синергии 

между научните изследвания и преподавателската дейност – наследство от миналото, което 

подкопава качеството и на двете дейности; и (в) практическа липса на изследователска работа с 

високо качество извън София, което пречи на останалите региони да развиват икономическа 

дейност на базата на знанието.  

4.61. Промените в управлението на системата за научни изследвания и иновации и  

институционалните реформи на ниво публични организации за научни изследвания са две 

необходими мерки за подобряване на работата на научноизследователската система. В Глава 2 

са дадени подробни препоръки за подобряване на координацията между ресорните 

министерства  и за подкрепа на дългосрочния капацитет за изработване на политики. 

Идентифицирането и договарянето на институционални реформи в отделните публични 

научноизследователски организации ще отнеме време, тъй като не е постигнат консенсус по 

отношение на подхода и на последващите стъпки.  В миналото е имало чести призиви да се 

слеят институтите на БАН с университетите, за да се генерира  взаимодействие между научните 

изследвания и обучението и да закрият изоставащите институти и университети, които само 

поглъщат финансови ресурси. Академичната общност не поддържа никое от тези предложения 

поради предполагаемия риск, че процесът ще доведе до загуба на научноизследователски 

капацитет и до допълнително намаляване на броя на изследователските позиции.  

4.62. Първата стъпка на процеса на преструктуриране трябва да бъде да се поръча независим 

преглед на цялостната система, който да оцени и класира всички  изследователски организации 

с публично финансиране. Една независима оценка от международни експерти ще даде на тези, 

които изработват политиките и на заинтересованите страни ясна и сравнима картина на 

ситуацията във всяка публично финансирана организация за научни изследвания и ще спомогне 

за идентифицирането на действия, подкрепени с доказателства, които биха могли да варират от 

целенасочена подкрепа до сливане или закриване. Независимата оценка на БАН, проведена от 

ESF-ALLEA през 2009 г., осигурява адекватна рамка за преценка на научното качество на ниво 

отделни организации за научни изследвания, но тя ще трябва да бъде допълнена от по-

задълбочена оценка на организационните аспекти, политките за назначаване и за повишение на 

персонала, както и на капацитета  за комерсиализация на научните изследвания и  за участие в 

публично-частни партньорства. Приложение 4.3  дава сравнение на оценката на БАН и 

международните добри практики от Обединеното кралство, Франция и Нидерландия. Тези 

практики трябва да бъдат съобразени с българските условия.  

4.63. Втората стъпка трябва да бъде да се събере работна група на високо равнище, която да  

обсъди и приеме дългосрочна визия за научноизследователската система и „пътна карта” за 

реформи за подкрепа на областите, идентифицирани от независимата оценка. Работната група 

ще трябва да бъде председателствана от министъра на образованието и науката и да включва 

представители на управлението на организациите за научни изследвания с публично 

финансиране и най-добрите изследователи. Работната група ще бъде натоварена с 

разработването на план за преструктуриране на БАН и на университетите, който да разпределя 
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по-справедливо средствата за научни изследвания и човешкия ресурс в цялата система. (Каре 

4.5)  

Каре 4.5 Трансформиране на НИОПФ в ЕЦА 

Скорошен доклад на Световната банка
[1]

  дава следните препоръки относно преструктурирането на 

научноизследователските организации с публично финансиране: 

 Преструктурирането не може да бъде универсален подход; то изисква внимателна оценка на (а)  

научния принос на въпросната НИОПФ, и конкретно дали тя произвежда обществено-значими 

продукти (т.е. научни изследвания, които са международно признати); както и (б) пазарното 

значение на изследването. Фигурата показва възможните сценарии и вариантите за 

преструктуриране.  

 Институт/факултет, който се справя добре в областта на фундаменталните научни изследвания, но 

не отговаря на нуждите на пазара може да: (а) разработи план за подобряване на ориентацията на 

резултатите от изследванията и на усилията към комерсиализация, или ако комерсиализацията не е 

осъществима поради естеството на изследването (например, теоретична физика), (б) да разработи 

план за сливане с подобни институции с цел консолидиране на националния капацитет за научни 

изследвания и човешкия капитал. При по-големите институти на БАН, една от възможностите за 

укрепване на управлението би могла да бъде чрез споразумение, управлявано от БАН, което 

осигурява стратегически партньор с добра репутация като Fraunhofer, например.  

 Институт/факултет с достатъчен пазарен потенциал (който е в състояние да покрие 50% или повече 

от разходите си  чрез микс от конкурентно и договорно финансиране) може да получи независимост 

по отношение на управление, наемане и инвестиционни политики, както и по отношение на 

дейности за ПИС и технологичен трансфер.   

 Институт/факултет с  ограничен научноизследователски капацитет и ограничено търсене на пазара 

ще трябва да приложи план за корекции с точно определени етапи или да се слее с образователен 

университет, който да вкара научноизследователски потенциал в системата.  

 

Фигура: Схема за възможни решения за реформи в научноизследователските институти  

 
 

Източник: Голдберг и др.(2011 г.) „Импулс за иновации” 

4.64. Третата стъпка би била да се отделят бюджетни средства за осъществяване на  

преструктуриране на изследователските организации с публично финансиране като се вземат 

мерки за намаляване на въздействието на рисковете от преструктурирането, които са 

наблюдавани в други страни от Европа и Централна Азия. Преструктурирането ще бъде с 

висока цена в краткосрочен план. Вероятно е, всеки от вариантите да изисква допълнителни 

ресурси за  наемане на професионален мениджмънт и на млади изследователи, за целенасочени 
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инвестиции в съоръжения и оборудване, както и, в случай на сливане/закриване - за покриване 

на разходите, свързани с ранното пенсиониране на персонала и за трансфер на съоръженията.  

4.65. От съществено значение е всички научноизследователски организации с публично 

финансиране да участват в оценката и в изработването и прилагането на плана за 

престурктуриране, за да може процеса на престурктуриране да има успех. Най-добрите 

университети и институти вероятно ще подкрепят този процес, тъй като това ще гарантира 

повече автономност и ресурси, но е необходимо да се създадат стимули, така че всички 

научноизследователски организации с публично финансиране да участват. Отделянето на 

целеви ресурси за преструктуриране ще е от полза, но в допълнение към това организациите с 

публично финансиране, които се откажат от оценката не трябва да имат право да получават 

безвъзмездна финансова помощ от НФНИ и европейски средства по оперативните програми.   

4.66. Резултатът от този процес на преструктуриране ще бъде една по-икономична и по-

ефективна система за научни изследвания. Изследователските организации с публично 

финансиране ще се ориентират в по-голяма степен към развитие и разпространение на 

технологиите, което ще привлече повече приходи от частни източници. В същото време, 

институтите на БАН, които ще бъдат слети с университетите, ще осигурят критична маса за 

създаването на центрове за върхови постижения, в които може да се концентрира подкрепата за 

научните изследвания и иновациите, за да се постигнат резултати, които да са видими на 

европейско и на световно ниво.  

Препоръка 2: Подобряване на ефективността на публичните разходи за научни 

изследвания чрез обвързване на финансирането на научните изследвания с измерими 

подобрения, допълване на финансирането от външни фондове и преминаване от 

институционално към конкурентно финансиране 

4.67. Правителството на България, като част от ангажиментите си по стратегията „Европа 2020” 

е приело национално ниво за инвестиции в НИРД от 1.5 процента от БВП до 2020 г. Това 

означава увеличение на публичната НИРД в размер на 0.5 процента от БВП през периода на 

Стратегията за интелигентна специализация, ако съотношението между изразходването на 

средства за публична и частна  НИРД остане на днешното ниво от 50 процента. Част от това 

увеличение може да дойде от подобрено усвояване на средствата от ЕС, предназначени за 

иновации, а останалото ще трябва да дойде от увеличаването на националните бюджетни 

средства.    

4.68. Отделянето на повече средства за финансиране на изследователската дейност може да 

окаже значително въздействие върху икономиката и развитието, при условие че се използват 

правилните механизми за това. Сегашните нива на финансиране на научни изследвания са 

недостатъчни и прекалено зависими от институционалното базово финансиране на БАН и 

университетите. Въвеждането на един или повече от механизмите, описани по-долу, ще доведе 

до съществено подобрение на ефективността на изразходването на публичните средства, 

отделени за научни изследвания  и ще бъде могъщ стимул за висококачествена научна дейност 

и сътрудничество.             
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 Обвързването на бъдещите увеличения на финансирането с измерими подобрения 

на представянето на научноизследователските организации с публично 

финансиране ще създаде стимули за преразпределяне на ресурсите към най-

продуктивните изследователски екипи. Въз основа на този анализ се препоръчва 

бъдещите увеличения в институционалното финансиране да бъдат обвързани с 

работата и представянето на публичните  изследователски организации. 

Финансирането, осигурено чрез съветите за научни изследвания в Обединеното 

кралство е добър пример за обвързване с редовни независими оценки. Оценката се 

извършва на всеки пет години, а средствата за научни изследвания се  разпределят 

към университетските факултети и лаборатории въз основа на резултатите от тази 

оценка.  

 Разпределянето на допълнителни средства към изследователските организации с 

публично финансиране, които могат  да си осигурят външни ресурси ще стимулира 

сътрудничеството с частния сектор, ще улесни участието в консорциуми и 

постепенно ще разнообрази базата на финансиране
81

. МОН би могло да приложи 

това на практика като задели финансирането, което ще бъде автоматично 

разпределено към изследователските организации на принципа ‘първият печели’ за  

допълване на външните средства, които всяка институция е осигурила от  частни 

или от европейски източници, като рамковите програми на ЕС, например. Ако 

съфинансирането е в съотношение 1:1, заделените средства трябва да са 

приблизително равни на обема на външни ресурси, получени през предходната 

година, но ефектът може да бъде по-голям в зависимост от наличните средства.  

Предимството на тази схема е, че средствата могат да бъдат изплатени бързо,  

бюрокрацията и разходите за администрация ще бъдат минимални, параметрите 

могат да бъдат коригирани в зависимост от приоритетните области, а ресурсите ще 

помогнат за покриване на разходите за национално съфинансиране на европейските 

проекти. 

 Увеличаването на обема на конкурентното финансиране ще гарантира по-успешно 

насочване на ресурси към най-добрите екипи и проекти. Това е подходът, 

предпочитан от Националния фонд "Научни изследвания", но все още съществуват 

проблеми по отношение на проектирането на инструментите, на изпълнението и 

                                                 

 
81

Международният опит показва, че изследователските организации, които са ориентирани към 

технологичното развитие могат да разполагат с  разнообразна база за финансиране, която предлага точната 

комбинация от възможности и стимули. Целта е да се постигне баланс между безвъзмездното финансиране, 

съфинансирането и конкурентното финансиране, и частните плащания: (1) Една трета от изходното 

финансиране за изграждане и поддържане на капацитет, (2) програма за НИРД, финансирана от държаватa и 

предприятията, или широко разпространение на технологии, финансирано предимно от държавата и групи 

от сътрудници, и (3) последната трета за технологични услуги и договори с частния сектор, както и НИРД с 

частния сектор.  
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оценката. Както е обсъдено по-долу, процесът на подбор за конкурентното 

безвъзмездно финансиране  трябва да даде предимство на проектите в 

сътрудничество, на целевите научни изследвания в приоритетни области, и на 

програмната НИРД. Икономическата криза доведе до рязко намаляване на 

финансирането на конкурентна основа, като постави в опасност резултатите от 

минали инвестиции в научни изследвания. Едно стабилно ниво на финансиране на 

научните изследвания е необходимо за подкрепа на работата на изследователските 

екипи.  

Препоръка 3: Преработване на инструментите за подкрепа, с цел стимулиране на 

научноизследователските сътрудничества и на целевите научни изследвания и  

подкрепа на изследователската инфраструктура 

4.69. Инструментите за финансиране на НФНИ трябва да бъдат преработени, за да се насочат 

към научни изследвания с голямо въздействие, особено такива, които се извършват в 

сътрудничества и са с конкретна цел. Опитът в новите икономики показва, че съвместните 

научни сътрудничества могат да увеличат научната продуктивност и са ключ към намиране на 

мултидисциплинарни решения на научните предизвикателства. Консултативните съвети по 

иновации, заедно с другите заинтересовани страни, трябва да играят роля при 

идентифицирането на онези научни области, които могат директно да подпомогнат развитието 

на националната икономика. Опитът на водещи научноизследователски институции в ЕС 

предоставя ценни уроци за начините за укрепване на целевите научни изследвания в България. 

(Каре 4.6). 
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Каре 4.6.  Институции за целеви научни изследвания в ЕС и насоки за българския контекст   

I) Сектор „Храни”: Националният институт за агрономски изследвания (INRA) във Франция
[1]

 е 

национален институт за целеви изследвания, който е на първо място сред земеделските институти в 

Европа. INRA провежда целеви научни изследвания за висококачествени и здравословни храни, 

конкурентоспособно и устойчиво земеделие. INRA е създаден през 1946 г. под съвместното 

ръководство на Министерството на земеделието и риболова и Министерството на висшето образование 

и научните изследвания. През 1984 г. INRA получава статут на изследователски институт за целеви 

изследвания, а през 2000 г. се разширява от единичната база  “агрономия и свързани индустрии” до 

тройната база на агрономия, диета и хранене, и околна среда. През 2005 г. INRA започна да се занимава 

и с по-глобални въпроси, свързани с устойчивостта.  Какво може да се използва в контекста в 

България (i) успешен пример за това как държавната подкрепа е трансформирала съществуващ 

научноизследователски институт в лидер в целевите изследвания в Европа; (ii) Бизнес моделът и 

програмата за научни изследвания на INRA се осъвременяват редовно, за да се вземат предвид 

трансформациите в световната икономика и природната среда.  

II) Сектор „Мехатроника и автомобили”: Институтът “Фраунхофер” за високоскоростна 

динамика Ернст Мах (EMI) и Институтът “Фраунхофер” за структурна издръжливост и 

надеждност на системите  (LBF) в Германия
[2]

 са партньори, които работят в тандем по комплексни 

въпроси на надеждността и сигурността в автомобилния сектор. LBF дължи експертизата си на повече 

от 65 години опит в областта на структурната издръжливост, а наскоро разшири дейността си и в 

областта на  комплексните мехатронни/адаптронни системи. EMI анализира физиката на 

високоскоростни, краткотрайни процеси, с цел да разработи нови подходи и авангардни решения за 

приложения в бизнес сегментите отбрана, сигурност, околна среда и транспорт. С общите си 

компетенции в тези области LBF и EMI разработват, оценяват и изпълняват цялостни решения за 

продукти, свързани със сигурността в областта на автомобилостроенето, с което се занимават с цялата 

верига на добавена стойност от първата идея до завършения продукт, от материал до система през 

целия жизнен цикъл. Какво може да се използва в контекста в България: (i) институционален 

капацитет както да предвиждат, така и да ‘наваксват’ с нуждите на индустрията, като 

идентифицират най-продуктивните области и насърчават бързоразвиващите се фирми; (ii) 

ефективност при привличането на приходи от научни изследвания по договори с индустрията и от 

публично финансирани научноизследователски проекти. 

III) Сектор „Здравеопазване и биомедицина”: Национален институт за здравеопазване и 

медицински изследвания (INSERM)
[3]

 е един от ключовите публични научноизследователски 

институти във Франция, който се занимава с целеви изследвания и прилага основните стратегии за 

здравни и медицински изследвания в научни приоритети и програми за НИРД. Създаден  през 1964 г., 

INSERM е публична институция с научна и техническа специализация под общото ръководство на 

Министерство на здравеопазването, младежта и спорта и Министерство на висшето образование и 

научните изследвания. Основната му мисия е да улеснява обмена между фундаменталните 

изследвания, клиничните изследвания, терапевтичните и диагностични изследвания  и общественото 

здраве в областите на биологията, медицината и общественото здраве. От 316-те 

научноизследователски лаборатории на INSERM, 80 процента се намират в университетските болници 

или CLCC, а другите се намират на кампусите на Националния център за научни изследвания на 

Института „Пастьор” и Института „Кюри” (Institut Curie). INSERM извършва най-голям дял публична 

биомедицинска НИРД от всички целеви институции. Какво може да се използва в контекста в 

България: целевите организации не могат да работят успешно в изолация, и за да изпълнят мисията 

си, институциите все повече работят в партньорство с други частни и публични 

научноизследователски институти.  

IV) Сектор ИКТ: Национална агенция за нови технологии (ENEA)
[4]

 в Италия. Изследователският 

ИКТ център се фокусира върху: високоефективни и дистрибутирани компютърни системи; много 

високоефективни мрежи за пренос на данни; интеграция на хетерогенни системи като научни 

съоръжения и лаборатории, ENEA управлява и разработва съоръжения за високоефективни 

компютърни системи (HPC) за повече от 3,500 процесора, с място за съхранение на данни от повече от  

150 TB. В изследователския център Портичи се намира суперкомпютъра CRESCO, водещата 
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компютърна инфраструктура на Агенцията, първокачествено съоръжение на национално ниво. В 

момента HPC-инфраструктурите на ENEA се използват от значителен брой лаборатории и 

научноизследователски групи, които работят в областта на моделиране на климата, симулация на 

комплексни технологични мрежи, биоинформатика, енергетика, нови материали. Какво може да се 

използва в контекста в България: (i) интердисциплинарните и мултидисциплинарните 

научноизследователски групи имат нужда от напреднали компютърни възможности поради 

междусекторната природа на ИКТ; (ii) „виртуалните лаборатории” са необходими за 

сътрудничество в „реално време” между националните и международните изследователски 

организации и компании. 

Източници:[1] www.infra.fr, [2] http://www.fraunhofer.de/en/research-topics/transportation-mobility.html, 

http://www.earpa.eu, [3] http://english.inserm.fr/, [4] http://www.enea.it/en/research-development/new-technologies/ict 

4.70. Насърчаването на съвместни научни изследвания изисква нови инструменти. Съществуват 

различни видове съвместни научни изследвания, които си поставят различни цели, 

включително изследвания, насочени към определена цел, мултидисциплинарни изследвания и 

изследвания, съфинансирани от частния сектор. Новите инструменти са необходими за 

насочване на значителни обеми от програмно финансиране, което има за цел да: (a) в 

краткосрочен план – изгради капацитета на съществуващите научноизследователски екипи и да 

подпомогне създаването на публично-частни  научноизследователски консорциуми; и (б) в 

дългосрочен план – да доведе до създаването на центрове за върхови постижения и 

широкомащабна научноизследователска инфраструктура със силна позиция в европейските 

научни изследвания.    

 Въвеждането на финансов инструмент за съвместни научни изследвания би постигнал 

значителен ефект на „активно търсене” по отношение на ориентацията на 

научноизследователските институти с публично финансиране към научни изследвания. 

Грантове за съвместни изследвания от порядъка на 400,000 долара до 1.5 млн. долара биха 

могли да бъдат дадени на изследователски екипи с висок потенциал, въз основа на 

критерии за отлични постижения  плюс целево ориентирани критерии и/или  

мултидисциплинарни критерии. Тези програми могат да са с продължителност от три до 

пет години. С цел насърчаване на култура за съвместни партньорски проекти, няколко 

страни предоставят подобно по размер финансиране за проекти, по които 

научноизследователските организации могат да привлекат поне 20% ефективно 

съфинансиране от частни компании или от други публични институции, които се 

интересуват от резултатите по проекта.    

 Инструментът научноизследователски мрежи може да спомогне за създаването на 

консорциуми с участието на изследователски екипи, местни бизнеси и международни 

центрове за изследвания и компании. Някои от страните, които са развили успешно този 

тип инициативи са Австралия, Финландия, Израел, и наскоро – Чили. Австралия е с една 

крачка напред със създаването на кооперативни изследователски центрове между 

индустрията и университетите, които постигат добри резултати в преориентирането на 

областите на изследване на важни групи от изследователи.  

http://www.infra.fr/
http://www.fraunhofer.de/en/research-topics/transportation-mobility.html
http://www.earpa.eu/
http://english.inserm.fr/
http://www.enea.it/en/research-development/new-technologies/ict
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 Инструментът центрове за върхови постижения може да подпомогне създаването и 

осъвременяването  на целево ориентирани научноизследователски организации с публично 

финансиране с призната международна видимост. Научноизследователски институции с 

опит в сътрудничеството в целево ориентирани или мултидисциплинарни проекти могат да 

участват за получаване на основно финансиране и програмно финансиране за подкрепа на 

усилията им за сътрудничество, включително и с международни центрове. В случая с 

България е препоръчително целево ориентираните центрове за върхови постижения да 

бъдат асоцирани с развитието на човешкия капитал на ниво бакалавър и магистър.  

Университетите и институтите на БАН могат да създадат партньорски програми,  по които 

научните изследователи могат да имат съвместно назначение в университет и да поемат 

преподаване и научно ръководство на дипломни работи в допълнение към научните 

изследвания.  

4.71. Центровете за върхови постижения са били създадени по предишни рамкови програми. 

Създаването на центровете подобри видимостта на българските научни изследвания и даде 

тласък на институциите-домакини, които се възползваха от "скока" в средствата за научни 

изследвания, за да запазят младите изследователи, да насърчат международната мобилност и да 

обновят  научното оборудване. Като цяло, ефектът върху обема и качеството на публикациите и  

другите резултати се оказа краткотраен, тъй като изследователските дейности не могат да бъдат 

поддържани без тези субсидии. В бъдеще, финансирането на центровете за върхови постижения 

ще трябва да бъде в по-голям мащаб и за по-дълги периоди от време, за да има трайно 

въздействие върху работата на организациите с публично финансиране и за да консолидира 

изследователския  капацитет.  Центровете също могат да бъдат начин за въвеждане на промени 

и стимули в управленските структури.  

4.72. Израелските центрове за висококачествени изследвания (I-CORE), които са част от 

многогодишния План за реформи във висшето образование, са добър пример за програма, която 

предоставя ресурси за създаването на водещи центрове за научни изследвания, специализиращи 

в дисциплини, в които правителството иска да засили интензитета на целевите изследвания. 

Сегашния поток на програмата ще даде 200 млн. долара на 16 центъра за период от пет години 

и ще проправи пътя за създаването на междуинституционални съвместни висши училища, с цел 

насърчаване на сътрудничеството между институциите на висшето образование.  

4.73. Важно е също да се въведат нови модели за  придобиване и споделяне на широкомащабна 

инфраструктура за научни изследвания, за да се актуализира научното оборудване по 

стратегически начин, да се подобри достъпа на заинтересованите потребители и да се даде 

възможност за по-балансирано разпределение на разходите. Международният опит показва, че 

има тенденция оборудването, което е закупено от един изследователски проект или център, да 

не се използва пълноценно. Насоките на ОИСР за финансиране на мащабна инфраструктура за 

научни изследвания подчертава необходимостта да се съберат потенциалните партньори на 

ранен етап, за да определят научния характер и характеристиките на проекта и да договорят 

прогнозните разходи и споделянето на бюджета. Повече подробности са дадени в Каре 4.7. 
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Каре 4.7: Препоръки на ОИСР за финансиране на международна широкомащабна инфраструктура 

за научни изследвания 

Според Форума за глобална наука на ОИСР, процесът на споразумение между участващите партньори 

(правителства, агенции, научноизследователски институти) трябва да преодолее следните пречки: 

1. Партньорите да се споразумеят за общата стойност на инфраструктурата 

2. Партньорите да се договорят как ще се осигуряват вноските – в брой или с апортни вноски (или и 

двете) и как ще се разходват средствата (например, договорни правила). 

3. Партньорите да договорят скала (формула) за вноски: Големите международни 

научноизследователски проекти са финансирани с помощта на различни схеми, някои от които са: 

равни дялове; дялове, които са изчислени според алгебрична формула като се използва брутен 

вътрешен продукт (БВП) и други променливи, както и дялове, свързани си достъп до ресурсите на 

инфраструктурата.  
Източник: OИСР 2010, доклад за създаване на голяма международна научноизследователска инфраструктура: 

проблеми и възможности. 

4.74. Страни като Нова Зеландия, със звената си за споделени научни услуги, които дават 

възможност на учените да споделят използването на скъпо оборудване и да заплащат за 

поддръжка, са имали в продължение на много години променливи разходи и известни 

административни разходи.  Ключът към успеха е тези звена да бъдат организирани като 

центрове за услуги с натиск за генериране на приходи посредством предоставяне на качествени 

услуги.  Персоналът на тези центрове ще се състои основно от техници, които знаят как да 

боравят с оборудването. Пример за два модела за достъп до такава инфраструктура е показан в 

Каре 4.8.
82

 

Каре 4.8: Правила за споделяне и достъп до широкомащабна инфраструктура за научни 

изследвания 

Според обширните разговори на ОИСР със световни експерти, много съоръжения за научни 

изследвания продължават да следват насоките от 1980 г. на Международния комитет за бъдещи 

акселератори (ICFA) да споделят големите научни инфраструктури. Според тези насоки, 

международният достъп до определено съоръжение зависи единствено от качествата на предложеното 

изследване, като се вземат предвид способностите на изследователите, значението на предлаганите 

измервания, шансовете за успешно завършване на проекта и оперативните разходи.  

 

Международната изследователска общност в момента обсъжда дали насоките на ICFA (или други 

„отворени, основани на достойнствата” принципи) могат да продължат да бъдат използвани за 

научноизследователски инфраструктури, като посочват следното резюме на предимства и недостатъци. 

Един алтернативен модел на насоките на ICFA ще бъде да се предоставя достъп на изследователите въз 

                                                 

 
82

Националната пътна карта на България за научноизследователската инфраструктура е одобрена през 

септември 2010 г. Тази пътна карта описва участието на българските институции в консорциуми за 

изпълнение на Европейската пътна карта за научноизследователската инфраструктура, както и седем 

проекта за укрепване на изследователската инфраструктура на България в сектори от геномика до 

суперкомпютри. Научноизследователска инфраструктура представлява оборудване, съоръжения, бази данни, 

големи компютърни мрежи, специализирани научно изследователски лаборатории, уникални географски и 

природни ресурси и услуги, от които научната общност се нуждае, за да извършва модерни, 

висококачествени и съвместими научни изследвания, трансфер, обмен и защита на научни знания.  



 

178 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

основа на частично финансово участие на страната или на институцията им към сътрудничеството. 

Различни характеристики могат да бъдат използвани за приписване на национална принадлежност на 

предложенията за научноизследователска дейност: националността на главния изследовател, на 

основната институция, на различните ко-изследователи и т.н.  
 

Предимства на насоките на ICFA  Недостатъци 

 Повишаване на научната продукция, 

разширяване на границите на универсално 

достъпното знание. 

 Укрепване на солидарността в 

научноизследователската общност и 

възнаграждаване на върховите 

постижения, независимо от пречките 

(например, икономически дисбаланси, 

геополитически конфликти). 

 Насърчаване на баланс и взаимност и една 

глобална система, в която всички учени 

могат да се конкурират при равни условия 

за използването на най-добрите 

съоръжения в света.  

 Опростяване на дейностите по 

съоръжението, тъй като не е нужно да се 

следят и управляват квотите за 

използване.  

 Авангардните изследвания все повече се 

съсредоточават около малък брой 

международни инфраструктури, които са 

много скъпи за изграждане и експлоатация.  

 Голям брой от потенциални потребители на 

научните ресурси, предлагани от 

съоръжението. 

 Партньорите са мотивирани да използват 

максимално инфраструктурата и трябва да 

предоставят отчетност на националните власти 

въз основа на ефективността на разходите или 

конкурентното предимство. 

 Ограниченията на достъпа са разпределени 

между партньорите по договорена формула 

според определени процедури, за да не се 

допуска „паразитизъм”, когато даден 

национален субект реши да не стане плащащ 

партньор, тъй като смята, че неговите учени 

ще получат достъп въз основа на върховите 

качества на бъдещите си предложения за 

научни изследвания.   
Източник: модели от OИСР 2010, доклад за създаване на голяма международна научноизследователска 

инфраструктура: проблеми и възможности. 

Препоръка 4: Въвеждане на национална финансираща програма, основана на 

постигнатите резултати, с цел да бъдат привлечени най-добрите учени и млади 

научни работници с явен потенциал, базирана на редовни независими оценки 

4.75. Много държави са разработили свои национални системи за отпускане на научни грантове 

и стипендии на отделни учени, за да намалят изтичането на мозъци, да стимулират научната 

производителност и да засилят стимулите за избор на академична кариера. Обикновено има 

малки грантове за млади изследователи или докторанти, при които заемането на академични 

постове е свързано с известно финансиране за изследователска работа. По-големите грантове 

обикновено осигуряват финансиране за две или три години и включват ресурси за основния 

изследовател, асистенти и лабораторни материали.
83

 

                                                 

 
83 Например, всеки проект осигурява между 20 и 40 хиляди евро на година и минимум 10 хиляди евро под формата на 

допълнителна заплата за изследователя. Средствата се отпускат на изследователя, а режийните са сравнително ниски, в 

рамките на 8-15%. 
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4.76. Въвеждането на стипендиантска програма базирана на постигнатите резултати за най-

добрите учени и млади изследователи с явен потенциал би била много по-ефективна от едно 

всеобщо повишаване на заплатите. За да може да създаде точните стимули, стипендията ще 

трябва да бъде достатъчно голяма, така че да съответстват на тези, които се предлагат в 

определени страни от ЕС. Стипендиантската програма би могла да започне като пилотна такава 

в ограничен брой постове и да се разрасне с времето.   

4.77. За да получат академичен грант, от българските изследователи ще се очаква да участват в 

редовни независими оценки, които да преценяват техните академични постижения и качеството 

на техните предложения. Тази програма ще включва състезателен процес, базиран на критерии 

за академични постижения и качество на предложенията. Качеството на работата трябва да се 

оценява не само по постигнатите научни резултати, но и в зависимост от степента на 

сътрудничество с частния сектор, патентите, лицензите и т.н. Редовните независими оценки ще 

бъдат необходими, за да се гарантира, че процесът е достоверен и прозрачен. Щом бъде 

въведена програма за академични грантове, ще бъде възможно да се отварят процедури за 

кандидатстване за наскоро завършили докторанти, за да се увеличи задържането на млади 

изследователи.  Фонд „Научни Изследвания” е предлагал известно финансиране за млади 

изследователи чрез различни процедури за набиране на предложения, но не е въведена цялостна 

система за академични изследователски грантове и сумите са твърде малки.   

4.78. Националната система за изследователите в Мексико е подходящ пример. Създадена е по 

време на икономическата криза през 80-те години на миналия век като начин да се задържат 

най-добрите изследователи, които са изправени пред рязък спад на заплатите по отношение на 

международната им конкурентоспособност, както и като средство за овладяване на изтичането 

на мозъци към САЩ. Само 1,200 изследователи получават стипендия през 1984 г. До 2012 г. 

бройката нараства до 18,500, с годишен бюджет от 250 милиона щатски долара. Младите 

изследователи, които наскоро са завършили своето обучение и започват академична кариера 

получават 20% от общия брой стипендии. Повече от 90% от изследователите в системата имат 

завършена докторска степен, в сравнение с 50% в най-големия държавен университет и по-

малко от 30% средно в държавните университети извън Мексико Сити.  

4.79. Фондът Unity Through Knowledge на Хърватска (UKF) е добър пример как може да бъде 

подкрепен научния и професионален потенциал в Хърватска, както и диаспората. Основните 

програми на UKF са описани в Каре 4.9. 

Каре 4.9: Фонд за обединени знания на Хърватска – от „изтичане на мозъци” към „циркулация на 

мозъци” 

1. Програмата за сътрудничество в изследователската работа (създадена през 2008) подкрепя средни по 

големина съвместни изследователски проекти в Хърватска, в които се включва хърватската диаспора, като 

по този начин се привличат най-добрите изследователски проекти към хърватските компании и 

институции, наред с международно/частно финансиране, знания, технологии и потенциални 

изследователски резултати. 

 Инструменти: изследователски проект, изследователска работа в ранния стадий, изследователска 

работа след защитена докторантура, краткосрочни визити, дългосрочни визити, консултиране, 

конференции, оборудване, човешки ресурси заети в науката и технологиите и режийни.  
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 Размер на грантовете: мин. 100.000 евро, макс. 200.000 евро. 

 

2. Програмата за млади изследователи и професионалисти подкрепя изследователи в началния етап на 

тяхната работа и професионалисти от Хърватска по отношение на всички аспекти, свързани с тяхно 

професионално израстване като най-вече осъществява проекти в сътрудничество с известни хърватски и 

международни изследователски и научни институции и индустрии, както и като им позволява 

самостоятелно да ръководят изследователски проекти. 

 Инструменти: изследователски проект, изследователска работа след защитена докторантура, ранна 

изследователска работа, краткосрочни визити, конференции, консултиране, оборудване, човешки 

ресурси заети в науката и технологиите и режийни. В рамките на едно предложение може да се 

кандидатства за един или повече инструменти. 

 Размер на грантовете: макс. 50.000 евро. 
Източник: Фонд Unity Through Knowledge на Хърватска. Guidelines and Procedures (STP II), 2012, http://www.ukf.hr. 

Препоръка 5: Разработване и въвеждане на цялостен набор от политики, които 

поощряват обявяването на ИС, монетизацията на ИС, и сътрудничество между 

университети и индустрия за комерсиализация на научните изследвания 

4.80. Както стана дума в раздела посветен на диагностиката на НИРД, комерсиализацията на 

технологиите зависи от два основни елемента: (i) режим на ПИС, който благоприятства 

комерсиализирането на изследователската работа и иновациите; и (ii) стимули за 

комерсиализация на иновациите чрез създаването на консорциум на ЦТТ. Съществуващите 

програми за комерсиализация в България, обаче, не подчертава никой от тези елементи, което 

пречи на страната да капитализира ефективно върху своя потенциал за научни изследвания и 

успешно да комерсиализира своите иновации. 

Укрепване на екосистемата за защита на ПИС 

4.81. В краткосрочен и средносрочен план съставителите на политики трябва да проведат 

цялостна оценка на предизвикателствата, пред които е изправена системата на ПИС и да 

обсъдят вариантите за политики, които биха довели да формирането на цялостен набор от 

полтики, които да подобрят екосистемата на ПИС. Определени мерки като насърчавнето на 

образованието по ИС сред бизнеса и изследователите могат да бъдат постигнати в близко 

бъдеще. На някои от мерките като създаването на пазари за ИС трябва да се отдели внимание в 

средносрочен и дългосрочен план. Въпреки че не са толкова спешни колкото създаването на 

консорциум на ЦТТ, съветът към създателите на политики е да следят подобни тенденции в 

глобалното пространство за монетизация на ИС и да бъдат готови за подходящата реакция в 

един по-късен момент, когато темата стане актуална за България заради увеличен капацитет в 

иновациите.  

4.82. Един щателен анализ на различните параметри на ПИС екосистемата ще помогне за 

намиране на варианти в политиките, които биха помогнали на България да подобри различни 

индикатори  за ПИС – напр. използване на патентите, приложение на патентите, налагане на 

ПИС, продължителност на съдебните спорове и т.н. Сродни въпроси, като тези свързани с 

ценообразуването на трансферите, данъците и оценяването при нематериалните ценности, 

трябва да бъдат част от едно подобно цялостно изследване. Анализът и обсъждането на 
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вариантите за политики, в най-добрия случай, трябва да се проведат в близко бъдеще, а 

въвеждането на политиките да стане в средносрочен план. Следват няколко причини, поради 

които политиките, изведени от подобно изследване, биха се отразили положително върху 

екосистемата за комерсиализиране на иновациите и биха били импулс за създаването на 

икономика на знанието. 

4.83. За момента в България няма единна ПИС политика, а в даденият пример в раздела за 

диагностика, БАН и Софийски университет имат различни насоки за ИС. Едни ясни насоки 

относно собствеността при ПИС и споделянето на авторските и лицензионни възнаграждения 

ще осигурят необходимата закрила за изобретателя, изследователските организации с публично 

финансиране и компаниите, които са включени в съвместната изследователска дейност. СОИС 

предлага насоки за университетите и организациите занимаващи се с НИРД, които могат да 

подпомогнат процесите на унифициране на насоките за ПИС на национално ниво в България.  

Каре 4.10: Насоки на СОИС за развитието на политики относно интелектуалната собственост в 

университетите и организациите занимаващи се с НИРД  

Принципи за споделяне на приходите от ПИС 

Насоките на СОИС предлагат схемата за хонорарите да включва следното: 

 (i) университетите определят цената на труда финансиран от външни източници по начин, който 

отчита стойността на труда на пазара; 

(ii) университетите се стремят да получат цена за възложена изследователска работа, която гарантира 

пълно възстановяване на разходите и отчита алтернативните разходи, в случаите, в които правата се 

отдават или се налагат ограничения. В случаите, когато даден университет или НИРД организация 

реши да сподели част от разходите за проекта, отчитайки относителните ползи за институцията и за 

спонсора, подробностите на подобно споделяне трябва да бъдат одобрени от всички заинтересовани 

страни. 

 

Практика при лицензите за некомерсиални научни изследвания и преподаване в университет 

или НИРД институция 

Много преподаватели и студенти се сблъскват с високи цени и практически неудобства, когато трябва 

да получат разрешение да използват в изследователската си или преподавателска работа, материали, 

които са обект на интелектуална собственост. Затова изобретателите биват насърчавани да се обръщат 

към издатели и други лица, на които изобретателите прехвърлят своите права върху интелектуалната 

собственост, и да поискат правото на безплатен лиценз за техните собствени некомерсиални 

изследователски и преподавателски дейности, включително, където това е възможно, правото всеки от 

съответната НИРД институция да използва интелектуалната собственост за некомерсиални проучвания 

и преподаване.  

 

Практики при прехвърлянето на права или лицензирането на интелектуална собственост от 

страна на изобретателя 

Университетите и НИРД институциите могат, по свое усмотрение, да разрешат на автор или автори да 

прехвърлят или дадат лиценз за интелектуална собственост. Институцията няма право да отказва 

съгласие прехвърляне или лицензиране и не може да го откаже изобщо освен ако няма намерение да 

осигури собствената си закрила. Подобно прехвърляне или лицензиране са обект на следните 

положения, освен ако институциите не ги оттеглят в писмен вид: 

(i) Обикновено институцията предпочита да запази за себе си безплатен лиценз за използване 

на интелектуалната собственост за некомерсиалнна научна и преподавателска дейност в 

рамките на институцията; 

(ii) Институциите получават дял от всички постъпления генерирани от комерсиализацията на 

интелектуална собственост след като изобретателят си е възстановил всички 
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документирани разходи, за които е платил собствени средства, за да си осигури правна 

закрила. Делът, който институциите получават се договаря за всеки отделен случай.  

Източник: WIPO Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D 

Organizations/ Насоки на СОИС за разработване на политики за интелектуалната собственост за 

университети и НИРД организации 

4.84. В допълнение, комерсиализацията на научната дейност бива катализирана, когато 

политиките: 

• Внасят баланс между „активно предлагане” (защита на ИС, лицензиране) и „активно 

търсене” (поръчана изследователска работа). Тъй като лицензирането на изследователската 

дейност в ранния етап е преобладаващия път към комерсиализацията в България, ще бъде 

необходимо да се отдели по-голямо финансиране на изследователска дейност ориентирана 

към конкретна мисия и приложна изследователска дейност. 

• Увеличават стимулите за обявяване и патентоване на изобретения. Пълното разкриване 

дава възможност на академичната общност да продължава да надгражда върху 

новопридобитото знание. 

• Насърчават използването на практически инструменти за управление на активите на ПИС, 

за да може да се улесни създаването на пазар за правата на ИС. Това изисква и 

разработването на рентабилни механизми за разрешаването на спорове свързани с ПИС. 

• Дават възможност за използване на правата на интелектуалната собственост като 

обезпечение за финансиране на дейности, за да се стимулира предприемачеството и да се 
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помогне на изобретателите да набавят финансиране на ранен етап за своите стартиращи 

фирми. 

 

Укрепване на комерсиализацията на изследователската дейност и технологиите 
чрез Центрове за технологичен трансфер 

4.85. За да може екосистемата за комерсиализация да се развива добре, всички политики, 

програми и инструменти трябва взаимно да се подкрепят. Създаването на консорциум на ЦТТ 

може да помогне не само на проблемите в настоящата система, но и да катализира положителни 

промени в цялата екосистема на иновациите. Крайната структура на предложения консорциум 

на ЦТТ и мерките за засилване използването и ефективността на системата за ПИС, трябва да 

бъде внимателно координирана с оглед на други програми и инструменти, за да се засилят 

синергиите, да се предотврати дуплицирането на усилията, както и да се максимизира 

въздействието върху всички аспекти на иновациите, научното и бизнес предприемачество, и 

комерсиализацията и абсорбирането на технологиите. Укрепването на мрежата от ЦТТ би 

повишило броя на патентите издадени от АСПТМ и ЕПВ; би засилило трансфера на 

изследователска дейност към пазара; и би дало на академичната общност по-добро разбиране за 

нуждите на пазара и съществуващата картина на ИС като по този начин би помогнало на 

изобретателите да насочат работата си по един по-ефективен начин. 

4.86. Ключът към създаването на успешен български модел на ЦТТ е да се използват силните 

страни на съществуващата мрежа като не се забравя, че основните дейности по 

комерсиализацията съдържат едни и същи елементи по цял свят, т.е. задълбочен анализ на 

картината на патентите, дълбоко познаване на индустрията, както и ефективен достъп до 

пазарите. В предложения модел за ЦТТ, центърът (ЦТТ консорциум) ще бъде нова организация, 

докато лъчите ще бъдат съществуващите ЦТТ и мрежи от ЦТТ. Новата Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност”  би могла да финансира центъра, за да се развие солидна 

компетентност по отношение на комерсиализацията на технологиите. Работата с една 

единствена организация (центъра) би означавало също намаляване на административното 

натоварване за всички заинтересовани страни. Лъчите (съществуващите ЦТТ) ще трябва да се 

присъединят към центъра, за да се възползват от неговите услуги и подкрепа. Предложеният 

консорциум на ЦТТ ще създаде единен механизъм за комерсиализация на технологиите. 

Създаването на консорциум на ЦТТ в сътрудничество с местните ЦТТ, които се помещават в 

университети и институти (настоящата мрежа от ЦТТ) би запазило и укрепило съществуващите 

ЦТТ и мрежите от ЦТТ.  

4.87. Допълнителното обучение на служителите на ЦТТ ща гарантира успешната работа на 

консорциума на ЦТТ. Повечето научни институти и университети притежават ЦТТ, но на 

системата като цяло й липсват ресурсите и експертните знания, необходими да подхранват и 

комерсиализират иновациите. Съществуващите ЦТТ имат ограничено разбиране за нуждите на 

индустрията или бизнес аспектите на комерсиализацията; т.е. необходимостта да се изградят 

солидни връзки с индустрията, да се прави анализ на патентите, да се предоставят лицензи, да 
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се правят маркетингови проучвания, и да се насочват учените към изследователска дейност в 

пазарна стойност чрез анализ на картината на ИС и индустрията.  

4.88. Централният ЦТТ може да включва експерти по маркетинг в сферата на ПИС, анализ на 

картината на ПИС, преговори за сключване на договори и въпроси свързани с патентите. 

Благодарение на големината си, един централен ЦТТ би помогнал за наемането на възможно 

най-добрите експерти, които обикновено изискват по-високи заплати, както и за закупуването 

на професионални бази данни за изследване на пазарите и ИС, които не са по силите на 

фрагментираните мрежи от ЦТТ.  Подобен централизиран ЦТТ би бил нещо повече от 

организация, занимаваща се с лицензиране и комресиализация; тя би могла да засили 

контактите с глобални иновационни вериги чрез лицензиране на патенти в подкрепа на 

местната изследователска дейност и да отговори на предизвикателствата в комерсиализацията 

породени от промените в международните режими за ИС. Местните ЦТТ, от своя страна, могат 

да отговарят за образоването на изследователската общност в сферата на комерсиализацията, 

подреждането на изобретенията по важност, и гарантиране спазването на институционалните 

политики. 

4.89. Друг важен аспект е въвеждането на алтернативни методи за монетизация на ИС като 

обмен, секюритизации и застрахователни пулове, които са все още сравнително ново явление в 

глобален мащаб; по-доброто познаване на новите техники за монетизиране на патентите би 

разширило наличните варианти, които са на разположение на местните заинтересовани страни в 

процеса на подобряване на капацитета на България в иновациите. Привлекателността на 

различните форми на фондове от ИС, търгове и обмен следва да се изследва в средно- и 

дългосрочен план с увеличаването на капацитета на българските иноватори. Подобни фондове 

могат да намалят разходите за транзакции (дори и в университетите в САЩ, ЦТТ имат 

затруднения в намирането на ползватели на лицензи) между генераторите и потребителите на 

ИС. Подобни фондове могат също за помогнат на България по-ефективно да изнася своите 

иновации в дългосрочен план. 

4.90. ЦТТ биха играли важна роля в укрепването на сътрудничеството между университети и 

индустрия. Създаването на орган в консорциума на ЦТТ или Българската академия на науките, 

който да служи като отделна платформа за партньорства между изследователските институции 

и индустрията, може да бъде приложимо решение, докато един централизиран ЦТТ може да 

служи като прозорец за комерсиализация на една технология, в противовес на съществуващата 

фрагментирана система, която не осигурява определен механизъм, по който академичните 

среди и индустрията могат да се свързват ефективно. Програмата Engineering Portfolio of 
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Inventions for Commercialization (Инженерно портфолио от изобретения за комерсиализация) на 

университета Станфорд е добър пример за ефективна комерсиализация на технологиите.
84

 

Препоръка 6: Използване на Оперативна програма”Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014-2020” за иницииране на промени в базата на науката и 

изследователската дейност в България 

4.91. Този раздел дава предложения за изграждането на ефективни синергии между новата 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” (наричана по-

долу ОП НОИР) и Стратегията за интелигентна специализация по отношение на финансирането 

на науката и изследователската дейност. Идейното предложение за ОП НОИР беше прието с 

решение на Министерски съвет № 19 от 09.01.2013, което възлага отговорността за 

изпълнението й на Министерство на образованието и науката (МОН).  

4.92. Препоръките по отношение на изследователската работа и науката в ОП НОИР са до 

голяма степен в съответствие с препоръките дадени в настоящия доклад, но има възможност 

България да повиши амбициите по отношение на резултати и сътрудничество в рамките на ОП 

НОИР 2014-2020.  

4.93. За целите на настоящия раздел тук за включени само дейностите ориентирани към 

изследователска дейност по Приоритетна ос #1 (Конкретни цели 1-3) и Приоритетна ос #2 

(Инвестиционен приоритет 1, Конкретни цели 1-2), следвани от заключения и препоръки. 

Бюджетът за дейности по Приоритетна ос #1 „Изследователска работа и технологично 

развитие” е 568,000,000 евро, а тези дейности са: (i) до 2022 г. да бъдат създадени 6-8 центъра за 

компетентност и 8-10 центъра за върхови постижения в науката на базата на независимо 

международно оценяване, (ii) до 2022 г. да бъдат създадени или осъвременени 22 национални и 

регионални инфраструктури за изследователска дейност (вкл. и-инфраструктури и платформи) 

и мрежи, и (iii) да бъдат подкрепени приложните научни изследвания и експерименталното 

развитие в приоритетни сектори (индикаторите за качеството на работата все още не са на 

разположение). Бюджетът по Приоритетна ос #2 (Инвестиционни приоритети 1 и 2) е 

85,200,000 евро, но в настоящия доклад, ние анализираме само следните категории дейности от 

Инвестиционен приоритет 1, където индикаторите за качеството на работата все още не са на 

разположение: (i) да бъдат подкрепени дейности по обучението и развитието на капацитета на 
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Stefani Shek, 2000, “Providing Industry with EPIC Access to Stanford's Engineering IP”, Stanford Technology 

Brainstorm.  Програмата ЕPIC (от английски: Инженерно портфолио от изобретения за комерсиализация) е 

лицензионен модел на университета Станфорд (САЩ). По тази програма компаниите заплащат абонаментна 

такса и получават опция за напълно платени неексклузивни лицензи, в определена област на прилагане, за 

всички налични технологии в инженерния факултет (има възможност и за ексклузивни лицензи, но те се 

договарят отделно). 
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талантливи български учени, и  (ii) да се подобрят условията за мобилност и задържане на най-

добрите български изследователи и учени. 

4.94. Новата оперативна програма е важен момент в процеса на съживяване на недостатъчно 

финансираната по време на предишния програмен период 2007 – 2013 българска наука и 

следователно трябва да се отдаде дължимото на потенциала на тази ОП и нейния поглед в 

бъдещето. Дадените по-долу области представляват положително развитие в България и са в 

съответствие с препоръките ориентирани към изследователската дейност, дадени в настоящия 

доклад:  

 Конкурентното финансиране по ОП НОИР на базата на международно оценяване на 

предложенията, е особено положително развитие в съответствие с нашите препоръки, 

което ще завиши обема на конкурентното проектно финансиране и ще доведе до 

съществуването на възможно най-добрите екипи и проекти.  Кандидатите преминали 

независима международна оценка на изследователския потенциал и съгласуваността с 

приоритетите на Националната стратегия за научните изследвания и Стратегията за иновации, 

ще имат предимство.  

 За новата ОП са заделени значителни ресурси, което демонстрира високо ниво на политическа 

ангажираност от страна на представителите на академичните среди, индустрията и 

гражданското общество и съответстват на обема на планираните дейности. 

 Въвеждането на международни оценки ще привлече повече средства от ЕС и чужбина, което 

ще доведе до установяването на благоприятен климат за доброто отчитане и прозрачното 

измерване на постигнатите резултати. 

 Регионалните разлики по отношение на изследователската работа са правилно адресирани 

чрез развитието на изследователската инфраструктура по Приоритет 1. 

 Ако бъде правилно приложено на практика, създаването на центрове за върхови постижение 

ще работи в полза на сътрудничеството между академични среди и индустрия и целева научна 

работа и ще помогне българските научни продукти да достигнат международно ниво. 

4.95. Ключови препоръки, които биха били от полза за успешното реализиране на ОП НОИР:  

 Въпреки че ОП НОИР не може да обърне внимание на всички нерешени въпроси на системата 

за научни изследвани в България, общата препоръка е все повече да се разработват конкретни 

дейности и индикатори за отчитане на въздействието;  

 Централният фокус на ОП НОИР трябва да бъде върху обучение на новото поколение лидери 

за научноизследователските институции  на регионално, национално и международно ниво. 

ОП НОИР би мога да въведе независимо оценяване на всички изследователски организации с 

публично финансиране от системата. 

 ОП НОИР трябва да създаде повече синергии и сътрудничество с други ОП, най-вече с ОП 

Иновации и конкурентоспособност (ОП ИК), която да осигури координация на справедливото 

разпределение на финансирането по иновационната верига, елиминирайки възможните 

пропуски.  

 Рамката за мониторинг и оценка на ОП НОИР трябва да бъде разработена по-задълбочено 

по отношение на специфичните резултати и съответните индикатори. 

 Един механизъм за финансова подкрепа, който да насърчава изследователски организации с 

публично финансиране, които привличат частни средства за осъвременяване на 

изследователската си база, ще бъде извънредно уместен. 
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 В процеса на развитие на идеята, ще бъде препоръчително да се включи информация за 

стойността на всеки механизъм за научни достижения в рамките на приоритетите. 

 Ще бъде важно да се отдели внимание на нетния положителен ефект от въведените мерки (т.е. 

на допълнителните механизми за осъществяване на дейностите, които да насочват ресурсите, 

да подхранват индивидуалните и институционални стимули, за да има върхови постижения в 

науката и да се комерсиализират научните изследвания). 

 Препоръките по отношение на начините на финансиране от националния бюджет са особено 

актуални. 

4.96. Освен това, смекчаването на следните рискове, би могло да има значителен принос за 

финансовата стабилност и оперативност на ОП НОИР.  

 Дейностите по ОП могат да срещнат значително предизвикателства по време на фазата на 

изпълнението като се има предвид ниското ниво на усвояване на средства от ЕС в момента, 

което може да намали възможността на България да договори по-висок финансов пакет от 

ЕС за периода 2014 – 2020 във връзка с включването на ОП НОИР
85

. 

4.97. Необходим е адекватен механизъм за изпълнение. Правителството ще трябва да подобри 

работата по имплементацията на НФНИ. Освен че ще трябва да се преработят инструментите на 

НФНИ, ще трябва да се направи ревизия на механизмите за финансиране на науката, както и да 

се вземат мерки по отношение на слабите страни идентифицирани от различни доклади (напр. 

независимото оценяване на НФНИ от 2006 година и последните доклади на Arc Fund 

Innovation.bg):   

 Промяна на баланса между финансиране отгоре-надолу и отдолу-нагоре: Подходът за 

финансиране отдолу-нагоре трябва да се поддържа, но значително повече средства трябва 

да бъдат отделени за финансиране отгоре-надолу, тематично финансиране в съответствие с 

европейските и национални приоритети.  

 Увеличаване на продължителността на програми и проекти: По-големите мрежи и 

центрове за върхови постижения трябва да получават финансиране за период до пет 

години, докато съществуващите по-малки проекти, финансирани във връзка с кандидатура 

на даден изследовател, трябва да продължат да получават финансиране за период от най-

много три години.  

 Периодично набиране на кандидатури или отворени прозорци:  Финансирането на 

индивидуални учени трябва да бъде достъпно през цялата година, за да предложи 

подкрепа, когато от нея има най-голяма нужда. Необходимо е да има една дата за подаване 

на кандидатури по тематичните и общи обяви, в съответствие с датите на академичната 

година. 

 Профил на оценителите: Всяка двойка оценители трябва да включва един международен 

оценител, който да разглежда писмените предложения. При проекти, които включват 

                                                 

 
85Erawatch. 
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големи мрежи от изследователи или бъдещи центрове за върхови постижения, оценяването 

трябва да се провежда изцяло от международни оценители.  

 Опростяване на процедурата за подбор:  Кандидатурите за финансиране трябва да станат 

електронни и всички предложения и доклади на оценителите трябва да са на английски 

език. Експертните панели трябва да се срещат само по веднъж за всяка от обявите, за да 

класират и отпуснат финансирането за предложеният. Всеки член на панела трябва да 

получава фиксирано заплащане за двугодишния период на служба. 

 Укрепване на мониторинга и оценката: Междинното оценяване в края на първата година 

трябва да съдържа само финансов одит на проект и може да бъде извършено от 

административен служител. Не бива да се очакват научни резултати след една година. В 

края на втората година трябва да се направи оценка както на финансовите, така и на 

научните аспекти на проекта.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 Научни публикации 

Приложение 4.1a: Публикувани статии в 

български професионални издания по област, 

град, относ. стойности (1960-2012) 

 
Източник: собствени изчисления, SCOPUS, 

получени 9 януари 2013 

Приложение 4.1b: Тенденции в научните 

публикации и цитирания (1996-2011) 

 
 

Източник: SCImago на базата на SCOPUS, получени 

на 12 декември 2012.  

 
 

 
Приложение 4.1c: Разпределение на научните 

публикации за България (1991-2011) 

Източник: собствени изчисления, SCOPUS, получени 

декември  2012 

Приложение 4.1d: Структура на разходите за НИРД 

по научни области (%) 

 
Източник: собствени изчисления, НСИ, получени 

декември 2012, www.nsi.bg 

Приложение 4.1e: Най-голямо научно участие в български публикации (1991-2009) 

Международно участие по 

страни 

1991-2000 2001-2009 

Класация Общо % Клас. Общо % 

Германия 1 1694 9.07 1 2,845 13.33 

САЩ 2 1061 5.68 2 1,759 8.24 

Франция 3 896 4.80 3 1,452 6.80 

Италия 4 715 3.83 4 1,320 6.19 

Англия 7 392 2.10 5 964 4.52 

Испания 6 486 2.60 6 866 4.06 

Руска федерация 5 622 3.33 7 836 3.92 

http://www.nsi.bg/


 

190 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

Белгия 13 240 1.28 8 800 3.75 

Полша 13 240 1.28 9 767 3.59 

Швейцария 10 293 1.57 10 608 2.85 

Общо – Всички области- 18,685 21,340 

Източник: Web of Science (получени March, 2010). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2: Класация на университетите 

Приложение 4.2a: Класация на университетите на базата на индустрии и дисциплини 

 

   Преподав

ане 

Научна 

дейност и 

учене 

Хранопрераб

отване 

Технологии  Университет по хранителни 

технологии 

50.13 69 

    Русенски университет „Ангел 

Кънчев” 

67.88 36.71 

    Тракийски университет – Ст. 

Загора 

50.3 54.41 

  Растениевъдство Селскостопански университет 63.38 66.49 

    Лесотехнически университет 50.45 65.35 

    Тракийски университет – Ст. 

Загора 

61.1 57.39 

  Животновъдство Тракийски университет – Ст. 

Загора 

61.1 44.26 

    Селскостопански университет 41.4 54.79 

Машиностро

ене и 

електроника 

Електроинженерство, 

електроника и 

автоматика 

Химикотехнологичен и 

металургичен университет 

81.41 74.53 

    Технически университет София 62.66 81.64 

    Русенски университет „Ангел 

Кънчев” 

63.6 44.3 

  Машинно инженерство Технически университет София 56.24 85.29 

    Русенски университет „Ангел 

Кънчев” 

72.71 47.43 

    Технически университет Габрово 69.12 50.78 

  Общо инженерство Технически университет София 71.21 84.53 

    Химикотехнологичен и 

металургичен университет 

65.66 78.44 

    Минногеоложки университет „Св. 

Иван Рилски” София 

35.61 49.25 

ИКТ Информатика Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски” 

59.92 85.83 

    Американски университет в 

България 

55.04 44.18 

    Нов Български Университет 55.26 51.05 

  Комуникации и 

компютърни науки 

Технически университет София 61.9 84.94 

    Технически университет Варна 60.69 59.36 

    Русенски университет „Ангел 

Кънчев” 

65.86 61.1 
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Фармацевти

ка 

Биотехнологии Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски” 

58.56 77.33 

    Университет по хранителни 

технологии 

59.62 56.61 

    Химикотехнологичен и 

металургичен университет 

42.52 48.82 

  Биология Софийски университет „Св. Кл. 

Охридски " 

65.24 73.81 

    Тракийски университет – Ст. 

Загора 

56.8 55.58 

    Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” 

48.26 51.92 

  Фармация Медицински университет - София 59.74 66.73 

    Медицински университет - 

Пловдив 

55.2 38.39 

    Медицински университет „Проф. 

Д-р Параскев Стоянов” – Варна  

40.19 48.96 

Приложение 4.2b: Класация на българските 

университети – Фармацевтичен сектор 

 

Приложение 4.2c: Класация на българските 

университети – Хранопреработвателен сектор 

 

Приложение 4.2d: Класация на българските 

университети – Машиностроене и електроника 

Приложение 4.2e: Класация на българските 

университети – Сектор ИКТ 
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текст на картинките:  

Хоризонтално: Преподаване и учене 

Вертикално: НИРД 
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Приложение 4.1: Предизвикателства при разпределението и използването на 

средствата за наука и технологии в университетите 

При университетите, минимален размер от финансирането е предназначен за научни 

изследвания 
86

.  Така наречената субсидия за наука възлиза на 2,8% от държавното подпомагане за 

университетите през 2010 г. Това е подкрепа на ниво проект, която трябва да помогне за 

покриване на основните нужди на университетите за провеждане на научни изследвания, 

изготвяне на публикации, отпечатване на учебници и доклади за научни изследвания. Тази сума, 

обаче, е недостатъчна. Във всички висши учебни заведения финансирането се разпределя на 

вноски от 50:30:20 процента, като размерът на вноската зависи от изпълнението на договорените 

проекти и от представянето на отделните ВУЗ-ове по отношение на изразходването на субсидията 

за наука, получена през предходната година.
87

 

Често срещани предизвикателства при разпределянето и използването на финансиране за наука и 

технологии в университетите са: 

 Изискването минимум 10% от бюджета да бъдат разпределени за наука и технологии 

( Закон за висшето образование )* не е изпълнено . Опитите за достигане на тази 

10% означават орязване на бюджета за заплати и други важни пера, което не е 

възможно. 

 Годишните държавни субсидии за университетите не включват разходните нужди за наука, 

технологии и иновации , и се основават на броя на студентите и планираните капиталови 

разходи. Заплатите, с изключение на отпуските за научни изследвания, не трябва да се 

считат за разходи за наука, технологии и иновации. 

 Разходите за наука, технологии и иновации включват единствено : (i) заплати, покриващи 

реалните часове за научни изследвания, и (ii) преки разходи за научни изследвания като 

анализ, събиране и закупуване на данни, софтуер, оборудване и лабораторни консумативи. 

Финансирането за наука, технологии и иновации обикновено покрива единствено 

жизнения минимум за закупуване на компютри и канцеларски материали. 

 Няма разграничение на разходите за наука, технологии и иновации от другите видове 

разходи от счетоводна гледна точка: счетоводните системи и/или системите за 

управление трябва да разделят разходите за наука, технологии и иновации от тези 

за покриване на основните нужди на университетите. Действащите в момента 

системи не позволяват на администраторите да дадат количествено изражение на 

цената на научните изследвания. 

 Правилата за държавните субсидии изискват процедура за възлагане на обществена 

поръчка, което забавя университетските проекти . Законът за обществените 

поръчки се отнася до всички университетски проекти, дори ако финансирането 

идва от частни фирми, което може да бъде значителен възпиращ фактор за частни 

инвестиции в университетските научни изследвания. 

                                                 

 
86

Световна банка (2012) Укрепване на висшето образование в България 
87

Останалата част от финансирането за университетите е чрез: основна субсидия (79%), която покрива 

заплатите и текущите разходи на ВУЗ; социална субсидия (14%) за покриване на социалните разходи на 

студентите, вкл. стипендии и общежития – размерът се определя за всяка година в съответствие с броя на 

записаните студенти във ВУЗ; капиталова субсидия (3.3%) която покрива нуждите на ВУЗ от капиталови 

инвестиции. 
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 Липсата на дългосрочно финансиране за наука, технологии и иновации от страна на 

правителството затруднява университетите при планирането, поставянето на 

приоритети и изготвянето на стратегии. В момента, бюджетите за наука, 

технологии и иновации често се съкращават след като са одобрени, което 

значително затруднява планирането. 

 
* Член 91 (7) 

 
Източник: Разговори с ректорите на някои от най-големите университети, проведени за Световната банка 

(2012 г.). „Постигане на интелигентен растеж: Как научните изследвания и иновациите 

да работят за България”, Доклад No.66263-BG. Вашингтон, окръг Колумбия.  
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Приложение 4.2: Академични кариери 

Приложение 4.4a: Средна годишна заплата в страната, получавана от изследователите в зависимост 

от опита им (2006, всички валути изразени в СПС) 

 
Източник: Генерална дирекция „Научни изследвания” на ЕК (2007), Трудово възнаграждение на 

изследователите в публичния и частен сектор, април 2007 г. 
Бележка: Изследването на ГД „Научни изследвания” на ЕК (2007) анализира средното трудово 

възнаграждение на изследователите по страни като нормализира резултатите според Стандарт за 

покупателна способност (СПС). СПС се базира на цената на живот в дадена страна, което позволява 

многостранни сравнения не само в рамките на ЕС, но и на международно ниво. 

Приложение 4.4b: Разлика в медианните годишни брутни доходи на лица с докторска степен, 

работещи като изследователи и не-изследователи, 2009 

 
Източник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011. 
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Приложение 4.3: Методи за оценяване на националните научни институции – 

международно сравнение 

Оценяване на 

научните 

изследвания – 

международно 

сравнение  

Обединено кралство Франция Нидерландия България 

Кратко описание/ 

наименование на 

дейността  за 
оценяване 

Схема за оценяване на 

научните изследвания на 

Обединеното кралство/UK 
Research Assessment Exercise 

(RAE) 2008 (през 2014 ще 

бъде заменена от Рамка за 

върхови постижения в 

науката/Research Excellence 

Framework - REF) 

Оценяване на 

изследователските 

институции и висшите 
учебни заведения/Evaluation 

of Research and Higher 

Education Institutions 

Стандартен протокол за 

оценяване/Standard 

Evaluation Protocol 2009-
2015 (SEP) за оценяване на 

научните изследвания в 

Нидерландия 

Оценяване на 

изследователските 

единици на БАН 

Честота на 

оценяването (когато 

е необходимо, на  
няколко години, 

ежегодно) 

На няколко години: 2008, 

2014 

На няколко години: всяка 

година Агенцията оценява 

институциите от една от 
петте регионални групи; в 

годината преди договарянето 

със съответното 

министерство, за да даде и на 

двете страни обща база за 

анализ и диалог. 

На няколко години: на всеки 

6 години 

Когато е необходимо 

Дата на последното 

оценяване 

2008 2012 2009 2009 

Кой прави 

оценяването 
(вътрешни експерти, 

водено от 

правителството, 

външни експерти, 

международно) 

Съвета за финансиране на 

висшето образование на 
Англия/Higher Education 

Funding Council for England 

(HEFCE), Съвета за 

финансиране на 

продължаващото и висше 

образование на Шотландия/ 

Scottish Further and Higher 

Education Funding Council 
(SFC), Съвета за финансиране 

на висшето образование на  

Уелс/Higher Education 

Funding Council for Wales 

(HEFCW) и Министерството 

на труда и ученето на 

Северна Ирландия/Department 

for Employment and Learning, 
Northern Ireland (DEL) 

Френската агенция за 

оценяване на 
изследователската дейност и 

висшето образование/AERES 

(French Evaluation Agency for 

Research and Higher 

Education), други институции 

от същата област, експерти 

Ръководи се от: 

Асоциацията на 
холандските 

университети/Association of 

Dutch Universities (VSNU), 

Кралската академия за 

изкуства и науки на 

Нидерландия/Royal 

Netherlands Academy of Arts 

and Sciences (KNAW) и 
Нидерландската 

организация за научни 

изследвания/Netherlands 

Organisation for Scientific 

Research  (NWO), с 

международни външни 

оценители от подобни 

институции 

Международно: 

ръководи се от 
Европейската научна 

фондация/European 

Science Foundation 

(ESF) и All European 

Academies( ALLEA) – 

Европейската 

федерация на 

националните 
академии на точните и 

хуманитарни науки  

Кои институции са 

включени 

(университети, 

изследователски 

институти, и двете) 

И двете И двете И двете Само институти на 

БАН 

Какъв метод се 

използва 

(интервюта, 

експертни панели, и 
двете) 

„Модифицирана” или 

„информирана” оценка от 

сродни институции 

(индустрията или тези, които 
прилагат на практика 

постиженията на 

изследователската работа 

могат да бъдат включени в 

оценяването, т.е. ангажирани 

са и „потребителите”) 

Самооценка от страна на 

институцията, последвана от 

външна, независима, 

колективна и прозрачна 
оценка от страна на сродни 

институции; посещения на 

място на експертни комисии; 

одобреният доклад с оценката 

се изпраща на институциите 

за предложения и поправки. 

Информацията, която трябва 

да се представи на 

комисията от външни 

оценители, съдържа два 
компонента: (i) доклад за 

самооценка, който включва 

SWOT анализ и (ii) пълен 

набор от количествена 

информация относно 

вложените средства и 

дейностите на групата шест 
години преди оценяването. 

(i) детайлни доклади за 

самооценка 

подготвени от всички 

институти на БАН, 
подадени на 

Комисията за 

мониторинг на 

оценяването и (ii) 

посещения на място; 

интервюта от 

панелите. 

Приоритетни 

критерии за 

оценяването: 
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Оценяване на 

научните 

изследвания – 

международно 

сравнение  

Обединено кралство Франция Нидерландия България 

Ориентираност на 
изследователската 

работа (обща, 

целева, приложна, 

мултидисциплинарна) 

Обща, приложна, целева, 
интердисциплинарна и 

мултидисциплинарна 

Обща, приложна, целева, 
интердисциплинарна и 

трансдисциплинарна 

Обща, приложна, мулти-, 
интер- или 

трансдисциплинарна 

Обща, целева 

Индикатори за 

научно и 

технологично 

въздействие 

(публикации, 
цитирания, 

патентоване) 

Всички изследователски 

вложени средства и дейности: 

статия в научно издание, 

глава в книга, авторска книга, 

принос в конференция, 
интернет публикация, 

редакция на книга, изложба, 

научен доклад за външна 

организация, артефакт, 

дигитална или визуална 

медия, научно издания, 

дизайн, патент/публикувана 
кандидатура за патент. 

Публикации, лекции и други 

непубликувани вербални 

комуникации, други научни 

доклади в конкретната 

област, производство на 
инструменти, ресурси, 

методология. 

Всички изследователски 

вложени средства и 

дейности (патенти, научни 

статии, здравни протоколи, 

дизайн, доклади свързани с 
политиките, в зависимост от 

научната област). Качество 

и научна адекватност на 

изследователската работа. 

Докладите за 

самооценка включват 

най-важните научни 

постижения, брой 

цитирания, научни 
продукти, 

изобретения, патенти, 

патентни лицензи, 

регистрирани 

патентни лицензи, вкл. 

индивидуални патенти 

на отделни учени от 
дадено звено; 

приложения, високи 

технологии, 

прототипи. 

Образование и 

обучение (няма, 

магистърска степен 

и професионално 

образование, 
докторска степен и 

пост-докторат) 

Развитие на бъдещото 

поколение изследователи. 

Студенти в магистърски 

програми (M1 и M2) и 

докторанти приети от 

научноизследователската 

институция; мониторинг на 
докторантите заедно с 

институцията, предлагаща 

докторантурата и внимание 

към кариерните възможности 

на завършващите; включване 

на изследователите в 

изработването на 

магистърските програми. 

Докторски програми – цели 

и интегриране в 

институциите; структура на 

програмите; супервизия; 

степен на успеваемост; 
образователни ресурси; 

научни публикации и 

докторски тези. 

Докторатури и пост-

докторати; участие на 

учените в звеното чрез 

преподаване и 

обучение. 

Международно 
сътрудничество 

(обмен и семинари, 

съвместни 

публикации, 

съвместно 

образование/изследов

ателски програми)  

Съвместна НИРД Национални и международни 
съвместни изследователски 

проекти; сътрудничество с 

други лаборатории; участие в 

национални и международни 

мрежи, научни общества, 

общности за научно 

програмиране; управление на 

колекции, серии предлагани 
от научни издатели; участие в 

редакционни колегии, научни 

комисии на симпозиуми или 

конвенции, научни 

редакторски екипи. 

Съвместна НИРД Не директно 

Сътрудничество с 

частния сектор 
(няма, неформални 

партньорства, 

договори за НИРД, 

съвместна НИРД, 

консорциуми) 

Свързаност с търговията и 

производството. 

Договори с не-академични 

партньори (изследователска 
дейност, договори за 

публикации, наличие на 

експертни знания и умения 

или ресурси, съвместно 

финансиране на тези и т.н.) и 

съвместно кандидатстване за 

търгове; брой на 

стартиращите фирми 
балгодарение на мулти-, 

интер- или 

трансдисциплинарен опит. 

Сътрудничество в НИРД; 

сътрудничество с 
индустриите; темите на 

изследователската работа 

планирани за близкото 

бъдеще и техните 

перспективи. 

Гъвкави партньорства 

 
Докладите за 

самооценка включват: 

перспективи за 

укрепване на 

взаимоотношенията с 

индустрията и/или 

други сектори, които 

са важни за 
икономическото 

развитие на страната. 
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Оценяване на 

научните 

изследвания – 

международно 

сравнение  

Обединено кралство Франция Нидерландия България 

Икономическо и 
социално въздействие 

(възприемане на 

технологиите, 

продуктивност, 

създаване на работни 

места, стоки за 

обществото) 

RAE подобрява качеството на 
научните резултати, 

информира обществото и 

правителството за 

постиженията на науката. 

Внедряване на структури в 
подкрепа на технологичния 

трансфер; ангажиране на 

интерфейс структури; 

сътрудничество с културни 

институции (музеи, 

библиотеки, академии, театри 

и опери); участие в културни 
събития, програми за 

културно наследство. 

Трансфер на знания, принос 
на науката към важни теми 

и дебати в обществото: 

поведенчески промени на 

лица и институции (напр. 

протоколи, закони и 

разпоредби, учебни 

програми). 

Оценката за 
адекватността се 

разбира като социо-

икономическо 

въздействие: фокус 

най-вече върху услуги, 

съвети и насоки (и, 

където е подходящо, 
конкретно обучение и 

дейности по места). 

Вътрешни промени 

породени от 

оценяването (няма, 

пренасочване на 

вътрешни фондове, 
реорганизация на 

институцията)  

n/a Реорганизация на 

институцията, финансиране, 

публична видимост 

Подобряване качеството на 

изследователската дейност 

на базата на външно 

оценяване от лица от сходни 

структури, вкл. научна и 
обществена значимост на 

изследователската работа и 

управлението й. 

Институционална 

реорганизация  

Връзка на 

резултатите от 

оценяването с 

бъдещо публично 

финансиране 

(директна, 
индиректна, няма) 

Директно Директно Директно: отчитане пред 

борда на изследователската 

организация; освен това за 

финансиращите агенции, 

правителство, цялото 

общество. 

Не 

Линк към 

материалите от 

оценяването/уебсайт 

http://www.rae.ac.uk/ http://www.aeres-

evaluation.com/Evaluation/Eval

uation-of-

institutions/Evaluation-

principles 

http://www.knaw.nl/Content/I

nternet_KNAW/publicaties/pd

f/20091052.pdf 

http://www.esf.org/filea

dmin/Public_documents

/Publications/BAS_repo

rt.pdf 
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Приложение 4.4: България и 7-ма РП – Основни факти 

 
Източник: Innovation Union Competitiveness Report 2011 

 

7-ма РП – Основни факти и стойности 
Кандидатури: 

Към 16/03/11 общо: 

· 2.014 редовни предложения са подадени в отговор на 248 покани за предложения 

по 7-ма РП 

· включващи 2 600 кандидати от България (0,98% от ЕС-27*) и 

· кандидатстващи за принос от 494,62 млн. евро от страна на ЕК (0,56% от ЕС-27*) 

161 

Сред ЕС-27* България (БГ) заема” 
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· 20то място по брой кандидатури 

· 20то място по отношение на поискан принос от ЕК 

Степен на успеваемост: 

· Процентът на успеваемост на кандидатите от БГ от 16,8% е по-нисък от този на 

кандидатите от ЕС-27*, който е 21,6%. 

· Процентът на успеваемост по отношение на финансовия принос на БГ, който е 

10,9%, е по-нисък от този на ЕС-27*, който е 20,7%. 

Конкретно, след оценката и подбора, общо: 

· 337 предложения са приети за финансиране (16,7%) 

· включващи 438 (16,8%) успешни кандидати от България, 

· кандидатстващи за 53,95 млн. евро (10,9%) финансов принос от ЕК. 

Сред ЕС-27* България (БГ) се нарежда: 

· На 24то място по отношение на успеваемост на кандидатите и 

· На 26то място по отношение на успеваемостта за финансов принос от ЕК 

Подписани споразумения за грантове 

Към 16/03/2011 България (БГ) участва в: 

· 292 подписани споразумения за грантове 

· Включващи 4.344 участници, от които 385 (8,86%) са от България, 

· Които се възползват от общо 1.003,70 млн. евро принос от ЕК, от които 47.09 млн. 

(4,69%) са предназначени за участници от България 

Сред ЕС-27* по отношение на подписаните споразумения за грантове по 7-ма РП 

България заема: 

· 20то място по броя на участията и 

· 21во място по бюджетен дял 

Представяне и участие на МСП 

· Процентът на успеваемост на българските МСП, който е 14,15%, е по-нисък от 

този на ЕС-27*, който е 19,33% 

· Процентът на успеваемост на българските МСП по отношение на финансовия 

принос от ЕК, който е 12,80%, е по-нисък от този на ЕС-27*, който е 18,26%. 

Конкретно: 

926 български МСП са кандидатствали за 151,81 млн. евро 

131 (14,15%) успешни МСП кандидатствали за 19,43 млн. евро (12,80%) 

При подписаните споразумения за грантове към 16/03/2011 има: 

· 76 МСП от България получатели на грантове, т.е. 19,74% от общото участие на 

България 

· 13.10 млн. евро т.е. 27,82% от общия бюджетен дял на БГ 

· 3те най-добри сътрудничества са с: 

· Обединено кралство (371) 

· Германия (371) 

· Италия (291) 
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Chapter 5. Глава 5. Формиране на човешкия капитал 

A. Общ преглед на системата за висшето образование в България 

5.1. След присъединяването на България към ЕС през 2007 г., системата на висшето 

образование помага на страната да засили своето социално и икономическо сближаване с 

останалата част от Европа. Но, въпреки постиженията от последните две десетилетия, висшето 

образование продължава да бъде изправено пред предизвикателства, свързани с качеството, 

ефективността и достоверността на резултатите. Освен това, България притежава един от най-

предизвикателните демографски профили в ЕС и света, където се очаква населението да 

намалее с 27 процента в периода 2010 и 2060 година, като в крайна сметка се редуцира 

наполовина от нивото в началото на прехода. Българското общество бързо застарява като се 

очаква населението над работоспособна възраст почти да се удвои и да достигне 33 процента от 

общото население до 2060 г. в сравнение с 2010 г.  Най-важното е, че се очаква населението на 

възраст между 15 и 24 години да намалее с 41 процента между 2010 и 2060 г., което ще окаже 

директно влияние върху сектора висше образование. 

5.2. Намаляването на разликите между България и останалите страни от ЕС ще изисква 

постоянни и несъмнени подобрения в продуктивността и преминаване към икономически 

дейности с по-голям потенциал за добавена стойност, генерирани от служители с по-

специализирани и по-добри умения. Националните цели по стратегия «Европа 2020» и 

свързаните с нея стратегически документи, приети от българското правителство (Националната 

програма за реформи и Конвергентната програма) си поставят амбициозните цели да се увеличи 

делът на хората на възраст 30-34 години а висше образование до 36 процента през 2020 г. С 

появата на негативен ръст на записванията, обаче, постигането на тази цел ще изисква:  (i) 

повече услилия за записването на останалите извънсистемата на възраст 23-34 години; (ii) по-

добро включване и повече завършващи средно обрзование, (iii) консолидация на сектора, за да 

се оптимизира капацитета за прием на ВУЗ; и (iv) подобряване на качеството  и 

международната репутация на българското висше образование и стремеж към записване на 

повече чуджестранни студенти. 

5.3. Редица скорошни инициативи за реформа вече отделят внимание на някои от тези въпроси:  

 През 2011 г. промените в Закона за академичното развитие замениха неефективната, 

централизирана система за кариерно развитие със система, предоставяща значителна 

автономност на ВУЗ и изследователските институции да прилагат свои собствени 

политики по отношение на служителите си.  

 През 2010 и 2011 беше променен Законът за висшето обазование, който позволи на 

ВУЗ да изпълняват изследователска дейност по договори за държавни или частни 

клиенти, както и за други ВУЗ; да си партнират с дуги учебни заведения (местни или 

чуждестранни) и организации. Тези промени създадоха и законовата база за 

предлагането на съвместни образователни програми, включително и такива 

организирани под формата на франчайз.  
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 Моделът на финансиране беше постепенно фокусиран върху представянето на ВУЗ, 

започнало с предоставянето на малки възнаграждения за добро представяне през 2011 

г., които в последствие през 2012 бяха увеличени и подобрени. Тази реформа на 

финансирането бе в резултат на повсеместно начинание за събиране на информация за 

образователните резултати и реализацията на пазара на труда на завършилите студенти, 

направено през 2010 и 2011 г. като част от инициативата за изграждане на Рейтингова 

система за висшите училища в България (РСВУ)
88

. 

  През втората половина на 2011 г. промените в законодателството поставиха основите 

за конкурентна среда в осигуряването на качеството във ВУЗ като позволи на агенции 

членуващи в ENQA и EQAR да провеждат програмно оценяване на български ВУЗ като 

част от по-голяма поредица от мерки за подобряване системата за осигуряване на 

качеството в страната. 

5.4. След тези реформи, България е добре подготвена да продължи подобряването на системата 

чрез въвеждането на мерки за увеличаване на качеството, адекватността и ефективността на 

университетското образование като преразгледа съществуващите модели на управление и 

финансиране. Тези елементи заемат централно място в развитието на система на висше 

образование способна да предостави знанията и уменията, необходими да дадат тласък на 

социалния и икономически просперитет на България. Те са важни и за справянето със 

значителните разлики идентифицирани от Системата на българските университети по 

отношение на качеството на изследователската работа и учебния процес в българските 

институции.   

B. Реализация на пазара на труда на завършилите: доколко трябва ВУЗ да 

носят отговорност? 

5.5. Оценяването на качеството на висшето образование представлява по-голямо 

предизвикателство заради липсата на данни от стандартизирани изпити, каквито има за 

оценката на качеството на средното образование. Съществуват, обаче, някои примери за оценка 

на резултатите от обучението във висшето образование.
89

 През 2011 г. ОИСР стартира 

Програмата за международно оценяване на компетенциите на възрастните (PIAAC), която може 

да служи за референция България, обаче, не е част от изследването.
90

 Световната банка 

                                                 

 
88

http://rsvu.mon.bg 
89

(Световна банка 2012), Укрепване на висшето образование в България: Варианти за подобряване на 

моделите на управление, осигуряване на качеството и финансирането на висшето образование, Анекс 3а, 

Вашингтон, окръг Колумбия.. 
90

 PIAAC се базира на интервюта с хора на възраст 16-65 години, които се провеждат в домовете им – 5 000 

във всяка от участващите страни. PIAAC оценява уменията за четене, писане и смятане на участниците и 

способността им да разрешават проблеми в среда снабдена с технологии; събира широк диапазон от 

информация от участниците, включително как уменията им намират приложение в работата им и други 

видове контекст като дома или местната общност. За повече информация вж. www.oecd.org/piaac.  

http://rsvu.mon.bg/
http://www.oecd.org/piaac
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разработи и изследването STEP
 91

 което предлага подобни данни, а България планира да въведе 

олекотената версия на проучването като използва някои елементи от когнитивните и 

некогнитивните модули и някои от националните тестове за студенти. Освен това, техническите 

умения попадат във фокуса на няколко секторни проучвания, проведени от Българската 

стопанска камара.
92

 

5.6. България е участничка в Болонския процес, където гарантирането на качеството е 

централен процес, което доведе до значителни промени в картината на висшето образование в 

страната. Ключовите моменти на развитие включват институционални реорганизации и 

укрепване на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), както и членството й 

в Европейската асоциация за осигуряване на качеството във вишето образование (ENQA) и  

Европейския регистър по осигуряване на качество във висшето образование (EQAR). През 

последните осем години НАОА проведе редица дейности във връзка с Болонския процес – 

акредитация на всички съществуващи в системата институции и техните програми (процес, 

който бе завършен в края на 2010 г.)  Външна ревизия на НАОА, публикувана през 2008 г., 

сочи, че НАОА е показала значителен напредък по отношение на въвеждането на експертни 

умения, управление, процедури и стабилна култура на качество. Културата на качество е 

стабилно залегнала във висшите учебни заведения, но по какъв начин тази култура се превръща 

в международно адекватни резултати за студентите, остава област, която трябва да се проучва 

допълнително.  

5.7. Сравненията между завършилите в България и тези от чужбина са трудни заради липсата 

на широко признати международни данни за реализацията им на пазара на труда. Един от 

възможните начини за преодоляването на този недостатък би бил да се проследят различни 

индикатори, даващи информация за последствията от рода на  доходите получавани от 

завършилите висше образование за конкретен период от време или през целия им 

професионален живот.  Тази методология е широко използвана, но все още по нея има редица 

дебати, тъй като представянето в работата или доходите не могат задължително да бъдат 

приписани на образованието на завършилите; а работниците биха могли да придобият важни 

когнитивни и социални умения извън формалното образование. Освен това, е необходимо 

време, през което критичния аналитичен капацитет, придобит във висшето образование, да се 

превърне в работни умения.  
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 Изследването STEP на Световната банка оценява когнитивните, технически и некогнитивни умения. 

Прилагането му започва 2012 г. с изследвания сред отделни лица и работодатели. Ще бъде възможно да се 

прави сравнение между данните за различни страни, а първият набор от резултати за различните страни се 

очаква в началото на 2013 г. За повече информация вж. Световна банка (2012) брошура STEP Skills 

Measurement Study, която може да бъде изтеглена от 

http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-

1281723119684/STEP_Skills_Measurement_Brochure_Jan_2012.pdf, 16.12.2012.  
92

 Виж www.competencemap.bg 

http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1281723119684/STEP_Skills_Measurement_Brochure_Jan_2012.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1281723119684/STEP_Skills_Measurement_Brochure_Jan_2012.pdf
http://www.competencemap.bg/
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5.8. Изследванията STEP, измерващи уменията и компетенциите на възрастните, ще позволят 

директното оценяване на ползите от образованието като покажат разликите между по-

образованите и по-малко образованите. В настоящия момент, обаче, България ще трябва да 

разчита на индиректни индикатори за уменията, придобити във висшето образование, тъй като 

директни индикатори от изследвания като PIAAC или STEP все още не се предлагат.  Един 

такъв набор от индикатори, както беше казано по-горе, е реализацията на пазара на труда на 

завършилите висше образование. 

5.9. Данните за България показват, че средно, хората с висше образование печелят повече от 

тези със средно образование. Графиката по-долу показва средното заплащане на хора с висше и 

средно образование по различни възрастови групи (23-65) през 2006 г.  Данните идват от 

проучване за цената на труда, проведено от Националния статистически институт, което 

обхваща цялото работещо население.  

Фигура 5.1: Средно заплащане на хората с висше и средно образование по възрастови групи (23-65) 

през 2006 г 

 
Източник: данни от Проучване на цената на труда през 2006, НСИ   

текст на картинката: средно образование;  висше образование 

скала за отчитане  възраст 

5.10. Данните сочат, че хората с висше образование печелят значително повече и техните 

заплати растат с времето (Виж Каре 5.1: Възвращаемост на вложените в образование средства в 

България).  

Каре 5.1: Възвращаемост на вложените в образование средства в България 

В момента, завършилите висше образование в България могат да очакват силно позитивна възвращаемост на 

частните си инвестиции във висшето образование. Прогнозите базирани на данни за реализацията на пазара 

на труда на завършилите висше образование през последните шест години, говорят за степен на 

възвращаемост на частните средства от повече от 7 процента на година, както и комбинирана частна и 

обществена възвращаемост надвишаваща 12 процента, което се доближава до степента на възвращаемост 

очаквана  в някои развити страни. Това прави висшето образование в България добра инвестиция, като цяло, 

но съществуват и значителни разлики, които могат да бъдат обяснени от редица фактори.  
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Важният въпрос за политиките в образованието е доколко разликите в заплащането на висшистите и хората 

със средно образование могат да бъдат обяснени с качеството на образованието в дадена институция и 

доколко от фактори като образование на родителите, семейна среда, качество на средното образование, 

макроикономическата среда и променящият се пазар на труда. Регресионният анализ базиран на данни от 
Рейтинговата система за висшите училища показва, че около 27 процента от общото представяне на 

висшистите на пазара на труда може да се обясни с образованието на бащата (в по-голяма степен от 

образованието на майката, което се използва като предиктор в повечето модели) и оценките от дипломата за 

средно образование. Включването на други фактори, свързани със средата на студентите, не внася 

значителни подобрения в обяснителната способност на модела, тъй като повечето от тези фактори са твърде 

корелативни. 

3D схемата по-долу показва линейната зависимост между образованието на бащата, оценките от дипломата 

за средно образование, и средното заплащане в български левове през първите четири години след 

завършване на висше образование. Белите точки представляват средните стойности от суровите данни за 

всяка област на обучение във всяка от институциите.  

 

 

5.11. За разлика от горното, при хората със средно образование има тенденция за намаляване на 

заплащането в края на кариерата им – модел, който може да бъде прогнозиран според някои 
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икономически теории
 93

 – заради загубата на някои способности с напредването на възрастта. 

Тъй като това става по-бързо при физическата сила и сръчността в сравнение с когнитивните 

умения, работниците и дори опитните оператори на машини и занаятчии обикновено остават 

по-засегнати от намаляването на заплащането на възраст петдесет или шейсет години, 

отколкото служители, които разчитат основно на аналитични умения. Този модел важи напълно 

за България. Една симулация, която разчита на три цикъла на Изследването за цената на труда 

(2002, 2006, и 2010 г.) предрича, че заплатите на хората, които в момента завършват висше 

образование вероятно ще следват линейна тенденция на увеличаване до началото на шейсетте 

им години. Трябва да бъде отбелязано, че съществуват някои висококвалифицирани професии, 

които изискват висше образование, които не осигуряват особено високи доходи, но имат висока 

степен на социална възвращаемост заради обществената полза. Учителската професия е 

типичен пример. Подобни професии обикновено компенсират тези, които ги упражняват, със 

стабилни кариерни пътеки и ниско ниво на риска – малки вариации в доходите. 

Фигура 5.2: Прогноза за нетната възвращаемост на висшето образование за завършващите в момента 

в България  (BGN/година) 

 
Източник: Изследвания за цената на труда на Националния статистически институт от 2002, 

2006 и 2010 г. Метод: динамични степени на възвращаемост
 94

. За по-подробна информация за 
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 Стандартните регресии на Минсер използват трудовия стаж измерен в години прекарани в работа и 

трудовия стаж на втора степен. Вторият елемент моделира намаляващото заплащане в края на кариерата 

Mincer, J. "Schooling, Experience and Earnings. Empirical Analysis," NBER Working Paper Series, NBER, 1974, 

pp. 41-63. For a recent discussion see Heckman, J.; Lochner, L. & Todd, P. (2003), 'Fifly Ears of Mincer Earnings 

Regressions', IZA Discussion Paper Series775, 1-72. 
94

Arias, O. & McMahon, W. (1999), 'Dynamic rates of return to education in the U.S.', Economics of education 

review20, 121-138. 
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методологията вж. Анекс 1. Нетни стойности на възвращаемостта във висшето образование в 

България.    

5.12. Резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на ОИСР от  

2000, 2006, и 2009 г., в което България е участвала, показват, че в международен план, 

българските деца на 15 години, които учат в средното училище, се представят сравнително по-

лошо по четене, математика и точните науки. Техните резултати са сред най-ниските в страните 

от ЕС във всяка от горните области. Влошаването на качеството на образованието, измерено от 

PISA би могло да доведе до ерозия на уменията на работната сила при навлизането на нови 

кохорти на пазара на труда. Групата изследвана от PISA 2000, която е продължила 

образованието си в университет, най-вероятно се е включила активно в работния пазар през 

2007-2009 г., в зависимост от избора на академичен курс. Кохортата от 2006 г., която показа 

извънредно ниски оценки в PISA, ще навлезе на работния пазар в началото на 2013 г. Кохортата 

от 2009 г. в момента завършва средно образование и част от нея ще бъде записана в 

университетите. На базата на съществуващите до момента данни, най-вече от  Рейтинговата 

система за висшите училища в България (РСВУ), все още е твърде рано да се прави оценка на 

ефекта на кохортите върху представянето на ВУЗ, но един важен урок, който трябва да се 

помни е, че това, което изглежда като влошаване (или подобрение) на качеството на висшето 

образование, може просто да бъде обяснено с различните характеристики на идващите кохорти. 

Фигура 5.3: Резултати на българските 15-годишни ученици по четене, математика и точни науки в 

изследване по програмата PISA на ОИСР 

 
Източник: ОИСР 

Картинка:  
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5.13. Регресионния анализ на резултатите от PISA потвърждава силната позитивна връзка между 

представянето в средното образование и образованието на родителите
95

, но сродните 

предиктори, свързани със семейството и училището обясняват само част от представянето на 

завършващите университет. Разликите в самото висше образование и разликите, породени от 

променящите се условия на пазара на труда, са също важни фактори. 

5.14. Навсякъде съществува засилено търсене на ИТ умения, свързани с науката, технологиите, 

машиностроенето и математиката. Дигитална среда променя естеството на уменията, 

необходими на работната сила. Например, автомонтьорите имат нужда от тези умения, тъй като 

за диагностика вече се използват компютри. Същевременно има засилено търсене на творчески 

умения, тъй като тези технологии създават повече творчески възможности, където творческото 

съдържание е средство за диференциация на продукти и услуги. 

 

Каре 5.2: е-умения в България 

Според анализа на Програмата в областта на 

цифровите технологии за Европа  (DAE), при повече 

от 40% от българските домакинства, които нямат 

достъп до интернет (по-голямата част от тази група се 

дължи на застаряващото население на селските 

райони и незначителното ниво на включване на 

етническите малцинства), липсата на умения е една от 

най-големите препятствия.  По данни на Eurostat, 

повече от 10% от населението на България има високи 

компютърни умения в сравнение със средните 25% за 

ЕС, докато по-малко от 10% от населението има 

високи интернет умения в сравнение със средното над 10% за ЕС. Интернет потребителите в България са 

четири и половина години по-назад от средното за ЕС по отношение на диверсификацията на онлайн 

поведението си [1]. 

Според изследване в ЕС, през 2011-2012 е имало средно пет осмокласника за всеки компютър в ЕС, а в 

България те са били единадесет. Учениците в България имат достъп до по-висока широколентова скорост 

от средната в ЕС, но има повече ученици на един компютър и по-голям процент училища, които не са 

свързани с интернет. Въпреки това, честотата на използване на ИКТ оборудване от учителите е близко до 

средното в ЕС, а от учениците е над това в другите страни, най-вече при използването на личен мобилен 

телефон за учене по време на часове. Професионалното развитие по ИКТ за учителите е на сравнително 

високо ниво и, на определени места, е имало педагогическата и техническа подкрепа от ИКТ координатори 

в училищата. Тази подкрепа се проявява във високите нива на използване на ИКТ в клас [3]. 
 

Източници:  

[1] https://ec.europa.eu/digital-agenda/enhancing-digital-literacy-skills-and-inclusion-analysis-and-data 

[2] Philip Bond, “Tech Provides Map for Nation’s Future,” Politico, September 18, 2011.   
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 Регресионните коефициенти за образование на родителите от проучванията в периода 2002-2006 г. са 

публикувани от ОИСР под формата на таблици, получени от 

http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/pisa2006results.htm.   

http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/pisa2006results.htm
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[3] European Commission. Survey of Schools: 

ICT in Bulgaria. November 2012. 

5.15. Както е показно на Фигура 5.4, завършването на висше образование има положителен 

ефект върху доходите на завършилите, но в различна степен и в зависимост от специалността. 

Изборът на специалност е от особена важност както за доходите, така и за риска от безработица. 

Фигурата показва резултатите от анализ на влиянието на университети върху облагаемия доход 

и риска от безработица. Квадратите представляват медианния доход на завъшилите различни 

униврситети до четири години след самото завършване. Големите правоъгълници 

представляват 25-тия и 75-тия персентил. Кръговете и звездите са специалностите, които 

обикновено осигуряват на завършилите потенциал за високи или ниски доходи. Данните 

покриват периода 2007-2010 г.  Регистрацията на завършилите в базата данни за висшето 

образование на Министерство на образованието, AdminUni, започна през 2006 г., така че не е 

възможно да бъдат събрани и анализирани данни за по-ранни периоди. Съществуват много 

малки институции, които предлагат само една или няколко специалности. Големите институции 

включват повече специалности, което значително допринася за вариациите в доходите в 

рамките на една институция. Анализът на вариациите показва, че както институцията, така и 

специалността допринасят за разликите в доходите на завършилите, като приносът на 

специалността е малко по-висок. 

Фигура 5.4: Влияние на висшето образование върху облагаемите доходи и рисковете от безработица, 

2007-2010 (BGN/месец) 

 
Източник: МОНМ, база данни AdminUni  

текст на картинката: 

Вертикално: заплащане на завършилите университет 

Хоризонтално: университети 

Легенда: медиана, 25%-75%, зона на липса на изключения, изключения, крайности 
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5.16. Връзката между висшето образование и реализацията на пазара на труда е комплексна, а 

търсенето само по себе си не може да осигури ефикасни резултати. Освен това, някои ВУЗ се 

противопоставят на идеята, че трябва да реагират на потребностите на пазара на труда.
96

  

Независимо от това, има доказателства, че ВУЗ могат да допринесат за по-добри пазарни 

резултати чрез: 

i. Преосмисляне на сферите на обучение, които те предлагат и/или методите на обучение на 

студентите. Рейтинговата система за висшите училища в България дава примери за 

специалности, които „произвеждат” прекомерен брой безработни висшисти или висшисти, 

чиято работа е с ниско-качество или ниско заплащане, или не изисква висше образование. 

ii. Укрепване на професионалното (техническо и технологично) висше образование с по-къса 

кариера, пряко свързана с потребностите на производствения сектор. 

iii. Разработване на рамка квалификации за техническо и технологично висше образование 

като механизъм за гарантиране на качеството и сетифициране в кариерата.  

iv. Връзка на държавната финансова подкрепа за студентите с акредитацията на програмите. 

v. Внимателно обмисляне на възможностите, предлагани от местни, регионални и 

национални работни пазари и намиране на сфери на евентуално сътрудничество с 

бизнесите, които създават работни места, изискващи висше образование. 

vi. Осигуряване на формални (професионални) и неформални кариерни насоки за студентите 

възможно най-рано по време на висшето образование, за да бъдат информирани и 

подготвени за възможните варианти и механизми за постигане на успех при намирането на 

работа. 

vii. Разработване на механизми, които да осигуряват информация на семейства и студенти по 

отношение на доходите и възможностите за намиране на работа, свързани с различните 

кариери след висше образование.  

viii. Поемане на проактивна позиция при организирането на студентски стажове в бизнеса и 

отделяне на повече внимание на качеството на стажовете. Интензивното взаимодействие 

между академичните среди и бизнеса, където работят стажантите, е от ключово значение за 

успеха. Понастоящем стажовете не са организирани добре, което води до разочарования за 

студентите и неефективност по отношение на постигането целите на стажа – обучение в 

                                                 

 
96

В пресата и академичните издания се появиха редица статии, които обясняват, че университетите не могат 

да носят отговорност за ситуацията на пазара на труда. Виж, напр. изданието на Факултета по математика и 

информатика на Шуменския университет The New Edition of the Ranking System of Bulgarian Universities, 

взето от www.info.fmi.shu-bg.net/von/doc/Rejting_2012.doc, 16.12.2012. Авторите твърдят, че заради 

регионалните различия в заплащането е несправедливо университетите да се сравняват на база доходите на 

завършилите.   

http://www.info.fmi.shu-bg.net/von/doc/Rejting_2012.doc
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практиката, прилагане на академичните знания в реални житейски ситуации, и запознаване 

с пазара на труда и евентуалните бъдещи работодатели.   

ix. Осигуряване на добре разработени, целеви възможности за учене през целия живот, които 

да подкрепят преквалификацията на по-възрастни работници, както и потенциала на нови 

млади работници, които не са били на трудовия пазар до момента, но се интересуват от 

придобиване на умения за новата икономика на знанията. 

x. Гарантиране, че Националната рамка за квалификациите за всички академични и 

професионални специалности е публична и се спазва от всички заинтересовани страни – 

студенти, академичен състав, частен сектор и т.н. 

Каре 5.3: Иновативни предприемачи в селските райони – Норвегия 

Започвате собствен бизнес в селски район? В Норвегия открихме успешна инициатива за 

увеличаване броя на печелившите бизнеси и иновативни проекти в района на Оппланд. 

Предприемачите от тази област получават подкрепа да развиват идеите си и да ги превърнат в 

реалност. Научихме, че образованието и обучението са важна част от този проект.  

Програмата Innovation Norway предлага продукти и услуги за увеличаване на иновациите в 

индустрията в цяла Норвегия, за да се помогне на развитието на регионите, да се промотира 

норвежката индустрия и индустриализация, да се рекламира Норвегия като туристическа 

дестинация.  Институтът се стреми да създаде търговски възможности за региона като насърчава 

иновациите, интернационализацията и изграждането на профила му. За да осъществи това по 

устойчив начин, предлага обучение и образование в развойните фази или „от идеята до пазара”.   

Като начало, бъдещите предприемачи могат да участват в еднодневен курс, където да решат дали 

да се включат в програмата или не. По време на този ден участниците получават информация за 

формалните изисквания и личните компетенции, необходими за успеха. По този начин те 

разбират дали стартирането на бизнес е вариант за тях или не.  Курсът е безплатен и за него не са 

необходими предишни знания. След това първоначално обучение, бъдещите предприемачи бива 

поканени на курс по компетенции, наречен „Предприемачество”, който се състои от 30 часа 

обучение и 3 часа персонални насоки. Обучението включва лекции, групова работа, дискусии и 

интернет курс за компетенции. Този курс, който също е безплатен, работи като двигател, който 

създава нова ценна мрежа от контакти за бъдещите предприемачи. В много случаи тези мрежи 

вече са доказали, че продължават да съществуват дълго след курса и създават много стимули 

през годините след завършването му. И последно, по време на дългоочакваната фаза на 

въвеждане на пазара, Innovation Norway предлага събирания по компетенции и менторство. 

Важни допълнения са консултациите за изобретатели, грантовете за стартиращи компании и 

микро-кредитите.  

Този метод, с комбинацията от обучение, консултации, грантове и микро-кредити, е доказал, че е 

успешен. Според изследване, проведено през януари 2008 г., около 70 % от участниците в курса 

през 2006 г. и пролетта на 2007 г. са се включили в стартиращи бизнеси и около 70 % смятат, че 

обучението е било от полза за стартиращите им компании. Innovation Norway подпомага 

създаването на нови предприятия като насърчава иновациите и предприемачеството, 

разпространението на знания, помага изграждането на мрежи от контакти и осигурява финансови 

средства, където те не достигат. В селските райони са създадени нови предприятия и тяхното 

съществуване е основателна причина хората да остават в района; освен това те привличат ново 

население, което е привлечено от живота в тези райони. 
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LILLA – Eighteen good practices for lifelong learning, July 2008
97

 

5.17. Съществува консенсус за необходимостта професионалното образование да бъде 

реформирано, така че да отговаря на сигналите от страна на пазара на труда и промишлеността. 

Това е отразено до известна степен в новия проект за училищното и предучилищното 

образование, но ще са необходими и промени в специфичното законодателство, което регулира 

професионалните училища. Необходими са нови гъвкави учебни програми, изградени на базата 

на модулно обучение. Когато става въпрос за дългосрочно обучение, общите умения трябва да 

заемат първо място в програмата, а специализацията да се включи на по-късен етап. 

Краткосрочното обучение трябва да отговаря на непосредствените нужди на пазара на труда, но 

тези които съответстват на стратегическите приоритети, ще останат в сферата на формалното 

образование, вкл. системата от професионални училища.  

C. Регионални аспекти на формирането на човешкия капитал в България 

– териториална и интер-професионална мобилност 

5.18. Неравномерното териториално развитие на българската икономика се отразява на 

концентрацията на човешкия капитал и образователните услуги. Данните говорят, че 

регионалното развитие е пряко свързано с присъствието на образователни институции с високо 

качество.
98

 Следователно, липсата на регионална пропорционалност в икономическото развитие 

на страната може да бъде балансирана чрез регионализиране на висококачествено образование; 

т.е. чрез развитието на човешкия капитал в региони, който е по-значим фактор за растежа и 

специализацията отколкото размера на наличната работна сила.   

                                                 

 
97Достъпно на  http://www.volkshogeschool.nl/lilla%20good%20practices%20EN%20website.pdf. 
98

Gennaioli (Gennaioli et al.: 2011, 40), като се основава на анализа на 1500 суб-национални региона по света и 

детерминанти като регионални доходи и продуктивност на труда, открива, че регионалното образование е 

важна детерминанта за регионалното развитие. Наличните данни от проучванията потвърждават, че 

регионалното образование въздейства върху регионалното развитие посредством образованието на 

работната ръка, обучението на предприемачи и регионални фактори от второстепенно значение. 

Икономическото развитие се дължи най-вече на нивото на образованието (качеството на човешкия капитал) 

в даден регион, а не на общото му количество (броят на хората, които имат някакво образование). 

http://www.volkshogeschool.nl/lilla%20good%20practices%20EN%20website.pdf
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Фигура 5.5: Географско разпределение на новозавършилите висшисти 

 
Източник: Рейтингова система за висшите училища в България  

5.19. Неравномерното разпределение на човешкия капитал в България може да се види както от 

данните за средното образование, така и от данните за висшето. Картата по-горе показва 

географското разпределение на новозавършилите висшисти. По-тъмните области привличат 

повече висшисти от по-светлите. Районът в ярко червено е столицата. Двете тъмночервени зони 

са районите, където се намират вторият и третият по големина градове в страната – Пловдив в 

центъра на България и Варна на брега на Черно море.  

Фигура 5.6: Процент на новозавършилите висшисти, придвижващи се към столицата, втория и 

третия по големина градове и останалата част от страната 

 
Източник: Рейтингова система за висшите училища в България 

  

5.20. Столицата привлича непропорционален дял от висшисти, дори като се вземе предвид 

големия брой жители в нея. Половината от всички висшисти в България от 2007 г. насам са 
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отишли да учат или работят в София. Районите, където се намират вторият и третият по 

големина градски центрове, привличат висшисти в съответствие с броят на населението – 

приблизително един от пет завършили висше образование. Останалите 25 региона, обаче, 

привличат сравнително малък брой висшисти.  

5.21. Ясно е, че градските райони предлагат по-добри възможности за наемане на работа на 

висшистите. Според последното  преброяване на населението (2011), докато 72 процента от 

населението живее в градски зони, 92 процента от висшистите са концентрирани в градските 

центрове. (2011). Процентът на висшистите донякъде съответства на степента на урбанизация. 

В България, обаче, градът бива дефиниран като такъв, ако има повече от 3500 жители и 

определено развитие на инфраструктурата, което не може задоволително да опише реалната 

степен на урбанизация по икономически валиден начин. Гъстотата на населението е много по-

добър индикатор, и не случайно, се оказва перфектния корелат за привлекателността на дадена 

административна област за висшистите. Икономическата теория предрича точно това – т.е. от 

компактните пазари на работна ръка се очаква да привличат повече висококвалифицирани 

работници. Съществува почти идеална линейна зависимост между пазарния потенциал на даден 

регион,
99

 който се преценява на базата на големината на населението, и вероятността висшист 

да отиде там заради работата. 

Фигура 5.7: Влияние на пазарния потенциал и дял на висшистите 

 
Източник: РСВУ за данните за висшистите и Стойчев (2012) за преценките за пазарния потенциал 

5.22. Тези големи градски центрове играят ролята на двигатели за останалата икономика, но тази 

тенденция може да влоши предизвикателствата за регионите, които преживяват икономически 

спад и, следователно, има натиск да се окаже подкрепа на териториалното единство чрез 

подкрепа на икономическия растеж във всички региони. 

                                                 

 
99

 Стойности за потенциала на пазара взети от Стойчев, К. (2012), Локализационни подходи за регионално 

развитие, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. 
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5.23. В един схематичен пример за икономиката на един български град с 30-хилядно население, 

се развива малко икономическа дейност, освен тази на местната администрация, училищното 

образование и здравеопазването, която да се нуждае от висококвалифицирана работна ръка. 

Секторът на услугите с ниска добавена стойност винаги присъства, но не създава почти никакви 

работни места за хора с висше образование. Същото се отнася за почти всички дейности, които 

са типични за икономиката на един малък град – търговия на дребно, транспорт, комуникации и 

поддръжка на техническата инфраструктура. Всички тези сектори създават малко работни 

места за висшисти, но повечето работни места изискват служители с основно или по-ниско 

образование. А процентът на работните места за инженери в традиционен завод с 

преобладаващо ръчно управлявани машини, също е сравнително нисък и със сигурност той е 

много по-нисък от броят на висшисти, които търсят работа. Тогава изниква въпросът: кои 

дейности могат да генерират реално търсене на хора с висше образование?  

Каре 5.4: Инструменти за сътрудничество между студенти от специалност Кино и промишлеността – 

Португалия
100

 

Университетът Лузофона в Португалия работи по проект финансиран от ЕС за създаването на среда за 

творчески и комерсиален успех в киното. Лузофона е най-големият частен университет в страната и е 

част от успешна група ВУЗ в страните, където се говори португалски, вкл. Бразилия и Африка. 

Филмовата и медийна индустрии в ЕС обръщат внимание на отдавнашни проблеми заради 

невъзможността да се извлекат реални икономически материални изгоди от несъмнения творчески 

талант. Тези индустрии оперират в ера на промени, ръководени от дигиталните технологии, които 

революционизират процесите; интернет, който разрушава установените стойностни вериги като 

позволява директна връзка между производителите и консуматорите. 

Ключова в този успешен пример е подобряващата се връзка между индустрията и академичните среди 

чрез все повече проекти за сътрудничество. Академичните среди и промишлеността трябва да си 

сътрудничат, за да могат студентите да се подготвят за кариери в частния сектор, а фирмите да могат да 

се възползват от талантите и да бъдат в крак с новите умения и технологии. Бариерите, които 

възпрепятстват подобряването на сътрудничеството, трябва да се преодоляват. 

Притесненията на индустрията са, че академичните среди не винаги разбират какви са необходимите й 

умения. Като част от голяма група частни институции, от Университета Лузофона са свикнали да 

споделят добрите си практики. През 2010, като част от е-обучението си, Лузофона започва да използва 

Cisco WebEx® meetings. Подобно решение с видео-конференции е добре прието и  дава възможност на 

преподавателите в Португалия, Бразилия и Африка редовно да си сътрудничат виртуално, за да 

обсъждат учебни планове и съдържание. Университетът има положителен опит и в работата си с други 

европейски университети и индустрии като част от различни проекти. 

Директорът на филмовото училище към университета проявява далновидност като предлага 

академичните среди и индустрията да работят заедно, отчитайки, че всяка от страните има какво да 

даде и да получи. „Не само по отношение на техническите умения и предприемаческия дух, но и по 

отношение на това как се инициират, дискутират критично и осъществяват продукциите, като се 

използват най-добрите таланти, където и да се намират физически, на всеки етап от процеса”. 

Възможност за осъществяване на идеята се появява, когато ЕС стартира нова инициатива, наречена 

Knowledge Alliances, насочена към подобряването на сътрудничеството университети-бизнес за 

                                                 

 
100Достъпно на:  http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/university_lusofona.pdf. 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/university_lusofona.pdf
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създаването на мултидисциплинарни учебни програми и насърчаването на предприемачеството в 

образованието. С финансирането от ЕС, използването на платформата за сътрудничество на CISCO и 

иновации от рода на WebEx Social, филмовото училище създава споделена среда, където 

преподаватели, студенти и бизнес се срещат. 

5.24. Интелигентната специализация има потенциала да намали регионалното неравенство в 

разпределението на икономическите фактори, доходи, и качество на живот като достигне до 

неизползвания потенциал на всеки регион.
101

 Важно е, обаче, да бъде избрана правилната 

комбинация от икономически сектори и дейности, които да бъдат подкрепени във всеки от 

регионите. Това ще наложи превръщането на националните приоритети в планове за 

регионално развитие, основаващи се на сравнителните предимства на съответния регион.  

D. Изтичане на човешки капитал от страната и икономическият 

потенциал на българската диаспора 

5.25. Обикновено с смята, че България е засегната от значително изтичане на квалифицирани 

хора през последните две десетилетия. Това е точна, но недостатъчна оценка на ситуацията. 

Наистина, данните сочат, че процесът на емиграция не представлява непременно „изтичане на 

мозъци”. На практика той представлява „изтичане на население”, при което хора с най-

различни квалификации емигрират, а изтичането на мозъци е само част от общия икономически 

ефект от миграцията. Свиващата се работна сила и по-широките демографски и социални 

тенденции също оказват значително въздействие върху човешкия капитал в България
102

. 

Фигура 5.8: Емигрантски потоци от България през периода започващ през 1989 г. 

                                                 

 
101 Hollanders, R. W. H. "Innovation pathways and policy challenges at the regional level:  smart specialization," 

UNU-MERIT Working Paper Series (027), 2011, 44 
102

 Демократичните промени през 1989 г. и премахването на „желязната завеса” създаде вълна на емиграция 

през първата година на прехода към демокрация и пазарна икономика. По-късно годишните стойности на 

официално регистрираната миграция се установиха на около 60,000-70,000. Данните след 2007 г. не могат да 

се сравняват с предходни периоди тъй като пътуванията в ЕС в повечето случаи не се регистрират, освен ако 

хората не решат да декларират промяна на официалния си адрес, което те рядко правят. Има индикации, че 

миграцията се е засилила леко през 2009 г., но това увеличение не представлява интерес  от икономическа 

гледна точка. За повече информация за миграционните потоци през 90-те и след 2000-та година, вж. 

Markova, E. (2010), 'Effects of Migration on Sending Countries: lessons from Bulgaria', Hellenic Observatory 

Papers on Greece and Southeast Europe Gree SE Paper No 35, 1-44. 
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Източник: Национален статистически институт. Цитиран от Маркова (2010) 

 

5.26. Данните от Националния статистически институт не предлагат информация за 

характеристиките на емигрантите освен техния пол. Специално изследване на Националния 

статистически институт от 2008 г., съдържащо по-детайлна информация, показва, че 

емигрантите са предимно млади хора в работоспособна възраст, а децата и възрастните са слабо 

представени. Това е знак, че процесът на емиграция има негативно въздействие върху 

икономиката като увеличава степента на зависимост и намалява наличната работна сила. 

Фигура 5.9: Възрастови групи на емигрантите от България през 2008 г 

 
Източник: Национален статистически институт 
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5.27. Информацията от базата данни за емигрантите на ОИСР показва, че процесът на емиграция 

засяга групи с всякакви квалификации.
103

 Ако това бъде разгледано като модел, който отчита 

качеството на работнатс сила, измерено като дялове на емигрантите с различни нива на умения, 

ще се види, че българската емиграция не е имала голям ефект върху осигуряването на човешки 

капитал. Като цяло, обаче, степента на емиграция сред по-добре образованите хора е по-висока 

в България в сравнение със средната за страните с доходи над средните, която е била 5.2 

процента през 2005/2006 г. 

5.28. Въпреки че вероятно висококвалифицираните хора мигрират в търсене на по-добра работа, 

много от тях, в новата страна, се оказват с работа, която е под нивото на уменията им (Widmaier 

and Dumont: 2011, 5).  Исторически това е част от процеса на интеграция в пазара на труда в 

приемащата страна. Едно много важно наблюдение, направено в доклада на Видмайер и 

Дюмон, е, че нискообразованите чужденци се справят по-добре на работния пазар в приемащата 

страна в сравнение с хората със същите квалификации, родени в тази страна; както и че 

високообразованите мигранти са с по-малка степен на реализация на пазара на труда в 

сравнение с местните хора със същите квалификации. Това донякъде неочаквано заключение 

означава, че е много по-трудно човек да се интегрира в по-високо платения пазара на труда в 

приемащата страна, отколкото с в по-ниско платения. Тридесет процента от емигрантите от 

страните на ОИСР, които притежават университетско образование, работят на позиции, които 

изискват умения от средно или ниско ниво. В България, между 40 и 50 процента от местните 

висшисти работят на позиции, които изискват, най-много, основно образование.  

5.29. И наистина, данните за професиите на българските имигранти в страните на ОИСР 

показват, че само една четвърт от тях са мениджъри или специалисти. 

                                                 

 
103

 Изследването на ОИСР определя общата цифра на българските емигранти през 2005-2006 г. като 662 

хиляди. Степента на емиграция при населението с висше образование (8 процент) изглежда малко по-ниска 

от общата степен на емиграция (8.9 процента). Най-високата степен на емиграция от България към всички 

страни, включени в извадката, е била сред хората с начално образование – 10.5 процента (ОИСР: 2000, 2).  
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Фигура 5.10: Професии на българите, които са мигрирали в страни членки на ОИСР до 2006 г. 

 
 

Източник: ОИСР 
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Работници в сферата на услугите и продажбите 

5.30. Ако за „изтичане на мозъци” се смята всяко заминаване на квалифицирани хора, 

независимо дали са силно или слабо представени сред емигрантите, тогава процесът на 

изтичане на мозъци продължава. Ако обаче изтичането на мозъци се дефинира като 

диспропорционално изтичане на квалифицирани хора, както се предполага в някои 

икономически модели, тогава, това което се вижда като изтичане на мозъци от България, като 

цяло отразява образователния състав на населението. Както беше дискутирано в Глава 4, 

пазарът на труда в науката е засегнат от тази тенденция, най-вече като резултат от разликата в 

заплащането на  изследователските позиции в България и останалите страни в Европа.  

5.31. Преброяването на населението от 2011 г. показва, че 233,000 души са се завърнали от 

чужбина в сравнение с предходното преброяване и че образованието на тази група клони към 

по-високите нива.  Хората с висше образование са свръхпредставени сред тези, които се връщат 

в родината си след по-раншна емиграция (виж Фигура 5.12). 

5.32. Това, което данните не показват, е дали това е трайна промяна в тенденциите или само 

краткотраен ефект от глобалната икономическа криза и временна липса на възможности на 

другите места. Ако сравним това с данните предоставени от ОИСР, обаче, става ясно, че тези, 

които се връщат имат по-добро образование и от населението на България, и от диаспората. 
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Някои български икономисти вярват, че основната причина за намаляването на нетната 

емиграция в близките години е, че независимо от факта, че България все още остава най-

бедната страна в ЕС, несъответствията в нивата на безработицата са изчезнали, докато 

несъответствията в доходите намаляват 
104

.  

Фигура 5.11: Доказателства за циркулацията на интелектуален потенциал в България, 2011 

 
Източник:  Национално преброяване 2011 г. 

5.33. Има и окуражаващи примери за „мобилност по договор” вместо географска мобилност. 

Според дефиницията на Wildasin (2000, 75), тази мобилност може да замести географската 

мобилност, или погледнато от друга страна, географската мобилност може да се счита като 

конкретен случай на мобилността по договор. Има екипи от български изследователи, които 

успяват да запазят местната изследователска инфраструктура и служители като работят с 

компании, базирани в чужбина, но подобни примери са все още рядкост. Грантовете за 

репатриране давани от Националния фонд „Научни изследвания” имат противоречиви 

резултати. Те са довели до увеличаване на публикациите и патентоването, но някои 

международно признати изследователи не са могли да се реинтегрират в местната 

изследователска общност и отново са напуснали България след някакъв период от време.  

                                                 

 
104

Георги Ангелов, Звезда Ванкова, Иванова, Иванка., (eds.) Българската трудова миграция. Има ли нужда 

от огпаничения в ЕС?, Институт "Отворено общество" - София, 2011. 
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E. Заключения и препоръки 

5.34. Формирането на човешки капитал е комплексен процес и политиките трябва да бъдат 

изработвани и прилагани с прякото участие на следните агенции:  

a) Министерство на труда и социалната политика като ключова управляваща иинстанция за 

Европейския социален фонд и ключова изпълнителна агенция за Националния план за 

заетостта;  

b) Националната агенция за професионално образование и обучение като агенция 

лицензираща всички доставчици на обучителни и квалификационни курсове за възрастни 

извън системата на формалното образование;  

c) Министерство на икономиката и енергетиката по отношение на координацията с 

оперативните програми, насочени към формирането на човешкия капитал (финансирани от 

Европейския социален фонд) както и към образованието и политиките за обучение на 

възрастни като цяло;  

d) Министерство на образованието и науката като министерството отговарящо за политиките 

за средното професионално и висшето образование; и  

e) Университетите и останалите автономни инстутиции за висше образование (държавни и 

частни) по отношение на възможните управленски и административни реформи, които да 

подобрят кариерното планиране при студентите и да внесат корекции в учебните програми, 

маркетинга, и общите организационни стратегии. 

5.35. Периодът от настоящия момент до 2020 г. ще бъде особено важен за развитието на 

българската икономика и образованието трябва да играе ключова роля в това развитие. Ще бъде 

необходимо да се внесат важни промени както в средното, така и във висшето образование; 

двата сектора вече са започнали приемането на ново законодателство и има засилен натиск за 

подобряване на достъпността и представянето. Паралелно с това, България ще трябва да 

изгради система за учене през целия живот, отново подкрепена от съответното законодателство, 

с разнообразни възможности за учение и придобиване на умения, които да отговорят на 

изискванията на икономика, задвижвана от знанията.  За създаването на развит човешки 

капитал и обръщане на посоката на „изтичането на мозъци”, трябва да се обърне внимание на 

следните мерки: 

a) Висшето образование да отговаря в по-голяма степен на нуждите на индустрията 

i. Ще бъде важно да се предприеме специфично оценяване на нуждите от човешки 

капитал, да се коригират учебните програми и да се разработят програми, които да 

посрещнат нуждите на пазара. Необходимо е да се въведе система за предвиждане не 

нуждите, която да се основава на прогнози относно развитието на икономиката. За 

щастие, вече съществуват няколко проекта от този тип, финансирани със средства от 

ЕС – един от тях се ръководи от Българската стопанска камара. 

ii. Да се насърчават усилията за сътрудничество, които университетите и бизнеса полагат 

– съвместно разработване на курсове, предлагане на стипендии. Създаването на нови 

клъстери също би могло да подобри връзките между образованието и бизнеса. 
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Клъстерите могат да допринесат за създаването на стандарти за компетенциите, 

изисквани от различните професии. Местоположението на професионалните училища и 

съответните университетски програми може да играе важна роля в създаването на 

клъстери.  

iii. Особено важно е да се разработи система за осигуряване на информация относно 

доходите и възможностите за наемане на работа в различните кариери на ниво всеки 

отделен ВУЗ. Достоверна информация за съществуващите и очаквани кариерни 

възможности трябва да бъде на разположение на завършващите средно и висше 

образование. Освен това, трябва да се създадат стимули за изучаване на технически и 

инженерни специалности, които да насочват вниманието на студентите към 

специалности различни от най-популярните като икономика и право, за които има ясни 

индикации за презадоволеност.  

b) Да се завишат усилията за въвеждане на отчетност и подобряване на качеството на висшето 

образование като се създадат стимули за промяна на поведението в институциите 

i. Въвеждането на договори, базирани на представянето биха засилили връзките между 

развитието на изследователски способности и програмите за висше образование като 

трета мисия на университета.  

ii. Да се развие програма за акредитация и гарантиране на качеството на базата на 

развитие на рамка от квалификации. 

c) Да се възприеме система за учене през целия живот 

iii. В средносрочен и дългосрочен план, правителството би могло да възприеме идеята да 

увеличи дяла на хората на възраст 30-34 години с висше образование на 36% до 2020 

като предложи продължаващо обучение за възрастни, които да придобият и надградят 

конкретни умения, търсени от промишлеността. Пътеките за образование и 

квалификация трябва да се диверсифицират и да се създадат висококачествени 

краткосрочни (от няколко месеца до две години) обучителни програми за различните 

сегменти умения. Кратките курсове трябва, в общия случай, да изграждат специални 

умения, изисквани от конкретна индустрия и свързани с използването на конкретна 

технология. Необходимо е и въвеждането на система за валидиране на уменията, 

получени извън традиционните училища или професионални програми, напр. умения 

за програмиране. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Нетна възвращаемост на висшето образование в България 

В момента, завършилите висше образование в България могат да очакват силно позитивна 

възвращаемост на частните си инвестиции във висшето образование. Прогнозите базирани на 

данни за реализацията на пазара на труда на завършилите висше образование през последните 

шест години, говорят за степен на възвращаемост на частните средства от повече от 7 процента на 

година, както и комбинирана частна и обществена възвращаемост надвишаваща 12 процента, 

което се доближава до степента на възвращаемост очаквана  в някои развити страни: 12 процента 

средно за мъжете и 10 процента за жените; като се започне със степен на възвращаемост, които 

достигат до 16 процента за мъжете във Франция и се слезе до 8 процента за мъжете с Белгия и 

жените в Дания и Нидерландия, и само 5 процента за жените в Швейцария
105

. Въпросът е до каква 

степен това може да бъде приписано на висшето образование. Това прави висшето образование в 

България добра инвестиция, като цяло, но съществуват и значителни разлики, които могат да 

бъдат обяснени от редица фактори.  

Важният въпрос от гледна точка на политиките в образованието е доколко разликите в 

заплащането на висшистите могат да бъдат обяснени с качеството на образованието в дадена 

институция. Разбира се, би било несправедливо и дори абсурдно, да заявим, че ВУЗ отговарят 

изцяло за реализацията на висшистите на пазара на труда. Име редица фактори, извън висшето 

образование, за които се знае, че оказват влияние върху реализацията на завършилите университет. 

Някои от тези фактори, като тези свързани с училището и семейството, предхождат университета. 

Други, като макроикономическата среда и променящата се ситуация на работните пазари, се 

включват след това. И накрая, винаги има и необяснени и неотчетени фактори, които често се 

обозначават като „талант” в икономическите анализи.  

Регресионния анализ базиран на данни от Рейтинговата система за висшите училища показва, че 

около 27 процента от общото представяне на висшистите на пазара на труда може да се обясни с 

образованието на бащата и оценките от дипломата за средно образование. Включването на други 

фактори, свързани със средата на студентите преди записването им в университета, не внася 

значителни подобрения в обяснителната способност на модела, тъй като повечето от тези фактори 

са твърде корелативни. 

Образованието на родителите оказва значително влияние върху шансовете едно дете да получи 

образование, което означава, че общият модел е нивото на образование да се „предава по 

наследство” от поколение на поколение. В България съществува силна взаимовръзка между броя 

години, който родителите на студентите са прекарали във висшето образование.  Установено е, че 

образованието на бащата, носи по-голямо влияние в България, за разлика от много други страни, 

където образованието на майката е най-добрия предиктор и което рутинно се използва в 

икономическите анализи.  Резултатите от дипломата за средно образование не са получени от 

стандартни тестове като матурите, а от оценки давани от учителите в различните училища по 

време на учебната година. Така че те могат и да не отразяват всички вариации в представянето, но 
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все пак донякъде улавят голяма част от съществуващите различия в способностите и уменията, 

които студентите са имали преди да се запишат в университет. 

3D схемата по-долу показва линейната зависимост между образованието на бащата, оценките от 

дипломата за средно образование, и средното заплащане в български левове през първите четири 

години след завършване на висше образование. Белите точки представляват средните стойности от 

суровите данни за всяка област на обучение във всяка от институциите. 2D графиките показват 

отделно връзката между оценката в дипломата, образованието на бащата и заплащането. 

Регресивните резултати за оценките от дипломата и образованието на бащата са дадени в анексите.  
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Chapter 6. Глава 6. Мониторинг и оценка 

A. Въведение 

6.1. Оценяването на кохезионните политики на ЕС традиционно се фокусира върху въпроси 

свързани с изпълнението им, а не с това да бъдат уловени ефектите от интервенциите. От 2014 

г. Европейската комисия ще изисква оценките на национално, регионално и ЕС ниво да 

изследват въздействието на интервенциите, направени в кохезионните политики, върху 

гражданите. Необходимостта от по-изчерпателно оценяване е изрично предложено в 5тия 

Кохезионен доклад за икономическото, социално и териториално сближаване (Европейска 

комисия (2010)), който препоръчва ясните и измерими таргети и индикатори за резултатите да 

бъдат директно свързани с интервенциите в политиките. Настоящата глава представя рамка за 

мониторинг и оценка в съответствие с това предложение (вж. Анекса за по-подробна 

информация). Рамката ще бъде неделима част от всички стратегически документи (напр. 

Стратегията за интелигентна регионална специализация, СРИС) и програмите, включени в 

Оперативна програма „Иновации и предприемачество”.  

6.2. Мониторингът и оценката (МиО) е обществен инструмент за управление, който помага на 

съставителите на политики и онези, които взимат решенията, да следят представянето и да 

определят въздействието от интервенциите в политиките. Мониторингът предоставя 

количествена и качествена информация за напредъка на дадена политика, програма или проекта 

в сравнение с определени базови данни или цел, и в по-голямата си част е дескриптивен. 

Оценката прави опит да даде обосновано обяснение за това дали интервенциите постигат 

желаните резултати.  

6.3. Мониторингът се различава от оценката в две основни отношения. Мониторингът се 

стреми да докаже, че дейностите се изпълняват, средствата се изразходват по предназначение и 

индикаторите за резултатите се развиват в желаната посока. Мониторингът обикновено се 

провежда от тези, които отговарят за изпълнението. От друга страна, оценката цели да оцени 

защо и как се постигат (или не се постигат) желаните резултати. Тя анализира механизмите, 

водещи до резултати и взима предвид въздействията, които не са били планирани. Оценката 

трябва да се провежда от независими експерти, под преките напътствия на тези, които 

отговарят за политиките. 

6.4. Двете дейности взаимно се допълват. Мониторингът осигурява част от емпиричната база за 

оценката, докато оценката може да наложи необходимост от подобряване на мониторинговите 

индикатори. И мониторинга, и оценката трябва да бъдат здраво свързани с ясната логика на 

интервенциите. Стратегията и всяка от нейните програми трябва ясно да дефинира планираните 

цели, към които те се стремят и да бъдат придружавани от логическа рамка, която показва по 

какъв начин очакваните дейности ще доведат то желаните резултати. Новото в прилагането на 

рамки за МиО е информацията, която те предлагат за успеха на въведените политики. 

Постоянната обратна връзка получена чрез тези инструменти дава възможност на 

отговорниците за политиките да преценят своевременно дали интервенциите трябва да бъдат 



 

228 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

модифицирани, засилени или преустановени, което също помага да се редуцират 

алтернативните и финансови разходи, свързани с политиките. 

B. Изработване на рамка за МиО 

6.5. Първата стъпка в изработването на рамка за МиО е провеждането на анализ на нуждите. 

Преди да бъде взето решението за политиката на финансиране, трябва да се оценят 

приложимостта и устойчивостта на интервенцията. Тази оценка може да се базира на казуси, 

резюмета на съществуващи проучвания, уроци научени от подобни интервенции в 

страната/сектора, които да осигурят емпиричната подкрепа за предложената рамка за МиО на 

интервенцията за развитие. 

6.6. Рамката за МиО трябва да се основава на резултатите. Разработването на подобна рамка 

включва три стъпки: 

 Дефиниране на общите цели на интервенцията и конкретните видове промени, 

които се очакват. Този процес трябва да включва консултации и сътрудничество между 

всички зинтересовани страни, за да се грантира, че са идентифицирани точните приоритети 

за развитие. Заинтересованите страни могат да дефинират пред тези, които изработват 

политиките, как би изглеждал успехът и какви междинни дейности бих били приемливи за 

тях. Консултациите трябва да продължат докато заинтересованите страни се съгласят какви 

да бъдат реалистичните дейности и резултати. 

 Избор на индикатори. Прости и надеждни индикатори трябва да бъдат използвани  за 

оценяване на дейностите и резултатите. Тези индикатори трябва да отговарят на пет 

критерии:  

o Ясни – точни и недвусмислени 

o Уместни – подходящи за въпроса, за който става дума 

o Икономични – постижими на разумна цена 

o Адекватни – достатъчни, за да се оцени представянето 

o Такива, които могат да бъдат подложени на мониторинг – да подлежат на оценка 

от независими експерти.  

Сборът от тези критерии, познати като CREAM (по първите букви на английските думи за 

критериите) отговарят на препоръките на 5-тия Кохезионен доклад. Подходът за избор на 

индикаторите трябва да бъде минималистичен (малък, но представителен на набор от 

индикатори), консервативен (базиран на опита, а не на хипотези), и реалистичен 

(ограниченията по отношение наличието на данни се признават и взимат предвид).  

 Измерване на базовите данни и целите за представяне. За всеки индикатор трябва да се 

установят базовите стойности преди интервенцията. Резултатите, към които се стремим, 

трябва да се базират на тези индикатори. Сравнението между планираните реаултати и 

действителните такива ще помогне да се оцени изпълнението на интервенцията и да се 

идентифицират факторите допринесли за успеха или неуспеха.  
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6.7. Компонентите на рамката за МиО предложени от Европейската комисия са показани по-

долу. 

Фигура 6.1: Нова логическа рамка за мониторинг и оценка 

 
Източник: DG REGIO (2012) 

 Програмиране  Изпълнение 
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 По възможност избор 
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институции) 

 Разпределени средства 

(разпределяне на 

финансови средства)  

 Действителни средства 
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 Принос 

     Планирани резултати 

(включително общи 
индикатори) 

 Постигнати резултати 

(включително общи 
индикатори) 

  

 

6.8. Индикаторите за резултатите и планираните резултати трябва да се определят на 

програмно ниво  – в Оперативните програми и в Партньорските споразумения – както и на 

проектно ниво. 
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6.9. Всеки проект в Оперативната програма трябва да има един или повече индикатори за 

резултатите и съответните планирани резултати. Един проект може да се стреми към 

постигането на повече от един резултат, ако това е уместно (както в една многосекторна 

интервенция). Една от задачите на европейско ниво е да се събере определена информация от 

всички програми, за да има отчетност пред Съвета, Парламента, Съда на одиторите и 

гражданите на ЕС за това как се изразходват ресурсите за Кохезионна политика. Това е задачата 

на общите (контекстуални) индикатори дефинирани на ниво ЕС. 

6.10. Задаването на планирани резултати може да бъде стимул за различните заинтересовани 

страни да споделят информация, да участват в избора на резултати и съответните индикатори за 

резултатите, и да следят напредъка към постигането на резултати. Международният опит 

предлага следното: 

a. Планираните резултати трябва да са ясно свързани с политиките и проектите, които се 

започват. 

b. Планираните резултати трябва да са обързани времево. 

c. Планираните резултати трабва да се базират на точни аналитични доказателства: при 

определянето им, човек трябва да се придвижва от правилно установено базово ниво и 

да взима предвид предишния опит и референтните стойности. 

d. В зависимост от обстоятелствата, планираните резултати могат да бъдат изразени в 

относителни (степен на промяна/подобрение) или абсолютни стойности. Когато се 

сравнява представянето при различни програми, планираните резултати трябва да 

бъдат изразени като диапазон или степен на промяна, а не като единични стойности. 

e. Усилията за постигането на планираните цели може да стимулира научаването на 

уроци свързани с политиките, така че е необходимо да има гъвкавост за 

преразглеждане на планираните резултати на базата на опита от изпълнението. 

Планираните резултати трябва да се преглеждат и преработват, ако е необходимо, на 

определени дати, за да има достатъчно време да се експериментира, да бъдат получени 

на резултати, които могат да бъдат удостоверени, както и за приспособяване към 

външни промени.  

f. Прикачването на санкции или финансови награди към планираните резултати не трябва 

нито да се спира, нито да бъде задължително;  ако бъде направен такъв избор, трябва да 

се направи необходимото за оценяването и компенсирането на възможни негативни 

ефекти. 

g. Определянето на планираните резултати трябва да бъде ключова задача на 

техническото сътрудничество, насочено към изграждането на местния капацитет за 

изпълнението и МиО.  

Пример за индикатори за средства, дейности и резултати 

6.11. Фигура 6.2: показва някои типични дейности и резултати, свързани с публичните 

инвестиции в НИРД.  Това опростено линейно представяне на поредицата от възвращаемост от 
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инвестициите в НИРД не показва обратната връзка между различните фази и приноса от страна 

на други политики и външни фактори. Въпреки това, то е полезно като отправна точка за 

последващи дискусии. 

6.12. В краткосрочен план, публичните инвестиции в НИРД водят до по-голям брой работещи 

изследователи и техници, които получават последващо обучение и усвояват допълнителни 

способности по време на процеса. Тяхната работа може в крайна сметка да доведе до 

иновативни резултати като публикации и патенти. Инфраструктурата и човешките ресурси 

мобилизирани чрез публичната инвестиция може да помогне на фирмите откъм метрология и 

контрол на качеството, което от своя страна допринася за подобряване на качеството на 

индустриалното производство и осъвременяването на технологиите.  Публичната НИРД отваря 

и възможности за сътрудничество между изследователите и бизнес сектора, включително и 

чуждестранни инвеститори.  

6.13. В средносрочен план, публичната НИРД може да се отрази на поведението на различни 

действащи лица в процеса на иновациите – фирми, изследователи, академична общност, 

чуждестранни инвеститори – чрез стимулирането на допълнителна НИРД в частните фирми, 

както и техническо сътрудничество. Тези нови дейности могат да доведат до осъвременяване на 

технологиите, иновации при процесите и продуктите във фирмите, и неосезаеми ефекти като 

напр. трансфер на технологии. 

Фигура 6.2: Очаквана възвращаемост от публичните инвестиции в НИРД 

 
Източник: Agapitova and Guimon (2012). 
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Долна стрелка: От НИРД към иновации 

Вътре кутийки от горе на долу: 

Икономически растеж и подобрени стандарти на живот 

Увеличаване на количеството и качеството на работните места 

Икономическа диверсификация, структурна промяна 

Международна конкурентоспособност, експорт, ЧДИ 

Обща факторна производителност 

Иновации в продуктите и процесите 

Патенти 

Транссекторно  разпростиране 

Публикации 

Промени във фирмите (нетен положителен ефект, сътрудничество и т.н.) 

Обучение и учене 

НИРД служители 

Инвестиция в НИРД 

6.14. В дългосрочен план, новите технологии и иновациите могат да се разпрострат върху 

икономиката и обществото. Това в крайна сметка ще доведе до увеличаване на 

продуктивността, структурни промени и най-накрая до работни места с по-високо качество и 

икономически растеж и развитие. Разбира се, тази възходяща тенденция не е гарантирана във 

всеки случай. Като се имат предвид рисковете и високата степен на неуспех свойствени на 

НИРД , някои програми могат и да не успеят да постигнат осезаеми резултати или пък НИРД 

може и да е успешна,  но  да не създаде търговски резултати. 

Рамка за МиО в Регионалната стратегия за интелигентна специализация 

6.15. Стратегиите за научни изследвания и иновации за интелигентна специализация (РИС3) 

представляват интегрирани и базирани на място планове за икономическа трансформация, 

които отговарят на нуждите от развитие на конкретна страна или регион. Едно от основните 

свойства на тези стратегии е, че те са базирани на доказателства и включват стабилни системи 

за мониторинг и оценка (Европейска комисия 2012). За целите на Кохезионната политика, 

подходящите индикатори за резултатите трябва да улавят всички планирани резултати на 

стратегията за интелигентна специализация, да гарантират, че инициативите на всички 

заинтересовани страни са правилно координирани, че напредъкът може да се следи ефективно, 

и че могат да се правят корекции, където е необходимо. Централната задача следователно е да 

се определят ясни измерими планирани резултати, както на ниво цялостна стратегия, така и за 

всяка от нейните дейности. Като цяло, индикаторите за резултатите на РИС3 трябва да 

предлагат ясна картина на еволюцията на регионалните производствени структури в посока 

дейности, които са конкурентоспособни в глобален мащаб и притежават по-голям потенциал за 

добавена стойност.  

6.16. Политиките за насърчаване на интелигентния растеж трябва са отчитат как НИРД и 

иновациите са проявяват в различните региони. Взаимодействията между НИРД, иновации и 

растеж са специфични за мястото и тези въпроси, свързани с контекста, трябва да бъдат ясно 

включени в разработването на Оперативната програма и свързаните с нея проекти. Задаването 

на индикатори за резултатите в зависимост от сектора и региона ще помогне да се видят 
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сравнителните преимущества на конкретния сектор/регион и ще позволи бъдещите 

интервенции на ниво политики да бъдат усъвършенствани.  

6.17. Идеята за интелигентната специализация, както се дискутира в Foray et al. (2009), 

предполага, че регионите са способни да идентифицират, чрез процес на предприемачество, 

областите, където могат да правят повече и по-добри иновации и да изградят конкурентни 

международни предимства. Това вероятно би придобило разлини форми в зависимост дали 

регионът вече е включен в световната циркулация на знания (дали има център за знания), или 

има установена индустриална база (индустриални производстени зони), и/или изоставащ 

производствен сектор (т.нар. периферни региони). Тази типология на регионалния иновативен 

капацитет се базира на ОИСР (2010a), и много се доближава до класификациите в Tödtling and 

Trippl (2005). Тази категоризаци е свързана и с класификацията на ОИСР на регионалните 

иновационни политики (2010b).  

6.18. Както се обсъжда в DG Regio (2010) постигането на целта на ЕС 2020 за „Подобряване на 

условията за иновации, изследователска работа и развойна дейност” включва четири области на 

концентрация: изследователска рaбота и развойна дейност, насърчаване на иновациите и 

интелигентна специализация, подобряване достъпа до и използването на качествени ИКТ, и 

премахване на препятствията за растежа на МСП.106 Посредством постоянни консултации и 

сътрудничество между заинтересованите страни, тези приоритети трябва да бъдат нагодени към 

нуждите и приоритетите на България. 

Възможни допълнителни индикатори за приоритетите на 

иновационната политика в Стратегията за интелигентна специализация 

и ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” 

6.19. Една добре структурирана рамка за МиО имплементирана в СИС и ОП ИК ще помогне да 

се разбере кои инструменти работят в България и дават възможност тези, които не работят 

ефективно да бъдат преработени. Примерен набор от индикатори основаващи се на 

приоритетните области идентифицирани в НПР и дискутирани в общия преглед на РИС3, са 

изброени в Таблица 6.1, Таблица 6.2 и Таблица 6.3. Тези индикатори допълват индикаторите от 

оперативната програма и плана за действие като адресират въпросите за съществуващите 

индикатори, които дискутирахме по-горе. Таблиците не предлагат изчерпателен списък на 

индикаторите и трябва да се разглеждат като идея за това как настоящият списък може да бъде 

подобрен 

6.20. От особен интерес при стратегията за интелигентна специализация е фокусът върху 

разликите в различните региони. Повечето от индикаторите могат да бъдат събрани или само за 

                                                 

 
106Пети тематичен приоритет, „Премахване на забавящите ситуации в ключови инфраструктури на мрежата”, 

обикновено се включва при този планиран резултат. 
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един регион, или за приоритетните сектори, събрани в този регион. Например, като един от 

приоритетните фактори за България са определени ИКТ. Един индикатор за ИКТ може да 

разглежда или разходите за НИРД необходими за един служител в ИКТ сектора в сравнение със 

средното за страната, или разходите за един служител в даден регион в сравнение със средното 

за страната. 

6.21. В таблиците по-долу, индикаторите в курсив се отнасят за регионалните или секторни 

параметри на рамката за мониторинг и оценка.   

Управление на иновационната политика 

6.22. Дългосрочна цел: Постигане на ефективно управление на иновационната политика. 

 

Таблица 6.1: Предложение за индикатори за управление на иновационната политика 

  Планиран резултат 

 

Индикатор 

1 Формиране на Национален иновационен 

борд и неговия секретариат 

 

Разпоредби 

2 Развитие на иновационна политика 

 

Прилагане на Закона за иновациите 

Приемане и прилагане на Национална стратегия за 

развитието на научните изследвания 2020 

Подготовка на национална стратегия за творческите 

индустрии 

Мониторинг на агенциите отговарящи за приложението на 

РИС3 

 

Изследователски институции и развитие на човешкия капитал 

6.23. Дългосрочна цел: Укрепване на основите на изследователската дейност и човешкия 

капитал  

Таблица 6.2: Предложение за индикатори за развитие на изследователските институции и човешкия 

капитал 

 Планиран резултат 

 

Индикатор 

1 Засилване на сътрудничеството между Количество на изразходваните средства за проекти с НИРД 
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изследователските организации и бизнеса 

 

за сътрудничество между изследователски организации и 

бизнеса 

Допълнителни финансови средства (евро) изразходвани от 

фирми за НИРД при проекти за сътрудничество между 

изследователски организации с публично финансиране и 

бизнеса 

Брой учени включени в проекти с бизнеса 

Брой съвместни публикации от учени от изследователски 

организации с публично финансиране и бизнесите на 

милион жители 

Брой спин-оф компании от изследователски организации с 

публично финансиране 

Дял на доходите на изследователските организации с 

публично финансиране от патенти и лицензи като дял от 

обшия доход на организациите 

Дял на приложните научни проекти в общия брой дейности 

на изследователските институции 

Дял на приложните научни проекти в общия брой 

дейности на изследователските институции в 

приоритетен сектор (напр. ИКТ) от гледна точка на 

средното за страната 

 

2 Засилване на сътрудничеството с НИРД 

институции в Европа и в глобален план 

 

 

Брой чуждестранни изследователски институции, с които е 

имало сътрудничество 

Количество на чуждестранните средства привлечени 

посредством проекти за международно сътрудничество 

Брой научни публикации в съавторство с чуждестранни 

изследователи на милион жители 

Брой научни екипи изпълняващи проекти за Единната 

мрежа за европейски високопроизводителни центрове 

(DEISA) 

Дял на проектите финансирани чрез Националния фонд 
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„Научни изследвания”, които имат чуждестранен партньор 

Брой изследователи участващи в проекти на 

Паневропейската високопроизводителна изчислителна 

инфраструктура (PRACE) 

Брой проекти подкрепени от Европейското 

сътрудничество в областта на науката и технологиите 

(COST) 

 

3 Повишаване качеството на научните 

изследвания и количеството на учените в 

публичните изследователски организации 

Брой изследователски проекти финансирани от 

Националния фонд „Научни изследвания” 

Брой проекти привлекли финансиране от европейската 

програма Horizon 2020 

Количество средства получени по програма Horizon 2020 

или други международни програми 

Научни публикации сред 10те най-цитирани публикации в 

световен мащаб като % от общия брой научни публикации 

на страната 

Научни публикации на милион жители 

Научни публикации на хиляда души работещи по НИРД в 

публичния сектор 

Научни публикации на хиляда жители в определен регион в 

сравнение със средното за страната 

Патентни кандидатури към ДПК на милион жители 

Патентни кандидатури към ДПК на милион жители в 

приоритетни сектори (напр. ИКТ, фармацевтика) 

Процент докторски степени в науката и инженерните 

специалности на милион жители 

Процент нови висшисти с магистърска или докторска 

степен в приоритетните сектори 

Процент нови висшисти с магистърска или докторска 

степен назначени в регионални бизнеси или регионални 

изследователски институти 
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Дял на научен или технически персонал обучен в 

приоритетните технологични отрасли 

Дял на високо- и среднотехнологичния експорт като част 

от общия експорт 

Лицензионни възнаграждения получени за иновации от 

изследователските организации с публично финансиране 

 

4 Система за оценка на изследователските 

организации с публично финансиране 

основана на достойнствата 

 

Подготовка на правила и насоки за оценяване 

Подготовка на схеми за финансиране на изследователските 

организации с публично финансиране на базата на 

индикатори за академичен успех 

 

 

Развитие на екосистема за бизнес иновации 

6.24. Дългосрочна цел: Създаване на подкрепяща бизнес среда, която да стимулира иновациите, 

растежа и икономическото развитие 

Таблица 6.3: Предложение за индикатори за развитие на екосистема за бизнес иновации 

 Планиран резултат 

 

Индикатор 

1 Увеличаване броя на научните и 

иновативни продукти произведени в 

центрове за високи постижения (ЦТТ, 

научни паркове, инкубатори, клъстери и 

т.н.) 

Брой завършени проекти като част от Националната пътна 

карта за научната инфраструктура 

Брой изследователски и предприемачески центрове в 

университетите 

 

 

Брой и стойност на споразуменията за комерсиализиране 

между ЦТТ и индустрията 

Брой и стойност на споразуменията за комерсиализиране 

между ЦТТ и бизнеса в приоритетните отрасли (като 

част от стратегията за интелигентна специализация) 

Брой нови или значително подобрени научни и 
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технологични центрове 

ти финансирани в тези центрове 

 

центрове 

 

центрове 

 

 Степен на растеж на заетостта или добавената 

стойност на обитателите в сравнение със средното за 

региона или подобни фирми 

 

оборудване се е използвало в тези центрове 

 

Брой проекти финансирани в приоритетните 

отрасли (ИКТ, фармацевтика и др.) в тези центрове 

Брой фирми включени в един бизнес клъстер 

 

клъстера 

Брой фирми включени в един бизнес клъстер в 

приоритетен отрасъл 

2 Увеличаване на международните 

ангажименти и чуждестранно 

сътрудничество 

 

Брой МСП получаващи подкрепа от Европейската мрежа 

за предприятията 

Брой проекти отличени като проекти EUREKA 

Брой проекти финансирани от програмата EUROSTARS 

(или Обем на средствата генерирани чрез програмата 

EUROSTARS или Степен на успех на проектите 

финансирани от програмата EUORSTARS в сравнение с 

тези, които не са) 

 

 

3 Популяризиране на НИРД дейности, 

комерсиализиране на иновациите, и 

Дял на високотехнологичните компании сред всички нови 

бизнеси 



 

239 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

интелигентна специализация 

 

Дял на новите организации в секторите на интензивни 

знания 

Заетост с интензивни на знания дейности (производство и 

услуги) като % от всички назначения 

Дял на дейностите с добавена стойност с висок дял на 

знанията в добавената стойност 

Дял на фирмите провеждащи НИРД, които не са се 

изявявали в НИРД през последните три (или пет) години 

Промяна в продуктивността (добавена стойност за един 

служител) на фирми, които са бенефициенти по 

програмите 

Обем на капитала набран от фирмите в програмите 

Дял на фирмите въвеждащи нови продукти, процеси, идеи 

Дял на фирмите въвеждащи нови продукти, процеси, идеи 

в приоритетни сектори 

Дял на фирмите въвеждащи нови продукти, процеси, идеи 

в даден регион в сравнение с цялата страна 

 

4 Засилване на сътрудничеството сред 

бизнес фирмите и с изследователските 

организации с публично финансиране 

 

Дял на МСП, които си сътрудничат с други компании и 

изследователски организации с публично финансиране в 

иновациите сред всички МСП 

 

5 Насърчаване на създаването на нови 

фирми за интелигентна специализация 

 

Брой дни необходими за регистрирането на нов бизнес 

Степен на навлизане на фирми в приоритетните сектори 

Растеж на заетостта в секторите на интензивни знания 

 

6 Засилване на индустриалната НИРД 

 

Разноски за НИРД за един служител 

Разноски за НИРД за един служител в приоритетен 

отрасъл (фармацевтика) 

 

7 Насърчаване на интернационализацията 

на фирмите благодарение на 

Дял на тези, които изнасят за пръв път (систематично) или 

за пръв път инвестират в чужбина благодарение на 
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предимствата на интелигентната 

специализация 

 

проекта. 

 

6.25. Съществуват редица източници на данни, които могат да се използват, за да се наблюдават 

и оценяват една програма и нейните компоненти. Някои от тези източници са представени в 

приложението.  

Казус: Рамка за МиО използвана в Програмата „Единство чрез знания” 

(ЕЧЗ) на Хърватия 

6.26. От 2006 до 2011 г. Световната банка изпълнява научно-технологичен проект в Хърватия, 

насочен към насърчаването на институциите за НИРД да комерсилизират научните си 

резултати и към засилване на способността на предприятия, най-вече МСП, да инвестират в 

научни изследвания и развойна дейност.  Един от компонентите на проекта е стартирането на 

инициативата ЕЧЗ на стойност 5.1 млн. евро, чиято цел е да се оздравят професионалните 

мрежи на учените от Хърватска.  

6.27. През целия проект се прилага рамка за МиО. Тук са показани избраните индикатори, 

поставените цели и как са интерпретирани резултатите, за да се даде яснота относно 

съставянето на рамка за МиО. 

6.28. В рамките на ЕЧЗ са разработени три програми. Програмата за сътрудничество подкрепя 

съвместните изследователски проекти на хърватски учени в и извън страната, с цел да се 

насърчават научните изследвания в хърватските фирми и институции. Програмата за 

свързаност подкрепя международната мобилност на хърватските специалисти и учени, за да 

подпомогне потока на знания и умения към Хърватска. Програмата за млади изследователи и 

специалисти подкрепя професионалния напредък на младите учени и подпомага 

сътрудничеството им с международни институции и бизнес сектора, за да ги подготви да станат 

лидери в бъдещи НИРД проекти.  

6.29. Индикаторите за дейностите, използвани за мониторинг на програмите, са представени в 

Таблица 6.4. 

Таблица 6.4: Индикатори за дейностите на програмите на ЕЧЗ 

Индикатори за дейностите База 

2006 

Настоящи 

2008 

Настоящи 

май 2011 

Планирани 

май 2011 

Брой проекти (общо) няма 38 91 50 

Проекти с хървати, живеещи в 

чужбина 

няма 18 37 30 
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Проекти включващи 

сътрудничество с индустрията 

няма 8 28 15 

Проекти с млади учени  няма 18 60 15 

Успешно завършени проекти 

(според оценката на комисията 

за оценка на ЕЧЗ)  

няма 
 2 

59 30 

6.30. При програмите на ЕЧЗ има следните значими резултати: 

a. Трансфер на технологии към и нови технологии разработени от хърватски 

изследователски институции. Осъществени са деветдесет и един проекта. 

Благодарение на 28 завършени проекта (останалите все още продължават), 30 нови 

технологии са пренесени в хърватски институции и 24 нови технологии са 

разработени от хърватски институции.  

b. Допълнителни 1 млн. евро и 784,000 евро като собствен принос са мобилизирани от 

чуждестранни изследователски институции и хърватски институции участващи в 

проекта.  

c. Петстотин петдесет и четири учени и 260 институции са участвали в сътрудничества 

по тези проекти. От тях, 166 са били чуждестранни учение (41 от диаспората) от 133 

уважавани основни чуждестранни научни институции, включително Университета 

Станфорд, Института за молекулярна клетъчна биология и генетика „Макс Планк”, 

Института по биохимия на Медицинското училище на Гьоте университет, и 

Швейцарския федерален технологичен институт в Лозана (EPFL).  

d. Петдесет и три проекта на обща стойност 2.5 млн. евро. включват сътрудничество с 

индустрията и мобилизират допълнителни 655,000 евро от частни средства. 

e. Хърватската научна и технологична общност е увеличила капацитета си да усвоява 

европейски фондове. Тридесет и един от проектите на ЕЧЗ са получили финансиране 

по 7-ма рамкова програма на ЕС – два пъти по-успешни (16%) от проектите извън 

ЕЧЗ. 

f. За инвестоция от 2.8 млн. евро, проектите от ЕЧЗ са привлекли 6.4 млн. евро от 

фондовете на 7-ма РП. 

g. Програмите повишават качеството и реномето на хърватските научни и 

изследователски проекти. На базата на 28 завършени проекта, е програмите ЕЧЗ са 

имали повече от 180 разработки публикувани във водещи научни издания – ключов 

индикатор за отлични постижения. Четири от докладите са публикувани в две от най-

високо класираните научни списания – Nature и Science. 

C. Оценяване на влиянието: не само мониторинг и оценка 

6.31. Съществуват два типа оценяване на програмата на една организация: каузално или не-

каузално. Оценяването на влиянието се отнася за оценки, които са каузални – могат да 

припишат промените в резултатите на самата програма. Например, човек може да направи 
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наблюдението, че след като субсидиите са дадат на учените, за да работят с фирмите по НИРД, 

броят на патентите се увеличават. Това може да се наблюдава чрез мониторинг и оценка.  Ако, 

обаче, човек не знае колко патента би имало при липсата на субсидираща програма – обратно 

на действителността – той/тя не може да каже дали патентите са се увеличили заради 

програмата или биха се увеличили във всеки случай. Оценяването на влиянието – за разлика то 

това, което обикновено се нарича мониторинг и оценка и включва само не-каузален мониторинг 

– позволява на човек да каже дали програмата е директно отговорна за даден наблюдаван 

резултат. 

6.32. Диаграмата по-долу илюстрира друг пример. Да предположим, че се наблюдава, че след 

като програмата осигурява съфинансиране за НИРД, инвестициите на фирмите-получателки в 

НИРД в действителност спадат. По този начин може да изглежда, сякаш съфинансирането от 

програмата е отговорно за намаляването.  Възможно е, обаче, да има още по-голям спад на 

инвестициите в НИРД при всички компании, които не са получили съфинансиране, заради 

външен фактор като рецесия. Мониторингът би предположл, че съфинансирането от страна на 

програмата е довело до спада в инвестициите, докато оценката на влиянието би показла 

правилно, че програмата с грантовете е увеличила инвестициите. 
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Фигура 6.3: Прилагането единствено на мониторинг може да доведе до подвеждащи резултати 
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6.33. Оценката на влиянието е по-скъпа и времеемка от не-каузалните мониторинг и оценка; но 

без нея не могат да се разберат действителните ефекти от програмата. Оценката на влиянието, 

следователно, може да бъде по-подходящият инструмент, когато програмата е: 

- Иновативна – програмата тества нов, обещаващ подход. 

- Може да бъде „прекопирана” – програмата има потенциала да се разгърне в по-голям 

мащаб или да се приложи в друга среда. 

- Стратегически уместна – програмата е новаторска инициатива, която изисква значителни 

ресурси, има потенциала да засегне голям брой хора, или може да генерира значителни 

икономии. 

- Непроверена – знае се малко за ефективността на програмата - глобално или в конкретен 

контекст. 

- Влиятелна – резултатите ще бъдат използвани да информират ключови решения в 

политиките.
107

 

6.34. Правени са твърде малко оценки на влиянието по отношение на схемите в подкрепа на 

НИРД, а това е тема от стратегическа важност, така че ще бъде важно да разберем от оценката 

на влиянието кои са най-добрите методи, които работят в полза на напредъка. 

                                                 

 
107Gertler, Paul et al. (2011). Impact Evaluation in Practice. Washington, DC: The World Bank. 
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D. Ползи от оценката на влиянието 

6.35. Оценката на влиянието може да намали риска проектът да се окаже неуспешен като 

помогне да бъдат идентифицирани най-ефективните механизми за постигането на конкретна 

цел и гарантира, че наученото от опита се интегрира в проекта по време на реализацията му.   

Фигура 6.4. Оценката на влиянието може да намали риска от неуспех на проект 

текст на картинката:  
Верт.: Ниво на риска за създателите на политики 

Ниско  средно  високо 

Хор.:  без информация частична информация пълна информация 

Вътре: Откритие посредством експериментиране 

 

6.36. В Мозамбик, например, оценката на влиянието показва, че налагането на крайни срокове за 

кандидатурите за безвъзмездна помощ, вместо текущото им приемане, увеличава броя им 

няколко пъти. По-големият брой кандидатури често се превръща в по-качествен резерв от 

кандидати, както е в Мозамбик, което от своя страна води до по-добри резултати. Ако се знае от 

самото начало, че този малък детайл от изпълнението може да промени резултатите от 

програмата толкова драматично, може да се направи така, че всички бъдещи издания на 

програмата да се възползват от тази по-ефективна стратегия за осъществяването й. 

6.37. Освен, че подобрява последващите издания на програмата, оценката на влиянието може да 

подобри качеството на текущата програма. При обзор на ефектите от оценката на влиянието 

върху представянето на проектите, Световната банка установява, че текущите проекти, за които 

е направена оценка на влиянието, изразходват 30 процента повече до момента на ревизията на 

междинния етап. Това говори, че самият процес на изпълнение е подпомогнат от оценката на 

влиянието. 

6.38. И накрая, оценката на влиянието е обществена ценност, която може да увеличи глобалните 

знания за възможните ефекти от подобни програми.  



 

245 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

A. Тестване на вариации на програмата 

6.39. Оценката на влиянието може да бъде особено ценна, когато се тестват различни вариации 

на програмата, за да се провери кои са най-ефективни за конкретните цели. По-долу са дадени 

няколко конкретни примера.  

6.40. Първо, да предположим, че правителството планира схема за отпускане на безвъзмездна 

помощ в подкрепа на НИРД. Тя би могла да бъде  предназначена за частни фирми или за 

академични изследователи. Ако безвъзмездната помощ бъде предоставена на частни фирми, 

може да се изиска тях да си партнират с академични изследователи, или грантовете да бъдат 

предоставени безусловно.  По същия начин, ако предостави грантовете на изследователите, 

правителството може да изиска от тях да намерят партньор от частния сектор или да даде 

средствата без да поставя условия. Всяко предположение кой от вариантите е най-добър може 

лесно да бъде тестван в практиката като безвъзмездната помощ бъде отпусната по различни 

начини – наричаме това различни „лостове за третиране”. Тази ситуация е схематично 

представена по-долу. 

6.41. По подобен начин, различните аспекти на процеса на кандидатстване могат да бъдат 

тествани, за да се определи кои критерии за селекция ще привлекат най-качествените компании 

или академични изследователи; т.е. тези, които имат най-големи шансове да получат 

безвъзмездна помощ. 

Фигура 6.5: Тестване на различни начини на изплащане на безвъзмездна помощ за НИРД 

 
текст на картинката: 

Публично финансиране за НИРД 

 

Отпуска се на частния сектор 

 

При условие, че има партньорство с 

публичния сектор 

Безусловно 

Отпуска се на изследователски 

организации с публично 

финансиране 

 

При условие, че има партньорство с 

частния сектор 

Безусловно 

 

Public funding 
for R&D 

Provided to 
private sector 

Conditional on 
public sector 
partnership 

Unconditional 

Provided to 
public research 
organizations 

Conditional on 
private sector 
partnership 

Unconditional 
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6.42. Второ, да предположим, че се разработва технологичен парк, който да събере в едно 

ползите от човешки и физически капитал. Тези ползи могат да бъдат разпределени по различни 

начини. Първо, има различни начини за подбор на наемателите в парка. Единият може да бъде 

да се търсят определени тясно дефинирани сектори, с презумпцията, че колкото по-близки са 

сферите на дейност, толкова по-силни ще бъдат ефектите на разпростиране. Но има вероятност 

разпростирането да се случва повече сред хора с различни умения, така че би било по-добре да 

се търсят по-широко дефинирани сектори. Би могло също, целта да не е изборът на победители 

от гледна точка на сектора, а да се позволи на пазара да определи като се позволи на всеки, 

който пожелае, да наеме пространство. За всеки от тези възможни варианти, договорите могат 

да се подписват с компаниите, които си платят първи, но може и кандидатурите да се събират и 

наемателите да бъдат избирани на базата на евентуалните синергии. Следващата фигура 

илюстрира тези варианти. 

 

Фигура 6.6: Тестване на различни начини за подбор на обитателите на технологичен парк 

 
текст на картинката: 

Човешки и физически ресурси Селекция на кандидати: от тясно 

дефинирани сектори 

Който плати пръв 

Събиране на много кандидатури 

Селекция на кандидати: от широко 

дефинирани сектори 

 

Да се позволи на пазара да реши: 

определени места отворени за 

всички 

 

 

6.43. И последно, да предположим, че целта е да бъде засилено сътрудничеството между 

фирмите от частния сектор и академичните изследователи. Разработва се схема, която да 

отпуска безвъзмездна помощ на учените за съвместна изследователска дейност. Схемата може 

да осигурява менторство и създаване на мрежа от контакти, която да помага на учените и 

частните фирми да идентифицират области за съвместна работа, въз основа на презумпцията, че 

те не разполагат с информация. При количеството и интензивността на дейностите свързани с 

менторството и мрежата от контакти може да има варианти, за да се определи кой подход е най-

успешен. 

Human and physical 
resources 

Selection of entrants: 
in narrowly defined 

sectors 

Whoever pays first 

Collect applications 
from many 

Selection of entrants: 
in broadly defined 

sectors 

Allow the market to 
decide: some spaces 

generally open to any 
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6.44. Както се вижда от тези примери, в много случаи, програмата може да бъде леко 

модифицирана, за да се тества кой начин за осъществяването й е най-ефективен. След това 

средствата могат да бъдат разпределени по-ефективно при следващото издание на програмата, 

което има потенциала да доведе до значителни икономии. Следващата секция дискутира 

начини за безпроблемното интегриране на оценката на влиянието в програмите. След това са 

представени някои конкретни примери за това как оценката на влиянието е използвана в 

Европейския съюз за оценка на ефектите от иновационните програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6.7: Тестване на различни начини за насърчаване на сътрудничеството между частни фирми и 

академични изследователи 

 
текст на картинката: 

Стимули и информация за 

изследователите 

Менторство и професионални 

мрежи 

Интензивни 

Общи 

Няма информация  

 

E. Оценка на влиянието в ЕС 

6.45. Оценката на влиянието вече се е превърнала в очакван елемент от програмите на ЕС. Тази 

секция описва разширен казус на оценяване на влиянието, проведен от Обединеното кралство 

за оценката на представянето на иновационна програма. След това дискусията се фокусира 

върху най-добрите практики и научените уроци от оценката на влиянието, които биха били 

полезни за бъдещите програми. 

Incentive and 
information to 

researchers 

Mentoring and 
networking 

Intensive 

General 

No information 
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Казус: Предистория 

6.46. В Обединеното кралство, Бордът за технологични стратегии, който отговаря за 

стимулиране на иновациите, провежда Програма за сътрудничество в НИРД, която финансира 

сътрудничеството между академични учени и частния сектор за НИРД.108 Средствата са 

предназначени за изследване на технологичната и търговска приложимост на иновативни идеи 

и за разработването на прототипи на потенциални иновативни продукти и услуги. Програмата 

за сътрудничество в НИРД се основава на идеята, че бизнеса, академичните среди и 

финансиращите организации не си сътрудничат по иновативни проекти заради риск от 

антипатии, липса на информация и координационни проблеми.  

6.47. Следвайки традиционната си практика, Бордът за технологични стратегии поръчва оценка 

на влиянието от външен консултант – PACEC („Публични и корпоративни икономически 

консултанти”). Като част от договора си, PACEC помагат и да се дефинира набор от критерии 

за резултатите, които да се наблюдават.  

Казус: Добри практики 

6.48. За своята оценка на влиянието, PACEC прочува и интервюира 337 участници в Програмата 

за сътрудничество в НИРД, чиито проекти са одобрени през 2004-2009 г., и 206 кандидати по 

Програмата за сътрудничество в НИРД, кито не са получили финансиране, но инче изглеждат 

подобни на групата, която е получила. Тук се следва метода на „съчетаване”, който бе описан 

по-горе; един метод, който не е възможно най-оптималният, но трябва да се използва, когато 

другите методи не са приложими заради програмни или политически ограничения. Като част от 

този метод е важно да се покаже, че групата, получила финансиране е подобна във всички 

аспекти от практическо значение на групата, която не е получила финансиране и единствената 

разлика е, че е получила финансиране. Това е винаги трудно да се докаже на практика, но често, 

когато се взима решение за финансиране на един или друг проект, се използва схема за 

оценка/класиране, и тогава могат да се видят кандидатите, които са били на границата и са 

получили финансиране и тези, които също са били на границата, но не са получили (преминава 

се към метода на „регресионно прекратяване”). Въпреки че това не е методът, който PACEC 

използват, той представлява добра практика, когато има голям брой кандидати, намиращи се 

точно около разграничителната линия.  

6.49. Колко кандидати са необходими за оценката на влиянието зависи от размера на ефекта, 

който се очаква да бъде наблюдаван – колкото по-голям е ефектът, толкова по-малък брой 

финансирани и нефинансирани проекти са необходими, за да се уловят ефектите. Други 

фактори също се отразяват на необходимия брой. Да предположим, че искаме да наблюдаваме 

ефекта на взаимодействие между два фактора – напр. какъв е ефектът от програмата в 

                                                 

 
108Описанието на програмата, оценката и резултатите съобщени в настоящата секция са взети от PACEC, 2011. 
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зависимост от размера и възрастта на фирмата. В този случай ще трябва да се осигури 

достатъчно голяма извадка от всяка подгрупа:  големи фирми, които са получили грант; малки 

фирми, които са получили грант; големи фирми, които не са получили грант; и малки фирми, 

които не са получили грант. Като цяло, необходима е сравнително голяма извадка.  Общата 

извадка на PACEC от 543 фирми обикновено би била достатъчно голяма, за да улови 

сравнително малки ефекти. 

Казус: Научени уроци 

6.50. Какви са резултатите от Програмата за сътрудничество в НИРД? Оценката на влиянието 

показва, че резултатите са моногообещаващи. Схемата за сътрудничество в НИРД показва 

средна брутна добавена стойност от 6.71 британски лири на една изхарчена. Тази сметка, обаче, 

скрива голямо количество на хетерогенност в резултатите в различните типове подкрепени 

програми. Първо, изглежда, че безвъзмездната помощ е най-ефективна, когато е сравнително 

малка. Грантовете по-малки от 250 хил. британски лири имат най-голяма възвращаемост за една 

изразходвана лира (10.96 лири за всяка вложена лира; средна брутна добавена стойност), 

следвани от грантове между 250-749 хил. лири (10.01 лири).  И двата типа грантове са около 

четири пъти по-ефективни от грантовете над 750 хил. лири (2.34 лири). Проектите с четири или 

пет партньори са се представили по-добре (ок. 8.91 британски лири брутна добавена стойност за 

всяка вложена лира) от тези с два или три партньора (4.81 лири) или тези с шест или повече 

партньори (6.57 лири). И последно, финансираните проекти били разделени на две групи: тези, 

които се фокусират на по-базови изследвания, които по-късно да подпомогнат технологиите; и 

такива, които се фокусират върху изследвания на конкретни апликации, водени от пазара. 

Възвращаемостта била подобна и при двата вида изследователска дейност. Изводът е, че като се 

търсят разлики в резултатите от една програма, тя може да бъде променяна, за да се използват 

разликите и да се увеличи ефективността, което има потенциала многократно да умножи 

ефектите. 
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B. Оценка на влиянието на инструментите за интелигентна специализация 

6.51. Тази секция представя различни практики и начини на изпълнение, които могат да бъдат 

тествани в даден инструмент за интелигентна специализация. Решението кои практики и 

модели да бъдат тествани, ще зависи от контекста на програмата.   

 Оценяване на въздействието при инкубатори и акселератори 

6.52. Обикновено, оценка на въздействието се прави като се сравнява представянето на фирми 

от райони, които не са получили подкрепа за инкубатор или акселератор, с фирми от райони, 

които са получили – или по отношение на географски области, или сектори. Но тъй като при 

оценката на въздействието има нужда от голяма представителна извадка, а ние ще разполагаме 

само с няколко създадени инкубатори и акселератори, ще бъде необходимо да използваме 

алтернативен подход. 

6.53. Вместо да базираме оценяването на въздействието върху шепа инкубатори и акселератори, 

можем да го направим по отношение на много по-голям брой фирми. Можем да направим това 

като предоставим различни стимули на различни фирми, които променят вероятността те да се 

възползват от програмата за акселератори или инкубатори. Тези различни стимули могат да 

бъдат съвсем обикновени като предоставянето на допълнителна информация или да включват 

различни нива на съфинансиране или други ползи. Вторият вариант, въпреки че е по-сложен, 

ще има допълнителното преимущество в установяването на оптималното ниво на 

съфинансиране или други ползи за инкубаторите/акселераторите, които могат да бъдат 

предложени. 

6.54. Оценката на въздействието разчита на идентифицирането на контролна група, която не е 

получила облаги, но е подобна на групата, която е получила, във всяко друго отношение. Ето 

защо, ако пространството в инкубаторите и акселераторите е ограничено, не можем просто да 

дадем пространство на най-добрите фирми и след това да ги сравняваме с фирмите, които не са 

Оценка на влиянието: Не само за по-богатите страни от ЕС  

 

Чешката република учредява Оперативна програма „Предприемачество и иновации”, която 
предлага няколко вида субсидии за насърчаване на НИРД (DHV CR, 2011). Някои от 

субсидиите са за обша НИРД и патентоване; други са създадени за насърчаване на 

сътрудничеството; трети – за по-млади и по-малки фирми.  
Външна консултантска фирма, DHV CR, провежда оценка на влиянието на програмата 

като използва методите на съчетаване. 

В зависимост от изследвания вариант на програмата, DHV установява малко увеличение в 
диверсифицирането на продуктите; увеличаване на качеството на продуктите; липса на 

ефект или намаляване на заетостта; увеличаване на производствения капацитет; и много 

други резултати, които помагат при вземането на решенията за следващото издание на 

програмата. 
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спечелили място в инкубатора или акселератора. Тези, които не са спечелили място биха могли 

да се представят по различен начин дори и да са били приети в програмата за 

инкубатори/акселератори. 

6.55. Вместо това, оценката на въздействието би могла да се осъществи по един от следните 

начини: 

- Да се предостави различна информация на различни фирми на случаен принцип. 

Например, да се направи списък на допустимите фирми, да се изпрати информационен 

пакет и да се позвъни по телефона на половината от списъка. Тук отново предпочитането 

на едни фирми вместо други би повлияло на резултата, но предлагането на повече 

информация е сравнително малък стимул и има основание да бъде направено. 

 

- Да се предоставят различни предимства на различни фирми по един от двата начина:  

 

o Фирмите трябва да задоволяват определен набор критерии, за да получат 

предимствата, но веднъж отговорили на тези критерии, някои от предимствата 

могат да се предоставят на случаен принцип над този праг. Отново, 

допълнителното предимство на този подход е, че помага да се определи 

оптималното ниво на предимствата; 

 

o Фирмите трябва да бъдат оценявани за прием в инкубатора/акселератора 

посредством повече от една схеми за оценка, а прилагането на някоя от тях да става 

на случаен принцип. Тъй като мениджърът на програмата ще трябва да се учи от 

опита кои фирми е най-вероятно да увеличат продажбите в резултат от подкрепата, 

той/тя ще трябва да започне с повече от една схеми за оценяване, за да определи 

колко време да посвети на всяка фирма, като оценява всяка от тях според случайно 

избраната схема за оценяване. Например, да предположим, че имаме две схеми за 

оценяване – А и В и за всяка фирма, на случаен принцип, е определена една от 

двете схеми. Да предположим, че има рубрика, която се използва, за да се определи 

кои фирми получават особено интензивна грижа. Бихме могли да сравним 

резултатите на фирмите, които не са се квалифицирали за нея по схема А, но биха 

са квалифицирали за схема В, с резултатите на тези фирми, които са се 

квалифицирали за схема В и обратното.  Предимството на тази техника е, че тя би 

помогнала на мениджъра на програмата да разбере кои критерии за избор подбират 

най-добрите фирми. 

 Оценяване на въздействието на ваучери и съфинансиране с малки грантове 

6.56. Всяка програма притежава своите потенциални предимства и недостатъци, така че не е 

ясно a priori коя програма ще доведе до по-добри резултати. Ваучерите могат да се раздават по-

бързо от грантовете за съфинансиране, тъй като те всъщност са автоматични. Критериите за 

избор при грантовете за съфинансиране са по-стриктни, така че оценяването на кандидатурите 

отнема повече време, което увеличава времето между разработването на предложението и 

възможността за осъществяването му. В същото време, качеството на избраните проекти може 

да е по-добро. Също така, грантовете за съфинансиране често се нуждаят от повече инвестиции 

от страна на фирмата. Изискването на инвестиция от страна на фирмата теоретично води до по-
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добри предложения и по-добро осъществяване. Но, ако нямат достъп до кредит, фирмите могат 

и да не успеят да се самофинансират достатъчно.  

6.57. Няколко подхода могат да бъдат сравнени чрез една щателна оценка на въздействието: 

i. Традиционни малки грантове за съфинансиране; 

ii. Ваучери с участие от фирмата/малки грантове за съфинансиране с бързо изплащане; 

iii. Ваучери без принос от страна на фирмата; 

6.58. Оценяването на всички тези различни проекти ни позволява да направим разлика между 

ползите от бързото изплащане и осигуряването на по-голям процент съфинансиране. Вместо 

това е възможно да се направи оценка на въздействието само на две от тези програми, но тогава 

ще бъде изгубена възможността да се направи разлика между потенциалните причини за 

резултатите. За да се разбере защо даден инструмент работи по-добре от друг, потенциалните 

причини трябва да бъдат изолирани възможно най-добре. 

6.59. Таблицата по-долу обобщава характеристиките на различните инструменти. Могат да се 

сравнят резултатите при фирми, които са получили ваучери, изискващи ниско ниво на 

съфинансиране, с резултатите на тези фирми, които са получили ваучери изискващи високо 

ниво на съфинансиране, за да се определят ефектите от различните нива на съфинансиране. 

Същевременно, могат да се сравнят резултатите на фирми, които са получили ваучери 

изискващи високо ниво на съфинансиране, с резултатите на фирми, които са получили грантове 

за същите суми съфинансиране, след като са преминали през по-дълъг и по-задълбочен процес 

на подбор. Това може да изолира ползите от различните видове методи за подбор и изплащане 

на средствата. 

Таблица: Илюстрация на инструментите 

 Бързо изплащане, малко 

критерии за подбор 

Бавно изплащане, много 

критерии за подбор 

Малък принос 

от фирмата 

Ваучери с малко участие 

от страна на фирмата  

 

Голям принос 

от фирмата 

Ваучери със значително 

участие от страна на 

фирмата/малки грантове 

за съфинансиране с бързо 

изплащане 

Традиционни малки 

грантове за 

съфинансиране 

6.60. Тъй като оценяването на въздействието разчита на идентифицирането на контролна група, 

която не е получила никаква подкрепа, но е подобна във всичко останало на групата, избрана да 

получи привилегиите, ще имаме нужда от контролна група от фирми, подобни на тези, които са 

получили ваучерите или грантовете за съфинансиране. Освен това, за да можем правилно да 

сравним резултатите на фирмите, които са получили финансиране или не са, трябва да сме 

сигурни, че всички фирми си приличат. Въпреки че при грантовете за съфинансиране се 

прилагат допълнителни критерии за подбор, бихме искали групата кандидати да са подобни на 

фирмите, които кандидатстват за ваучери и тези, които кандидатстват за съфинансиране. 
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6.61. Съществуват няколко метода, които могат да се използват, за да се проведе оценяването на 

въздействието. 

6.62. Най-простото нещо би било да се дадат на една от няколко групи различни видове ваучери, 

които изискват различно ниво на съфинансиране или да бъдат подложени на различни критерии 

за подбор. Въпреки че би било неприятно затруднение за фирмите в началото, това, за кратки 

срокове, би осигурило много полезна информация за управляващите относно как трябва да се 

оформят схемите, за да постигат най-добър ефект. Някои фирми ще отпаднат от процеса на 

селекция, след като за били зачислени към дадена група, но и това, само по себе си, ще носи 

информация може да се използва в анализа. 

6.63. Ако рандомизацията в повече от един вид програма не е възможна, съществуват 

алтернативни подходи, но резултатите няма да бъдат толкова достоверни. По-нататък в 

коментарите се предполага, че оценяването на въздействието използва рандомизация, но 

практическите изисквания за оценяването по отношение на персонала и бюджета ще бъдат 

донякъде подобни, независимо от метода, който се използва. 

6.64. Грантовете за съфинансиране и инкубаторните/акселераторни програми си приличат по 

това, че и двата подхода осигуряват подкрепа след процес на кандидатстване. Затова при тях 

има общи въпроси, които могат да бъдат подложени на проверка:  

- Широко таргетиране вместо тясно таргетиране или липса на таргетиране. Кой вид 

таргетиране води до най-добрите резултати – разширяване на насърчаването към 

определени сектори, определени подсектори, или към всички независимо от сектора? 

- Различни схеми за оценка на кандидатурите: външни консултантски фирми или 

вътрешно. Кой оценява кандидатурите по-добре? Правителствената агенция, която 

отговаря за програмата, или външна частна консултантска фирма? 

- Различни схеми за оценка на кандидатурите: текущо оценяване на кандидатурите или 

наличие на крайни срокове за подаване. По-добре ли е да се оценяват по реда на получаване 

или след като определен брой кандидатури са приети? 

- Различни изисквания за кандидатурите. Какво трябва да покаже фирмата по отношение на 

големина, възраст, приходи, за да получи средства по програмата? 

- Различни нива на съфинансиране. Трябва ли схемата да осигурява фиксирана сума или 

процент от стойността на проекта? Каква част от фиксираната сума или процента от 

общата стойност на проекта трябва да се поеме от правителството? 

- Различно времево разпределение на безвъзмездната помощ. В кой момент трябва са се 

отпуснат средствата? 

- Различни нива на одитиране на оценителите или на проектите. Какво е оптималното 

количество на одитиране на оценителите или на проекта? 

- Различни програмни изисквания. Трябва ли от фирмите получаващи подкрепа да се изисква 

да си сътрудничат с академични изследователи? Трябва ли безвъзмездната помощ да се 
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дава на фирмите или на учените? Трябва ли от фирмите да се изисква да имат 

международен партньор? 

6.65. В заключение можем да кажем, че съществуват много начини да се направи оценка на 

влиянието. Някои от тях ще бъдат по-лесни за интегриране в съществуваща програма като това 

ще зависи от конкретните обстоятелства на тази прграма. Оценките на влиянието са особено 

полезни, когато стигат отвъд задаването на въпроса „какво” е било влиянието на програмата и 

се фокусират върху въпроса „как”, което може да се определи като се тестват различни 

вариации на програмата.  С получените знания, бъдещите издания на всяка програма могат да 

станат много по-ефективни в насърчаването на иновациите. 

F. Заключения и препоръки 

6.66. Мониторингът и оценяването, наред с Оценката на въздействието са важни инструменти, 

които допринасят за успеха на политиките, предлагани в стратегиите за интелигентна 

специализация. Те помагат да се разбере как работи всяка от интервенциите и дали трябва да 

бъдат премахнати, модифицирани и дали са достатъчно печеливши, за да бъде сферата им на 

приложение разширена, което дава възможност на съставителите на политики да преработват 

програмите си благодарение на постоянна обратна връзка. Това намалява риска от неуспех на 

програмата. 

6.67. Инструментите - мониторинг и оценяване и оценка на въздействието – трябва да се 

включват в програмите на фаза разработване, за да се извлече най-голяма полза от използването 

им. След това те ще организират процеса на идентифициране на приоритетните сектори, 

региони и инструменти на ниво политики и ще имат значителен принос за успеха на въведените 

политики. За да се подобри ефективността на разработваните мерки за мониторинг и оценка, 

трябва да се обърне внимание на следното: 

6.68. Да се увеличи броят на индикаторите за по-добро измерване на напредъка към 

постигането на целите. В документа на Оперативната програма, въпреки че съществуват 

много индикатори за дейностите, има твърде малко индикатори за резултатите. За Приоритетна 

ос (ПО) 1 има само един индикатор за резултатите, а за ПО 2 и 3 нито един. Индикаторите за 

дейностите и резултатите трябва да бъдат балансирани в общия брой индикатори. Списъкът 

съдържа много  индикатори, които не са пряко свързани с резултатите от конкретни 

интервенции, което би ощетило процедурите за мониторинг и оценка на тяхното влияние. 

6.69. Да се включат индикатори, които се отнасят за нетния положителен ефект.  Някои 

индикатори за резултати трябва да бъдат изработени така, че да улавят степента, до която 

програмата създава допълнителни инвестиции – или отблъсква частните инвестиции от НИРД. 

Например, при проектите за сътрудничество в изследователската дейност между организации с 

публично финансиране и бизнес сектора, индикаторът би могъл да измерва какво количество 

инвестиции в НИРД се генерира от бизнес сектора. При сътрудничество с чуждестранни 

учени/институции, индикаторът би могъл да измерва какво количество инвестиции в НИРД 

идва от страна на чужденците. При публично финансираните изследователски проекти 

индикаторът би могъл да измерва колко от тези проекти са приети по-късно в програмите 

Horizon 2020. 
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6.70. Индикаторите и техните планирани резултати трябва да се определят както на 

ниво програма, така и на ниво процедури.  Оперативните програми съдържат много 

индикатори, които предлагат полезна информация за мониторинга на програмите. Повечето от 

тези индикатори, обаче, са определени на ниво приоритетни оси на програмите, някои от които 

покриват няколко процедури. Например, по ПО1, има шест програми (наречени процедури), 

чиято цел е да подкрепят широк диапазон от иновационни проекти при придвижването им от 

етапа на прототипа към етапа на комерсиализацията. Тези индикатори трябва да бъдат по-тясно 

дефинирани на всяко процедурно ниво, за да могат да се идентифицират проблематични 

моменти в разработката и изпълнението на съответния етап от процеса. Количеството на 

продуктите/процесите/идеите развити във всяка процедура от практическо значение, трябва да 

бъде включено в списъка с индикаторите. Освен това, периодичните доклади, които се отнасят 

за адитивността, генерирана на всяко процедурно ниво и приоритетна ос, биха били особено 

информативни. 

6.71. Да се консолидират подобните индикатори, когато се формулира плана за действие. 

Например, разнообразните индикатори за използването на модерен компютърен център, или за 

усилията за създаване на контакти на европейските пазари посредством програми като 

EUREKA, EUROSTARS, или Enterprise Europe Network, могат да бъдат един единствен 

индикатор в плана за действие. 

6.72. Да се включат индикатори, които улавят разликите в това как иновациите се 

насърчават в регионите и приоритетните сектори. Настоящият план за действие по 

Националната програма за реформи (НПР) не съдържа подобни индикатори. А планът за 

действие не използва установените индикатори за развитието на човешкия ресурс. В Доклада за 

стратегията за интелигентна специализация, подготвен за България от Световната банка, са 

дадени  някои предложения. 

6.73. В допълнение към редовните посещения за мониторинг по време на самия проект, 

насоките на МИЕ изискват фирмите да бъдат посещавани от три месеца до три години 

след приключване на проекта.  Ако оценяването на проекта става три години по-късно, ще 

бъде трудно да се изолира влиянието на политиките от останалите външни фактори. 

6.74. Подобряването на начина, по който са структурирани програмите, би могло да ускори 

тяхното изпълнение. Подкрепените по ПО1 проекти са насочени към широка гама от теми, 

изискващи голям резерв от експерти. Тези експерти могат да бъдат избирани като се използва 

системата за обществените поръчки, а те могат да се включат в комисията за оценка на 

програмата. 

6.75. За оценяване на въздействието може да се мисли, когато програмата е иновативна, 

повтаряема, стратегически адекватна, неподлагана на изпитвания или влиятелна. 

Оценяването на въздействието може точно да определи ефектите от една програма и да 

идентифицира начини, по които тя може да бъде подобрена чрез повтарящо се учене. 

6.76. По-добрата координация между МИЕ и Министерство на финансите би повлияла 

добре на оценяването на успеха на всяка оперативна програма. Министерство на финансите 

подготвя НПР, която включва детайлен план за действие съдържат богат набор от индикатори 
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за всяка цел на национално ниво. Някои от тези индикатори вече се следят от МИЕ, но при 

много стойностите са нула или липсват. Например, понастоящем стойността при индикатор 

„Развитие на иновации от стартиращи фирми” е нула в плана за действие, докато, според 

данните, на МИЕ при 52 от 243 подадени предложения вече има сключени договори. 

Създаването на ръководен орган  за цялостната екосистема на иновациите в България, както е 

предложено в документа за регионална интелигентна специализация, бе разрешило този 

проблем в координацията. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Критерии за избор на индикатори за резултатите 

 Индикаторите за резултатите, предложени в настоящия доклад, са базирани на критериите, 

описани в доклада на Европейската комисия (2010). Според този доклад, индикаторите следва да 

бъдат:     

a. Разумни: да улавят същността на резултата като се вземе разумно решение за това кои 

свойства на индикаторите за резултата могат и не могат да бъдат представени. 

b. Нормативни: да имат ясна и приета нормативна интерпретация (т.е. да има съгласие, че 

придвижването в определена посока или в определени граници представлява благоприятен 

или неблагоприятен резултат). 

c. Стабилни: сигурни, статистически и аналитично валидирани, и доколкото е възможно, в 

съответствие с международно признати стандарти и методологии. 

d. Реагиращи на политики: свързани с дадена политика колкото е възможно по-пряко и 

подаващи се на действията на политиката, за чиято оценка се използват; същевременно да 

не се подават на манипулации. 

e. Приложими: изградени, доколкото е възможно, на налични базови данни и подаващи се 

на измерване без да се упражнява твърде голяма тежест върху страната, предприятията или 

населението. 

f. Дискусионни: навременно и свободно достъпни за обществото, с вложена възможност за 

публичен дебат за преразглеждане на индикаторите, когато е необходимо. 

Сред тези критерии, възможността да реагират на политиките, е с особена важност. Индикаторът 

има незначителна стойност, ако може да бъде повлиян от фактори, различни от резултатите от 

политиките, които е предназначен да измерва.  
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Приложение 2: Потенциални източници на данните, използвани при МиО 

 

Методи Описание 

Използване на 

съществуващи проучвания  

или бази данни 

Обикновено са събрани за цели различни от тези на оценяването и 

мярката (напр. данни от Изследването на иновациите в Общността, 

допитвания до общественото мнение, проучвания за разходите на 

бизнеса и т.н.). 

Използване на 

съществуващи данни от 

мониторинг събрани по 

време на осъществяването 

на програмата 

Използване на данни и друга информация свързана с администрирането, 

дейностите и изпълнението на програмата, събрани по време на самата 

програма. 

Проучване на мненията на 

участници 

Проучвания проведени с участниците или бенефициентите на 

програмата.  

Проучване на мненията на 

неучаствали  

Проучвания проведени с тези, които не са участвали директно в 

програмата, не са основните бенефициенти на дейностите или услугите 

осигурени от програмата. 

Интервюта с участници 

Интервюта проведени с тези, които са участвали в програмата (напр. 

тези, които са получили финансиране) или тези, които са били 

бенефициенти по дейностите или услугите осигурени от програмата. 

Интервюта с неучаствали 

Интервюта проведени с тези, които не са участвали в програмата (напр. 

не са получили финансиране) или  не са били бенефициенти по 

дейностите или услугите осигурени от програмата.  

Библиометрични или 

патентни бази данни 

Търсене на научни публикации (и понякога цитирането им) и патенти в 

библиометрични и патентни бази данни. 

Фокус групи, уъркшопи, 

срещи, и др.  

Панел от хора избрани заради познанията им по дадена тема, която 

представлява интерес, събрани, за да дискутират темата с помощта на 

фасилитатор. 

Документи и литература  

Използване на документи и литература, свързани с програмата. Може да 

включва административни наръчници, формуляри за кандидатстване, 

формуляри за оценка, съществуващи доклади с оценка и по-широки 

доклади, свързани с политиките. 
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Приложение 3: Оценка на влиянието в практиката 

Съществуват няколко начина оценката на влиянието да бъде включена без да се повлияе 

отрицателно върху проекта. Например, ако няма достатъчно ресурси за споделено финансиране 

и безвъзмездните средства се отпускат по определени правила, това правило може да послужи за 

основа на оценката на влиянието. Ако кандидатурите бъдат прегледани, може да се окаже, че 

много от тях са обещаващи. При тях безвъзмездните средства могат да бъдат разпределяни на 

случаен принцип. Или, ако кандидатурите бъдат класирани, могат да бъдат финансирани само 

тези, над определен праг. Тогава оценката може да разгледа тези, които едва са достигнали прага и 

да сравни техните резултати с резултатите на тези, които са точно под прага. Следващата секция 

описва по-подробно някои често срещани методи за оценка на влиянието. 

Разлики-в-разликите 

При метода разлики-в-разликите, промените в резултатите се сравняват за организациите, които са 

получили програмата по-рано и тези, които са я получили по-късно. Необходимото предположение 

е, че при липсата на програма, групата, която е получила подкрепа по-рано, ще се развие по същия 

начин като групата, която е получила подкрепата по-късно. 

Фигурата по-долу предлага графично представяне на метода. В този опростен пример има само два 

времеви периода: Период 1 и Период 2.  Единият  наблюдава нивата на резултата, който варира в 

Период 1, преди въздействието; след това групата, върху, която се въздейства, получава 

въздействието между Период 1 и Период 2; накрая се наблюдават нивата на резултатите, които 

варират в Период 2. Картината в крайно ляво дава описание на наблюденията. Ако разглеждаме 

единствено промените във вариацията на резултатите за групата, върху която се въздейства 

(определена с „А” в средната картина),  бихме пропуснали факта, че вариативния резултат се 

променя и за контролната група (определена с «В»). Ако допуснем, че единствената разлика между 

промените изпитани от групата, върху която се въздейства и промените в контролната група се 

дължи на въздействието, действителното влияние на интервенцията е A-B, или C на диаграмата в 

крайно дясно.  

Фигура 6.8: Графично представяне на разлики в разликите 
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Група с въздействие 

 

Контролна група 

  

Въздействие при 

липса на промяна 

  

Не важи за 

третираната група 
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Контрол при липса на 

промяна  

 

Времевата линия на подхода разлики-в-разликите е илюстрирана по-долу. В тази програма 

въздействието се разгръща в четири вълни като при всяка от тях има тридесет третирани. 

Поетапното разпределение на въздействието позволява да се направи сравнение между тези, които 

са получили програмата и тези, които не са, в един и същ момент. Например, могат да се сравнят 

резултатите на третирана група  T1 с резултатите на групи T3 и C в Период 2. В зависиомост от 

това колко скоро се очаква видим резултат, би могло да се използват и данните за T2 от Период 2. 

Фигура 6.9: Графично представяне на времевото разпределение на въздействието 

 
 

текст на картинката: 
Базови данни Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 

Преди програмата Получават 

програмата 

След програмата След програмата След програмата 

Преди програмата Преди програмата Получават 

програмата 

След програмата След програмата 

Преди програмата Преди програмата Преди програмата Получават 

програмата 

След програмата 

Преди програмата Преди програмата Преди програмата Преди програмата Получават 

програмата 

Общ брой 

третирани 

    

Общ брой 

нетретирани 

    

 

Един потенциален недостатък на разлики-в-разликите е, че методът разчита на предположението, 

че различните групи имат подобни траектории, независещи от програмата. Ако групите, които не 

са получили въздействие променят поведението си в очакване на въздействието, това мое да се 

окаже проблематично. И още, разпределението на въздействието във времето  трябва да бъде 

такова, че ефектите от програмата да могат да бъдат наблюдавани преди въздействието да е 

приключило. В горния пример, ако програмата премине през четири периода, преди да окаже 
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някакъв ефект, ефектите от програмата няма да станат видими и различните групи, върху които се 

въздейства може да изглеждат еквиваленти през това време. 

Рандомизиран експеримент (случаен подбор) 

Рандомизираният експеримент представлява принципно същото като подхода разлики-в-

разликите, но обектите се избират случайно по отношение на въздействието и контролните групи, 

а не се включват в тези групи на базата на други критерии за селекция. По принцип има два 

времеви периода, в които се оказва въздействието, и рандомизирането се отнася за това кой ще 

получи въздействието първи. 

При рандомизирането относно включването в третирана група или включването в контролната 

група, се прави така, че всякакви разлики в промените във вариациите на резултатите могат да се 

приписват единствено на програмата. Без рандомизиране е възможно факторите, които са 

повлияли на избора на третираната група (напр. близост до значима градска зона) да влияят върху 

промяната във вариативността на резултатите с течение на времето.  С други думи, при подхода 

разлики-в-разликите има по-голяма вероятност, дори и без интервенцията,  третираната група и 

контролната група да проявят различни тенденции. 

Рандомизирането се смята за златния стандарт в оценката на влиянието, тъй като избягва 

пристрастията на селекцията и може да покаже средното влияние на програмата. То има и 

предимството да се възприема като справедлив начин на отпускане на достъп до програмата, 

когато ресурсите са ограничени. 

Един недостатък на рандомизирането, обаче, е че могат да съществуват етични въпроси или 

политически ограничения, който да го направят неподходящо. Съществува още и проблемът дали 

рандомизираното контролирано изпитване, което има най-добрата вътрешна валидност, има и 

външна валидност; с други думи, дали резултатите от конкретно изследване могат да бъдат 

генерализирани за различни видове контекст. И накрая, трябва да се внимава рандомизирането да 

не създаде ефект на „очаквания” за контролната група, ако, например, там се очаква програмата да 

бъде получена скоро. Този последен недостатък съществува и при разлики-в-разликите, при 

регресионното прекратяване, когато има вероятност програмата да бъде разширена, за да включи 

повече участници, и най-общо при всяка програма, при която въздействието се прилага поетапно 

или очакванията на контролната група се променят. 

Регресионно прекратяване 

Повечето програми са насочени към конкретна група. При метода на регресионното прекратяване, 

правилото може да бъде, че хората трябва да бъдат под определена граница на бедността, за да 

получат програмата.  

Методът на регресивното прекратяване разглежда различните резултати при тези точно над и тези 

точно под тази разграничителна линия. Идеята е, че тези хора притежават доста подобни 

характеристики, така че разликите в резултатите следва да се дължат на самата програма. 
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Този метод пресмята ефекта на програмата единствено върху тези, които са най-близо до прага. 

Например, ако се обсъжда разширяване на програмата, така че да включва и хората малко над 

линията на бедността, този метод може да помогне да се определи какъв ще бъде ефекта от 

разширяването на програмата към тази целева група. Ако, обаче, човек се интересува от преценка 

за цялостния ефект от програмата върху среден реципиент, този метод няма да бъде особено 

подходящ. Освен това, за да може този метод да бъде полезен, прагът трябва стриктно да се спазва, 

а субектите не би трябвало да могат да манипулират никои от показателите, които им дават право 

да участват в програмата. Необходимо е още да има достатъчен и еквивалентен брой субекти и от 

двете страни на прага. 

Инструментални променливи 

Инструменталните променливи имат малко приложения в съвременното оценяване на влиянието. 

Този метод разчита на идентифициране на променлива – инструмент – която корелира с 

програмата, но не и с резултатната променлива на интереса, освен посредством програмата. 

Например, в някои селскостопански общества, валежите могат да са силно свързани с нивото на 

приходите. Ако някой се интересува от ефектите на сътресенията при приходите върху различните 

резултатни променливи, би могъл да използва количеството на валежите като заместител на 

приходите. Това би било полезно ако има притеснения, че резултатните променливи могат да 

водят до промени в приходите, тъй като в тази ситуация, ефектът на приходите върху резултатните 

променливи не може да се определи директно. 

Изискванията за данните при този метод са много високи и обикновено е трудно да се 

идентифицира инструмент, който силно корелира с независима променлива. Тъй като резултатите 

няма да бъдат стабилни при един слаб инструмент, този метод има сравнително слаба 

правдоподобност и трябва да се използва единствено в много редки случаи. 

Съчетаване 

Съчетаването също трябва да се използва само в редки случаи. При този метод, участниците в 

програмата се съчетават с такива, които не участват в нея и принадлежат на по-голяма група, на 

базата на техните характеристики. Идеята е да се намери предполагаема група, която е идентична 

във всички отношения с практическо значение с групата, която е получила третиране. Този метод 

разчита на предположението, че в зависимост от набора елементи, които се наблюдават, не 

съществува ненаблюдавана характеристика, която да е различна за двете групи и да влияе върху 

резултатите. 

Съществуват много начини да се проведе съчетаването в практиката. Би могло да се използва 

съчетаване с най-близкия съсед (формиране на двойка от индивид и друг такъв, чийто 

характеристики предлагат най-близкото подобие); може да се направи съчетаване на един 

участник с много не-участници, и т.н. Възможно е да се придаде различна тежест на различните 

характеристики, които се съчетават. Когато наборът от наблюдавани характеристики, използвани 

за съчетаването на участници и не-участници е голям, като база за съчетаването, често се използва 
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резюме на статистиката: резултатът за тенденциите или вероятността за участие като функция на 

наблюдаваните параметри. 

Все пак, съчетаването трябва да се използва само, ако няма на разположение други инструменти, 

тъй като изисква значителни предположения за това кои индивиди могат да се считат за сравними 

преди третирането. То често се прави след като програмата е приключила, което може да означава, 

че не са събрани данни преди програмата за някои от характеристиките, които има вероятност да 

са важни за резултата. На този етап често се промъкват и пристрастия, тъй като изследователите 

могат по невнимание да изберат съчетания, които подкрепят техните първоначални вярвания за 

това дали програмата е била ефективна. 

Изискванията за данните при този метод са много високи. Освен това, ако една програма се 

прилага поетапно и може да се възползва от техниката разлики-в-разликите или рандомизирания 

експеримент, в крайна сметка единствените, които биват изследвани са тези, получили програмата. 

Тъй като, за разлика от другите методи, той изисква данни за хората, които са получили 

програмата и тези, които не са я получили, той потенциално може да наложи много по-високи 

разходи за изследването. 

Като цяло, методът на съчетаване не е надежден, и трябва да се използва единствено да се 

преценяват някои ефекти след като програмата е приключила, ако програмата не е предвидила 

оценка на влиянието преди началото.  
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Chapter 7. Глава 7. Към интелигентна специализация в 

индустрията: Секторен анализ 

A. Въведение 

7.1. Подобряването на бизнес средата и укрепването на уменията и технически способности на 

страната би насърчило българските фирми да развиват нови продукти и да инвестират в 

ефективни производствени процеси, което ще увеличи дяла на продуктите и услугите с висока 

добавена стойност в общия износ и ще подобри конкурентоспособността на страната. 

Създаването на знания и иновации се задвижва от конкуренцията на пазара и 

предприемачеството; където, обаче, пазарните сили няма вероятност да доведат до желаните 

резултати, те могат да бъде предизвикани от внимателно насочена държавна подкрепа с фокус 

върху насърчаването на конкуренция и засилени иновации. Подобна подкрепа, включително 

фондовете от ЕС, биха освободили потенциала за иновации на българските бизнес и научни 

общества и би засилила растежа и конкурентоспособността. 

7.2. Както беше споменато в Глава 2, изработването на технологична пътна карта може да бъде 

полезен инструмент по отношение на липсата на координация между заинтересованите страни 

за разработването на общи иновационни цели. Пътната карта помага за изграждането на 

клъстери, които след това подкрепят разпространението на иновации и технологии. Опитът в 

индустриалните държави показва, че сътрудничеството между иновативните МСП може да се 

превърне във възможност за израстване и увеличаване на продуктивността. Клъстерите 

създават пазари за работници със специализирани умения, засилват потока на информация и 

разпространение на знания и укрепват доверието между договарящите страни, което още 

повече засилват сътрудничеството и специализацията. Инициативите насочени по-скоро към 

клъстерите, а не към индивидуални фирми, намаляват разходите, улесняват учението и 

насърчават инвестициите както във физически капитал и нематериални стимули. Подобни 

инициативи могат да включват засилване на търсенето на технологически услуги от страна на 

клъстерите и подобряване на работата на посредниците, връзка между МСП и международни 

фирми от индустриални паркове и засилване на сътрудничеството под формата на брокерски и 

подобни програми. 

7.3. Задълбочените консултации по време на подготовката на настоящия доклад показаха 

готовността на частния сектор и академичните среди да участват в подобен интерактивен 

процес. Този интерес трябва да се използва по време на консултациите за Стратегията за 

интелигентна специализация. Опитът показва, че комбинирането на подходите при изготвянето 

на пътна карта отгоре-надолу и отдолу-нагоре работи най-добре. 

7.4. Тази глава стартира процеса на изработване на пътна карта като дава моментен преглед на 

секторите, които имат потенциал да окажат сериозно въздействие върху общата 

конкурентоспособност на българската икономика и могат да засилят растежа задвижван от 

иновации. Тя прави оценка за препятствията пред развитието в петте приоритетни сектора, 

идентифицирани заедно с МИЕ – хранопреработване, машиностроене и електроника (МЕ), 
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фармацевтика, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и културни и творчески 

индустрии. След това предлага специфични политики и инструменти за развитие на 

иновативния им потенциал в съответствие с четирите С-та на Стратегията за интелигентна 

специализация посочени от ЕК: (i) конкурентно предимство, (ii) свързаност и клъстери, (iii) 

съвместно ръководство и (iv) избор, и критична маса.  Освен, че са приоритизирани в   

програмата Vision 2020, всички разглеждани  пет сектора се характеризират с (i) висок 

потенциал да допринесат към растежа, износа, добавената стойност и работната заетост; (ii) 

благоприятен регионален контекст; и (iii)  висок потенциал за съвместна НИРД и наситеност на 

иновациите. 

B. Казуси по сектори 

7.5. В дългосрочен план, насърчаването на научните изследвания и иновации ще допринесе за 

цялостното преструктуриране на българската икономика чрез повдигане на нивото на 

технологиите и подобряване качеството на изработваните продукти и предлаганите услуги, 

както на местните, така и на международните пазари. Увеличаването на броя на иновативните 

предприятия, ще бъдат създадени предварителни условия за постигане на интелигентен растеж 

в регионите и преодоляване на икономическия дисбаланс на територията на страната. В това 

отношение, анализът на казусите по сектори
109 

описва пет ключови сектора за развитие в 

България, за които има предпоставки за оптимизация на производствените процеси, потенциал 

за растеж и формиране на висока добавена стойност за икономиката
110

: хранителна 

промишленост, фармацевтика, мехатроника, машиностроене и електроника, информационни и 

комуникационни технологии, и културни и творчески индустрии. 

7.6. Всеки отделен анализ се основава на  международни и национални отчети;  информация от 

фокус групи, работни ателиета, двустранни срещи с ключови лидери в индустрията и  

заинтересованите страни. Резултатите за всеки сектор са организирани както следва:  

a) Ключови характеристики на сектора  и най-нови развития,  включително динамика 

на конкуренцията в някои под-сектори.  

b) Ключови предизвикателства и пречки за развитие  и растеж в сектора; 

c) Регионално развитие и специализация – идентифициране на специализирани региони 

в България, въз основа на трудова заетост и създаване на стойност; 

d) Секторна екосистема – оценка на НИРД, образование, умения и технологични 

иновации в сектора, както и несъответствията между съществуващите нива и 

изискванията;  

                                                 

 
109Виж доклад на Световната банка за стратегия за интелигентната специализация (февруари 2013) 
110Казусите базирани на подробни консултации с представители на бизнеса и теоретичните проучвания изследват 

силните и слабите страни на петте сектора, изследват тенденциите и анализират потенциала генериран от настоящите 

икономически политики. 
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e) Секторни възможности и сценарии  – идентифициране на възможни сценарии и 

насоки за секторно развитие;  

f) SWOT анализ – описание на основните силни и слаби страни на сектора, потенциала 

му да повиши националния иновационен капацитет и опасностите, които могат да 

повлияят върху неговия иновационен потенциал. 

7.7. Този моментен преглед разкрива редица пречки пред растежа ръководен от иновациите, но 

и пречки, които се срещат във всички сектори.  
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Таблица 7.1: Общ преглед на секторите 
 Сектори 

 Хранопреработван

е 

Машиностроен

е и 

електроника 

Фармацевтика  Информационн

и и 

комуникационн

и технологии 

(ИКТ) 

Творчески и 

културни 

индустрии (ТКИ) 

Инструменти 

за бизнес 

иновации 

предложени 

от СИС  

Технологична 

пътна карта 

Лаборатории за 

сертифициране и  

Опитни 

полета/съоръжения 

за преработка на 

храни 

Кандидатстване за 

съфинансиране за 

сътрудничество в 

бизнес 

проучванията  

Интегриране на 

клъстери и 

иновационни 

мрежи (предложен 

Агро-Техно Парк в 

Пловдив) 

Технологична 

пътна карта 

Осъвременяване 

и 

разпространение 

на технологиите 

Репликиране на 

успешни 

клъстери и 

иновационни 

мрежи 

(електромобили, 

хидравлика, 

LED 

технологии) 

Програми за 

развитие на 

технологиите 

Кандидатстван

е за 

съфинансиране 

за 

сътрудничество 

в бизнес 

проучванията 

Бизнес 

инкубатори с 

финансиране в 

ранните стадии 

Финансиране от 

типа 

сийд/акселератор 

и венчър капитал 

 

 

Бизнес инкубатори с 

финансиране в 

ранните стадии 

Целево 

съфинансиране за 

развитие/интегриран

е на иновативни 

продукти, процеси, 

маркетинг и 

организационен 

дизайн.  

Лаборатории за доказване на идеите 

Консорциум Служба за технологичен трансфер 

Фокусна точка за иновационната екосистема чрез водещи иновационни платформи: секторни 

технологични паркове (София Тех Парк, Агро Тех Парк Пловдив), клъстери и иновационни 

системи 

Координация 

от страна на 

държавата – 

национално и 

регионално 

ниво 

министерства 

Министерство на 

икономиката и 

енергетиката 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Министерство на 

земеделието и 

храните 

Министерство на 

околната среда и 

водите 

Министерство на 

труда и социалната 

политика  

Министерство 

на 

икономиката и 

енергетиката 

Министерство 

на 

образованието 

и науката 

Министерство 

на труда и 

социалната 

политика 

Министерство 

на икономиката 

и енергетиката 

Министерство 

на 

образованието и 

науката 

Министерство 

на 

здравеопазванет

о 

Министерство 

на труда и 

социалната 

политика 

Министерство на 

икономиката и 

енергетиката 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Министерство на 

транспорта, 

информационнит

е технологии и 

комуникациите 

Министерство на 

труда и 

социалната 

политика 

Министерство на 

икономиката и 

енергетиката 

Министерство на 

труда и социалната 

политика 

Интегриран подход и уеднаквяване на политиките за общо и професионално образование; научни 

изследвания и формиране на човешки капитал; сътрудничество между бизнес и научни изследвания, 

осъвременяване и разпространение на технологиите, насърчаване на НИРД, ръководена от бизнеса; 

подобряване защитата и налагането на правата върху интелектуална собственост и комерсиализация 

на научните изследвания и иновациите 

Координационна структура на национално ниво с регионални клонове 

Единно ръководство и по-бързо разпределение на инструментите в подкрепа на НИРД и иновациите. 

Регионална 

специализаци

Различна степен на 

развитие на клъстери 

Висока степен 

на развитие на 

Сравнително 

висока степен на 

Много висока 

степен на 

степен на 

концентрация на 
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я (как се 

представят 

тези 

индустрии във 

всеки регион) 

и регионално 

разпределение с най-

голяма концентрация 

в райони Югозапад и 

Южен Централен 

(София, Благоевград, 

Сливен, Пловдив, 

Стара Загора) 

клъстери с най-

голяма 

концентрация в 

районите 

Североизток, 

Югоизток, 

Северен 

Централен, 

Южен 

Централен 

(Варна, 

Шумен, Русе, 

Габрово, 

Бургас, 

Сливен, Стара 

Загора, 

Пловдив) 

развитие на 

клъстери в 

Югоизточен, 

Сверен 

Централен, 

Североизточен 

(София, 

Дупница, 

Разград, Троян, 

Варна)  

концентрация на 

клъстери в 

София (над 85%) 

и известна 

концентрация в 

Пловдив, Варна 

Русе. 

клъстери в София и 

клъстери в 

Пловдив, Бургас, 

Русе. 

Таблица 7.2: Пречки пред иновациите 

Сектор  Пречки пред иновациите, 

характерни за сектора 

Общи пречки пред иновациите  

Хранопреработване 
- Липса на осъвременяване 

на технологиите и 

оборудването 

- Недостатъчна верига на 

доставките 

- Липса на квалифицирана 

работна ръка 

- Липса на сътрудничество 

между бизнеса, 

университетите и 

изследователските 

общности 

- Неефективността на 

енергията надделява над 

традиционните 

преимущества в цената 

като евтина работна ръка, 

сравнително малко 

натоварване с данъци и 

близост до пазарите в 

Близкия Изток и бившия 

Съветски съюз. 

Мехатроника 
- Голям брой малки фирми в 

по-долния край на веригата 

на стойността  

Фармацевтика 
- Липса на прозрачност в 

разпоредбите и 

процедурите в ранния етап 

на клиничните изпитвания  

 

ИКТ - Неадекватна система за защита на 

ИКТ активите като иновации при 

услугите и иновации в бизнес 

процесите 

Творчески и културни 

индустрии 

- Неадекватна система за активите 

на ИС като иновации при 

услугите и иновациите в бизнес 

процесите 

- Липса на творчески талант и хора 

с творчески предприемачески 

умения  

- Много слабо разбиране за 

възможностите за финансиране от 

ЕС и ограничени умения и 

капацитет за достъп до тях 

- Слаба координация между 

- Недостатъчно прилагане на 

правилата за ПИС 

- Изключително затруднен 

достъп да финансиране 
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изследователите и КТИ бизнеса за 

разработване на съдържание 

7.8. Следващата секция дава информация за всеки един от  тези сектори. 

C. Хранопреработване 

 Основни характеристики на сектора: 

o Разпределен по региони с различна степен на формиране на клъстери 

o Висока наситеност с иновации 

o Ниска наситеност с НИРД 

Ключови характеристики и най-ново развитие 

7.9. Моментна снимка на развитието на сектора в ЕС за 2011 EU (данни на Eurostat): 

 Оборот: 956.2 млрд. евро ( най-големият производствен сектор в ЕС - 16 процента от 

общия БВП)  

 Заетост: 4.1 млн. души (най-големият сектор в ЕС по отношение на заетостта - 16 

процента от производствения сектор); 

 МСП: 48.7 процента от оборота на храни и напитки и 63 процента от заетостта в 

хранително-вкусовия сектор;  

 Брой компании:274,000 (13.4  процента от предприятията в производството); 

 Добавена стойност  (процент от БВП на ЕС): 2 процента (13 процента от 

производствения сектор); 

 Пазарен дяла на ЕС в световния: 17.8 процента  (спад спрямо 20.4 процента през 

2000г.);  

 НИРД  (процент от продукцията на храни и напитки): 0.38 процента; 

 Производителност на труда в производството: хранителни продукти: 38,000 евро на 

служител, напитки  70,000 евро  на служител; 

 Производителността на труда нараства с размера на компанията (производителност 

на труда на МСП = 33,000 евро, на големи предприятия = 60,000 евро); 

 Големите предприятия имат по-висока добавена стойност и оборот, но по-малък брой 

служители отколкото МСП; 

 Месния сектор е най-големият под-сегмент, заемащ 20 процента от общия оборот;   

  Под-сегмент Хляб и тестени изделия  се нарежда пръв по отношение на добавена 

стойност, заетост и брой на предприятията;  

 42 процента от всички патенти в областта на селското стопанство и храните  

подадени в световен мащаб за периода 1998- 2008 г. са от ЕС; 
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 Естония има най-големият дял от иновативни продукти в хранителната индустрия, 

следвана от Финландия и Германия. В повечето страни – членки на ЕС,  

иновационния процес е надминат от продуктовите иновации;  

 От най-големите 1,000 компании, инвестиращи в НИРД във всички сектори от 

икономиката на ЕС през 2010 г., 37 компании от хранително-вкусовата индустрия са 

инвестирали общо 2.3 млрд. евро, съответстващи на  2.2 процента от всички 

инвестиции. 

Таблица 7.3: „Моментна снимка” на развитието на хранителния сектор в България 

Сегмент Приход 
(000, BGN) 

Служители Компании 

Производство на храни 2 948 029 84 343 5 456 

Преработка на плодове и зеленчуци  558 006 16 229 528 

Захар и захарни изделия   343 223 7 960 116 

Млечни продукти (сирене)  312 748 7 951 383 

Хляб и тестени изделия   299 334 28 434 3 307 

Напитки 852 002 24 667 1 688 

Източник: Изчисления на автора.  

7.10. Хранопреработвателния сектор в България остава сравнително стабилен в разгара на 

настоящата финансова криза.  Една от положителните тенденции е повишеното потребителско 

търсене на хранителни продукти в пазарния сегмент с висока добавена стойност. 

Чуждестранните търговци на дребно имат значително пазарно присъствие, като местните  

търговци на дребно  държат само около 30 процента от пазара. 

Таблица 7.4: Двайсетте най-добре развиващи се фирми в сектор хранопреработване (2010-2011) 

 Фирма и местоположение  Растеж на 

приходите 

през 2011/ 

2010 (в %) 

Приход 

2011 

(000, 

BGN) 

Приход 

2010 

(000, 

BGN) 

Нетна 

печалба 

2011  

(000, BGN) 

Брой 

служители 

2011 

Брой 

служители 

2010 

1 Месни продукти „Жар” 

(Варна) 

7 739.34 4 782 61 47 101 1 

2 Нордикс (Труд) 1 866.93 12 667 644 128 16 15 

3 Мандра „Рилци” (София) 272.64 16 016 4 298 572 132 56 

4 Бумеранг 2009 (София) 269.70 4 466 1 208 683 30 25 

5 Тракия 2006 (Пловдив) 259.18 34 438 9 588 1 693 208 115 

6 Булмес Груп (София) 256.62 5 310 1 489 131 57 11 

7 Крис-Ойл-97 (Каспичан) 172.20 6 236 2 291 132 40 38 

8 Булмалц (София) 142.45 13 257 5 468 272 49 51 

9 Меркез (Гоце Делчев) 135.52 29 141 12 373 2 491 76 361 

10 Фишком (Сливен) 129.45 4 534 1 976 1 041 165 45 
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11 Еко фураж (Варна) 120.11 5 003 2 273 1 618 61 55 

12 Pleven-Mes (Pleven) 118.01 4 201 1 927 202 40 37 

13 Екзотик 2000 (Стара 

Загора) 

117.55 11 815 5 431 3 070 54 59 

14 СиКо (Плевен) 103.19 4 017 1 977 58 39 24 

15 Агроплант (Грамада) 94.71 2 798 1 437 313 12 12 

16 МониМес (Хасково) 93.18 5 691 2 946 36 38 25 

17 Нова 96 (Пловдив) 88.48 4 763 2 527 271 33 37 

18 Меском Попов (Пловдив) 81.18 4 747 2 620 207 55 54 

19 Родопчанка (Бял извор) 80.50 6 610 3 662 1 184 168 136 

20 Зорница Комерс(Кесарево) 74.34 16 486 9 244 421 130 101 

Източник: Капитал: Най-динамичните МСП в България (2012). 

7.11. Секторът зависи от вноса на суровини, машини, оборудване, ноу-хау и други средства и 

доставки: всички подсегменти на хранопреработването са доминирани от внос, а най-голям дял 

в това имат месото, пилешкото, плодовете и зеленчуците, био храните. 

7.12. Необходими са модерни технологии, оборудване и производствени процеси базирани на 

иновации, които пестят ресурси (енергия и вода) за подобряване на конкурентоспособността на 

местния бизнес. Усвояването на фондове от ЕС, насочени към финансирането на обновлението 

на технологиите е от първостепенна важност, тъй като обновлението е често предварително 

условие за да се отговори на европейските стандарти за качество и безопасност на продуктите, 

както и за развитие на иновативни продукти и процеси, които помагат на компаниите да 

навлязат в пазарите с висока добавена стойност.  
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Каре 7.1: Създаване на  предпоставки за иновативни продукти и процеси - Булкарто 

История и развитие 

Булкарто е хранопреработващо предприятие, базирано в Габрово, със значително присъствие в София –  

собствен склад и логистичен център и  широка мрежа за доставки и разпространение в цяла България. 

Стартирало е  през 1992 като вносител, търговец на едро и дистрибутор на полуготови и замразени храни, 

захарни и тестени изделия за ресторанти и търговски обекти. Работи в тясно сътрудничество с белгийски 

производители на храни и преработватели на замразени храни.  През последните няколко години Булкарто 

е фокусирало дейността си в пазарния сегмент за бланширани картофи.  

Компанията стартира през 1992 с осем служители, 20 години по-късно става работодател на над 50 души. 

През годините  всички служители са се възползвали от обучения за надграждане на уменията, вкл. 

специализирани обучения за запознаване с Анализ на риска и контрола на критичните точки (HACCP) в 

индустриалното оборудване за производство на храни. Булкарто е сертифицирано по  ISO 22000  и 

притежава сертификат IFS Logistics;  всички негови служители са сертифицирани в тяхната област на 

специализация. 

През годините оборотът на компанията постепенно се увеличава: 2001 е била повратна точка в развитието 

на компанията с оборот от близо 1.5 млн. лева, който се увеличава  до малко под 6 млн. лева през 2006, 

като през 2011г. компанията го удвоява.  

Основни продукти, пазари и клиенти  

Основните продукти на Булкарто са полуготови и замразени храни, със значителна специализация в 

пазарната ниша за  бланширани картофи, където компанията има близо 25 процента дял от националния 

пазар. Продуктите и услугите на компанията са предназначени основно за търговци на едро, около 70 

процента от продукцията на компанията; останалите 30 процента от клиентите на Булкарто са ресторанти и 

търговски обекти.   

Развитието на компанията през годините се основава на ясната визия за непрестанно обновяващо се, 

гъвкаво предлагане на продукти. Компанията прилага иновативни маркетингови техники и техники по 

продажбите, които й позволяват да бъде по-гъвкава по отношение на продуктовия микс, дистрибуцията, 

доставката и ценовите практики. Иновационният процес, воден от компанията през ранните етапи на 

развитието й включват  нови маркетингови техники за въвеждане на полуготови замразени захарни и 

тестени изделия  на българския пазар  предназначени за търговия на едро и търговски вериги. Настоящите 

иновационни усилия  са насочени към използване на гъвкави техники за доставка и поддържане на 

продуктови запаси, специално в пазарния сегмент на замразени храни и бланширани картофи.  

Стъпвайки  на съществуващите иновативни процеси за гъвкаво разпространение и доставка на продукти, 

Булкарто планира развитието на следващия етап в иновациите, чрез който компанията може да разшири 

дейността си към съседни страни в региона и страни от бившия Съветски съюз. Гръбнакът на планираните 

иновации, които ефективно да дадат възможност на компанията да  влезе в сегмента с по-висока добавена 

стойност, е технологичното надграждане, което вкарва в употреба най-новите опаковки и логистични 

решения.  През последната година, компанията е направила  инвестиции  за над 200 хил лв. за подобряване 

на технологии и  умения. Тази програма е реализирана съвместно с партньори от Белгия. Следващите 

стъпки включват  персонализиране на технологиите, обучение на персонала, създаване на маркетингови 

стратегии и стратегии по продажбите. 
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 Подкрепа и финансиране от правителството и бизнес асоцииации   

Булкарто не е член на бизнес асоциации и не се е възползвала от възможности за финансиране, предлагани 

от национални инструменти за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността. Въпреки това, 

компанията има добра  видимост на пазара: беше наградена със Златен медал на Международния 

Пловдивски панаир през 2008 г. и  беше посетена от ръководни лица от българското правителство и 

белгийския посланик през 2009 г., тъй като нейната дейност беше представена като добра бизнес практика 

на  търговско партньорство между български и белгийски компании. 

Инвестирането в технологично обновяване дава възможност на компанията да посвети бъдещите си усилия 

на навлизане в пазарния сегмент с по-висока добавена стойност чрез иновации на продукти и технологии. 

Обновяването ще позволи на Булкарто да придобие по-голям дял от местния пазар и да навлезе на нови 

пазари в чужбина и благодарение на повишаване на продуктивността, постигната чрез подобряване на 

технологиите, енергийната ефективност и квалификацираността на  работна сила. 

7.13. Повечето от обработваемата земя в България се използва за производство на зърнени и 

житни култури и растения за добив на растителни масла; само незначителна част  от земята се 

използва за производството на плодове и зеленчуци, което създава силна зависимост на 

преработвателите на плодове и зеленчуци от внесени суровини и предварително обработени 

материали. 

 Преработватели  България има дългогодишни традиции в преработването на плодове и 

зеленчуци.  Повечето от фабриките са съзадени с местни инвестиции, докато само няколко 

са притежавани от международни компании. Приблизително 50 процента от местната 

продукция е предназначена за износ. Този сегмент предлага възможности за обновяване на 

технологии и оборуване; обмен на ноу-хау; научни изследвания и иновации в нови 

продукти, процеси и производствени суровини. 

 Вносът надвишава износа в този сектор, поради липса на суровини. Вносът представлява 

около 55 на сто от пазара, докато повечето местни преработващи предприятия изнасят 

повече от 50 процента от продукцията си. Основните страни към които се изнася са 

Германия, Румъния, Гърция и САЩ.  

 Местният преработвателен сектор, основно произвеждащ консервиранни храни, е 

географски разпределен в цялата страна, но силна концентрация на производители има в 

региона на Пловдив и Стара Загора. 

 Работна сила. Поради обезлюдяването на селските райони през последните 60 години, 

работната сила на България е основно в градските райони. Обезлюдяването на селските 

райони започва с миграция от селата към градовете, заради ускорената индустриализация в 

периода 1950–1970 г.  и непрекъснато намалява: от 75.3 процента през 1946 г. до 35.2 

процента през  1985 г.,  и 29.3 процента през 2007 г.  Това е резултат от множество 

взаимосвързани фактори, включително постоянно намаляване на раждаемостта, 

намаляване на демграфския потенциал и забавеното икономическо развитие в селските 
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райони.
111

 Докато тази тенденция има известно влияние върху преработвателите на храни, 

тя има унищожително влияние върху селскостопанското производство.  

 Вносители/търговци на едро. България е нетен вносител на плодове и зеленчуци, 

включително чрез големи търговски вериги. Цитрусовите плодове и бананите имат най-

голям дял от вносните на плодове, но домати, лук, чушки, картофи и други зеленчуци, 

които могат да бъдат местно производство, също се внасят.  Повечето от местното 

производство е спряло през последното десетилетие. До голяма степен това явление е 

резултат на погрешни политики, обезлюдяването на селските райони, неефективни 

дистрибуторски вериги и нелоялна конкуренция от незаконно внесени плодове и 

зеленчуци.  

 Дистрибутори. Връзките между вносители/търговци на едро, търговски вериги и търговци 

са сложни и няма ясно доминиращи или очевидни търговски канали за достигане до 

крайните потребители. Вместо това  продуктите се разпространяват чрез множество малки 

и не добре координирани канали. Големите търговци на дребно обикновено купуват 

директно от производителите или вносителите. Все пак, тъй като търговските вериги се 

налагат на пазара, разпространението чрез по-големи  играчи (производители или 

търговци) става все по-организирано.  

Основни предизвикателства в хранопреработвателния сектор 

7.14. Освен че е нетен вносител на плодове и зеленчуци, България също така внася голямо 

количество машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост. Местното 

производство съставлява  около 23% от пазара на машини и оборудване, и е фокусирано  върху 

опаковки, пълнене и затваряне, преработката на мляко, хлебни изделия, преработка на месо и 

оборудване за консервиране и бутилиране. 

7.15. Двете  основни пречки пред растежа в сектора са липсата на икономически ефективни 

технологии и оборудване, както и липса на работници с опит в областта на технологиите и 

инженерството за иновации. Освен това, повечето от съоръженията са остарели, клъстерите и 

секторните структури са все още недоразвити, веригата на доставки е неефективна и 

недостатъчно интегрирана.  В допълнение се наблюдава слабо развитие на  НИРД , иновациите, 

интегрираността на екосистемата, както и  на сътрудничеството между частния и публичния 

сектор. Финансирането за научни изследвания е все още много ограничено,
112

 и наличните 

финансови ресурси не се използват ефективно, особено тези на Европейските фондове. Пример 

за организация с уникален бизнес модел, която успява да преодолее подобни предизвикателства 

в хранопреработвателния сектор, е показан в карето по-долу.  

                                                 

 
111

Mladenov, C. and Ilieva, M.: “The depopulation of the Bulgarian villages” Bulletin of Geography. Socio–

economic Series, No. 17, 2012. Nicolaus Copernicus University Press, Poland 
112 Финансирането за научни изследвания, през Националния фонд „Научни изследвания“ е приблизително  7 млн. лв. 

годишно; частта за изследвания при храните е незначителна. 
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Каре 7.2: Фондация Чили: трансформация на хранителната индустрия в Чили и значимостта за 

България 

Информация за страната и хранителната индустрия: Чили е една от страните в Латинска Америка, 

която преживява период от поне 14 години бърз растеж на ОФП и БВП: 2,6% ОФП и 7,1% за БВП през 

1984-1997. Високият ръст на производителността се дължи на структурни промени, пренасочване на 

ресурсите от сектори допълващи вноса, към експортни сектори базирани на природни ресурси, със 

значителни ЧДИ и акумулиране на капитал, трансфер на технологии и адаптация (Self Discovery). Чили 

става световна сила в износа на висококачествени храни: от милиард щатски долара през 1986  до 20 

милиарда щатски долара за 2012, което възлиза на 11% годишен растеж за 28 години. По-голяма част от 

увеличението  на производителността се случва чрез навлизане на нови фирми в нови сектори. 

 

Fundación Chile (FCH) изиграва важна роля в придвижването на страната към индустрии с по-висока 

добавена стойност и икономически растеж. Организацията допринася за развитието на няколко сектора, но, 

за целите на настоящето изследване, ще се фокусираме 

единствено върху развитието на хранителния. Fundacion 

Chile е публично-частно партньорство с идеална цел с 

уникална организационна ДНК, основано през 1976 

благодарение на партньорството между чилийското 

правителство и ITT Corporation, а BHP Billiton се включва 

като съосновател през 2005. Мисията на Fundacion Chile е 

да добави икономическа стойност към чилийските 

продукти и услуги чрез насърчаването на дейности за 

иновации и трансфер на технологии, насочени към по-

добро използване на чилийските природни ресурси и 

човешки капитал. Fundacion Chile е една от най-

известните организации, които подкрепят развитието на 

иновативните бизнеси/индустрии и трансфер на технологии/знания в Латинска Америка. Тя подкрепя 

развитието на бизнес клъстери и индустриални ниши, включително прочутите производства на сьомга и 

вино. Fundacion Chile провежда съвместни научни изследвания  с други участници в иновационната 

система, включително мултинационални компании, местни фирми и изследователски агенции (отвореният 

иновационен модел на Fundacion е показан на диаграмата по-горе 
[1]

). 

 
Бизнес модел: Моделът на Fundación е уникален, тъй като включва цялостния процес на иновациите – от 

идеята до въвеждането на пазара. Подходът при подбора на технологиите, създаването на иновативни 

компании и оттеглянето от тях като изходна и дифузионна стратегия, е ориентирана спрямо пазарите. 

Бизнес моделът на Fundación Chile работи най-вече чрез следните инструменти: (i) Трансфер и 

разпространение на технологии, (ii) Сийд капитал и грантове за изследователска работа, (ii) 

Сътрудничество в изследователската работа, (iii) Програми за обмен на знания и услуги в мениджмънт 

консултирането, финансовото планиране и стратегически консултации.. 

 

Сектор Пресни плодове и агро-храни в Чили е отговорен за 50% от извънсезонния износ към северното 

полукълбо. Fundación помага за диверсифицирането на износа от първия до десетия регион като включва 

цитрусови плодове, зехтин, козе сирене, нови дребни плодове, ябълки и други. Разработва първата фирма 

за сертифициране на качеството, което играе ключова роля в подкрепата на износа на пресни и 

преработени плодове. В днешни дни се работи върху зеленчукови консерви с висока добавена стойност, 

като отлично се използват държавните инвестиции в язовири за напояване. Базата знания показва, че има 

възможности да се продължи с диверсифицирането на агро-индустриалните доставки и добавяне на 

стойност към настоящата продукция. Други публични програми също са донесли изключителни ползи: 

сътрудничество с PROCHILE Export Promotion, държавното законодателство за закрила на видовете 

плодове, което насърчава вноса на нови разновидности, публично финансиране в транспортна 

инфраструктура и големи иригационни проекти през 90-те, научни изследвания от страна на 

университетите и NIA върху заболяванията и агрономските практики, подкрепа за асоциациите, които да 

станат членки на консорциуми за НИРД. 



 

276 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

 

Вино: Прогнозите са, че Чили ще стане страна номер едно в света по износ на вино в южното полукълбо 

през 2013-2014, където производството на вино е традиционно занимание датиращо от времето на 

колониализма. До 80-те години на миналия век чилийското вино не е прието на развитите пазари, тъй като 

е тежко, оксидирано и с  високо алкохолно съдържание. Но един процес на разпространение на 

технологиите води до бърз растеж на новата винена индустрия, където традиционното производство се 

насочва към нови технологии и ориентация към износа. Правителството и бизнес асоциациите на 

производители на вино изиграват важна роля в бързото разрастване на износа. Fundación Chile играе роля в 

разширяването на винената граница на юг, но по-важното е, че организират международни технологични 

мисии с традиционни винопроизводители, които да получат ноу-хау от винарните в новия сват. 

Организират още “Corporacion del Vino” – асоциация на малките производители на вино, които заедно се 

заемат с агро- и технологични проучвания и разработването на клубни стоки. 

 

Производство на сьомга: Fundación Chile създава тази индустрия в южното полукълбо като прехвърля 

усилията на правителството от развитието на атлантическа сьомга към индустрия базирана на аквакултури, 

която отчита най-новото развитие в сьомговите аквакултури в края на 70-те години. Това демонстрира . 

Fundación Chile стартира първите компании в началото на 80-те: през 1981 придобива Domesa Farms, през 

1982 се създава Salmones Antarctica (в последствие продадена на Japan’s Nippon Suisan Kaisha), а в 

периода1985 – 1987 Fundación Chile успешно прави нов индустриален клъстер като създава нови компании: 

Salmones Huillinco S.A.(производство смолт), Salmotec S.A (разширяване на юг) и Finamar S.A.(добавена 

стойност). През 1986 износът на сьомга е само 6 милиона щатски долара, а през 2007 достига 2,5 милиарда 

щатски долара (30% от световния износ). Сьомговата индустрия в Чили се разраства в период от двадесет 

години от нула до динамичен сектор на световно ниво, ориентиран към износа, главно чрез трансфер на 

технологии и имитация на доказани технологии за сьомгата, които не са обект на авторско право. Успехът 

се дължи и на предходни инвестиции в ноу-хау и човешки капитал, както и на наличието на силни 

латентни сравнителни преимущества. През 2009, обаче, аквакултурите с атлантическа сьомга в Чили 

преминават през значителни проблеми с качеството заради заразяване с ISA (същото заболяване, което 

нанася големи щети на шотландската сьомгова индустрия). Въпреки усилията на Fundación Chile да 

разработи технологии и схеми за сертифициране на околната среда, които да не позволяват проблеми в 

координацията, които да застрашават развитието на сектора.  

 

За преодоляване на предизвикателствата в България могат да се използват детерминантите
[2]

 на успеха на 

Fundacion Chile: 

1. Частна институция с идеална цел и свобода от политическа намеса 

2. Силна ориентация към пазарите  

3. Наблягане върху управление на технологиите и най-вече техния трансфер и разпространение 

4. Висока финансова дисциплина, намираща израз в компонентите за самофинансиране 

5. Сигурност, доверие и добро сътрудничество между публичния и частен сектор; съвместна НИРД 

6. Ефективно управление на мрежата и глобални съюзи 

7. Създаване на иновативни сектори и компании 

 
Източници: [1] Bitran, E., Presentation “The Road to Economic Transformation: The Case of Chile”, World Bank, 2013. 

[2] Recart, M. and Kuznetsov, E, (2005). Fundacion Chile: 29 years Fostering Innovative Business Development in Key 

Chilean Clusters. Paper presented at the workshop ‘Generating and Sustaining Growth without Picking Winners: Case Studies 

of New Industrial Policy Organizations’, Santiago, Chile. 

[3] http://www.fundacionchile.com 

Регионално развитие и специализация 

7.16. Различните региони в България имат високо ниво на специализация в производството на 

основна селскостопанска продукция, но много ограничена специализация в дейностите 

свързани с преработката с висока добавена стойност и интензивността на иновациите. По-

http://www.fundacionchile.com/
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голямата част от компаниите в сектора, които произвеждат и основни, и продукти с добавена 

стойност са базирани в южната половина на страната. 

Таблица 7.5: Моментна снимка на хранителния сектор в България  

 Северозападен 

регион 

Северен 

Централен 

Регион 

Североизточен 

регион 

Южен 

Централен 

регион 

Югоизточен 

регион 

Югозападен 

регион 

Работна 

ръка 

7,202 души 

(8.9% от 

работната сила ) 

11,383 души 

(14.1 %  от 

работната 

сила) 

10,229 души 

(12.7% от 

работната сила) 

16,649 души 

(20.7% от 

работната 

сила) 

11,360 души 

(14.1% от 

работната 

сила) 

23,724 души 

(29.5% от 

работната 

сила) 

Брой 

фирми 

483 фирми (11.0 

процента от 

общия брой) 

589 фирми 

(13.5 

процента от 

общия 

брой) 

549 фирми (12.5 

процента от 

общия брой) 

 

969 фирми 

(22.1 

процента от 

общия 

брой) 

695 фирми 

(15.9 

процента от 

общия брой l) 

 

1091 фирми 

(24.9 

процента от 

общия брой) 

Източник: „Анализ на регионалния контекст и потенциала за иновации в някои индустрии“, Световна банка 

(2012 г.) 

7.17. Секторът Мляко и млечни продукти е привлякъл значителни чуждестранни 

инвестиции. Продуктите, произвеждани от този сектор включват стерилизирано мляко, 

пастьоризирано мляко,  мяко на прах и концентрирано мляко, сметана, прахообразни млечни 

продукти, извара, масло, млечни масла, млечни напитки, кисело мляко, млечни десерти, 

кашкавал, сметана и сирене. Инвестициите са довели до сериозен технологичен трансфер и 

разпространение, а сегментът е един от водещите вектора по продукти бзирани на иновации с 

добър експортен потенциал.  

7.18. Месопреработването е най-динамичният сегмент по отношения на развитието на 

хранителни продукти базирани на иновации и услуги – резултат от значителни инвестиции в 

нови технологии и модерно производство и пакетиране в кланиците и производствените линии 

за салам и въвеждането на европейско качество на продуктите и европейски стандарти за 

безопасност. Тенденцията на спад във вътрешното потребление е компенсирано от увеличения 

износ към други държави членки на ЕС, Русия и ОНД, и пазарите в Близкия изток.   

7.19. Лидери в сегмента за напитки са безалкохолните напитки тип „кола”, следвани от газирани 

безалкохолни напитки с плодов аромат и лимонади.  Потреблението на напитки  тип „кола”  е 

намаляло в полза на плодовите напитки.
113

 Производството на местни сокове
114

 се разраства и се 

увеличава износа към други държави членки на ЕС, Русия / ОНД и Близкия Изток. Този сегмент 

е най-динамичният по отношение на иновативни опаковки, маркетинг и дистрибуция. 

                                                 

 
113 Големи инвеститори като Кока Кола и Пепси увеличават производството на газирани безалкохолни напитки с плодов 

вкус. 
114 На пазара има дест български производители на сокове, които държат 93 процента от пазарния дял.  
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Иновациите се  развиват към  модерни производствени халета, бутилиращи линии, линии за 

производство на PET бутилки,  съоръжения за охлаждане и газиране, производство на сокове-

концентрати. Този сегмент е също доста иновативен по отношение на процесите на опаковане, 

маркетинг и процеси на дистрибуция. Тенденциите за иновации включват модерни  съоръжения 

за охлаждане и газиране, производство на плодови концентрати.  

7.20. Сегментът Хляб и хлебни изделия е разработил сериозен дял от иновативни продукти, 

което значително е увеличило качеството и асортимента. Българските пекарни инвестират в 

модерно оборудване, а основните области на иновациите са специализация в производството на 

здравословни хлябове и брашна, както и технологично обновяване на оборудването и 

автоматизираните пекарни. 

7.21. Сегментът на преработените  плодове и зеленчуци се дели на: (а) консерви и 

пастьоризирани плодове и зеленчуци, и (б) дехидратирани и замразени плодове и зеленчуци. В 

България има повече от 150 фабрики за консервиране, 65 от които произвеждат 85 на сто от 

цялостната продукция консервирани храни на страната. Този под-сегмент е силно зависим от 

вносни суровини. Ръстът на производството на дехидратирани и замразени плодове и зеленчуци 

зависи както от увеличаването на предлагането на местни плодове и зеленчуци, така и от  

въвеждането на съвременни технологии и иновационни процеси за производство на място. 

7.22. Преработката на мед се увеличава с около 3% на година от 2000 г. насам, а  износът се е 

увеличил с около 26% в  резултат на  местни и чуждестранни инвестиции в преработката на мед 

и медопреработвателно лабораторно оборудване. 

Вино 

7.23. Този сегмент се развива бързо, особено по отношение на  вината с ниски до умерени цени. 

Осемдесет процента от производството на вино се изнася.
115

 

Био храни 

7.24. Сред основните  био продукти в България са плодове, хляб, млечни продукти, мед, 

конфитюри и сладка, както и медицински и ароматни растения като лавандула и розово 

масло. Около 95 на сто от местното био производство се изнася, основно за други държави-

членки на ЕС. 

                                                 

 
115Най-големият вносител на българско вино е Русия (49.2 процента от обшия износ).  Има увеличение на износа към 

Румъния (223.4 процента), Чешката република (107.6 процента) и Монголия (101.7 процента) и намаление в износа към 

Полша, Обединеното кралство, Белгия, Латвия и Литва.  Местният пазар за първата половина на 2011 г. е бил 41.5 

милиона евро. 
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7.25. Производството на сертифицирани био храни се увеличава; био продуктите включват 

зърнени храни, соя, овесени ядки, плодове (сливи, череши, праскови, малини и ягоди), орехи и 

други ядки, медицински и ароматни растения, и мед.  

7.26. Друга тенденция е развитието на сертифицирани биологично отглеждани  животни  (овце, 

кози, свине, едър рогат добитък) и внос на сертифицирани биологично отглеждани животни за 

разплод.  

Секторна екосистема 

7.27. Хранително-вкусовата промишленост в България се е възползвала от значителни 

чуждестранни инвестиции в  производството на храни с висока добавена стойност, особено в 

сегментите: млечни продукти, месо, захар /захарни изделия, и хляб/хлебни изделия. Рецесията и 

натиска от конкуренцията, съчетани с изискването за спазване насоките на ЕС за производство, 

допълнително стимулират консолидацията в тази индустрия и растежа на продукти и услуги 

основаващи се на иновациите.   

Научноизследователска и развойна дейност 

7.28. България има силни традиции в  изследването на  храните, добре развита образователна 

система и много изследователски организации и университети, свързани с международни 

институции. Страната разполага с високо квалифицирани изследователи, които се радват на 

значително ниво на мобилност (особено младите), както и увеличаващи се възможности за 

участие в международни програми в областта  на храните и здравето в резултат на членството в 

ЕС. Въпреки това, има остра нужда  от действия за преодоляване различията между научните 

изследвания и  реалния пазар; пример за една такава инициатива е описан подробно в карето 

по-долу Каре 7.3: Връзка между научните изследвания и пазара- Провити АД. 

Каре 7.3: Връзка между научните изследвания и пазара- Провити АД 

История и развитие 

Провити  (www.proviti.bg) е динамична  млада компания, създадена през 2011 г. , която фокусира 

дейността си  върху биотехнологичните изследвания и продукти и иновационните процеси  в областта на 

храненето и по-специално: хранителни добавки, функционални храни, диетични и хранителни добавки и 

храни, които имат специфичен ефект върху здравето. Компанията подпомага трансфера на технологии, 

лицензирането и маркетинга на иновативни продуктови концепции, както и лицензиране на ноу-хау, 

придобито  в процеса на работа. Младият управленски екип на компанията има значителен  опит в 

предлагането на консултации и професионални услуги, докато научно изследователският екип има над 20 

години опит в областта на научните изследвания, иновациите и развитието на съвременни 

биотехнологични продукти в областта на храненето и хранителните добавки. 

Провити е пример за компания, която е намерила своето място в иновационната екосистема,  

предлагайки опит и знания относно  иновациионния цикъл  и процеса на технологичен трансфер. 

Тя  е динамична компания, която основавайки се на ясна визия, успява да се вмести между науката 

и бизнеса с разработването на иновативни продукти и процеси с висока добавена стойност. Визията 

на компанията се основава  върху изграждането на добро разбиране  на иновациите и дълбоко 

http://www.proviti.bg/
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познаване на пътя, който един иновативен продукт трябва да премине от научното откритие до  

пазарния успех. 

Основни продукти, пазари и клиенти  

Продуктите и решенията на Провити са насочени към преработвателите на храни и производители на 

фармацевтични и хранителни продукти и хранителни добавки. Първите два продукта, които компанията е 

на път да пусне на пазара, са в областта на функционалните храни и хранителните добавки и са 

разработени въз основа на патентована пробиотична биотехнологична продуктова  формула с висока 

добавена стойност. Продуктът е базиран на уникален патентован щам на L.acidophilusProviti (регистриран 

в Чешката банка за промишлени микроорганизми под номер CCM8427), който освен другите 

пробиотични качества, има доказано чрез ин-витро проучвания свойство да  намалява серумния 

холестерол в човешкия организъм. Ефектитте на формулата са допълнително подсилени чрез 

комбиниране на пробиотични щамове (L.acidophilusProviti; L.d. bulgaricus; Streptococcus salivarius subsp. 

thermophilus) с високо ефективен пребиотичен компонент.  Пробиотичната формула може да бъде 

вложена  в различни  продуктови форми като  кисело мляко за ядене и  пиене, капсули и други. Продукта 

се търгува под патентована марка Veda Bulgarica. 

 

Процесът от  създаването до кандидатстването за патент е отнело на компанията близо една година и 

свързаните с това разходи са около половината от общите разходи на компанията към днешна дата. 

Бъдещето развитие на продукта ще се  фокусира върху сърдечното здраве, здравето на дебелото черво и 

затлъстяването, влиянието върху кръвното налягане, контрола на холестерола, лечението на възпаления и 

усвояването на протеините. 

Подкрепа и финансиране от правителството и бизнес асоцииации   

Провити  има успех в усвояването на  финансиране за иновативни предприятия, предлагано от 

национални финансиращи инстументи.  Чрез “ "Разработване на иновации от стартиращи предприятия",  

проект за половин милион лева, Провити създава бактериален агент с имуностимулиращо и 

профилактично противовъзпалително действие в храносмилателния тракт; с проекта “Разработване на 

иновации от стартиращи предприятия  чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и 

услуги”  с бюджет от 861 хил. лв. , финансиран от от Националния иновационен фонд, компанията 

реализира лиофилизиран симбиозен агент с пробиотичен щам Lactobacillus acidophilus Proviti. 

Компанията е усвоила допълнителни 638 хил. лв. финансиране за разработване на нови биотехнологични 

продукти с повишена биологична активност и здравословен потенциал, получени от вторични продукти 

от преработката на мляко и също получава  33 хиляди лв.  предоставени по програма JEREMIE за микро-и 

малки предприятия за разработване на иновативни продукти в областта на  функционалните храни и 

хранителните добавки. 

7.29. Инвестициите в НИРД при хранопреработвателна индустрия се равнява на около един 

процент от общите печалби, което го прави ниско до средно интензивен по отношение на 

НИРД. Двете главни области за бъдещи иновации са продукти с висока добавена стойност след 
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технологично обновяване и въвеждането на нови производствени процеси, търговия, продажби 

на дребно, базирани на ИКТ.
116

 

7.30. Други области, свързани с технологиите включват: нови технологии за опаковане 

(обвивки, които се ядат, пакетиране в контролирана или модифицирана атмосфера, 

интелигентни опаковки, технологии „чиста стая”); сиситеми за инспекция, използващи нови 

сензорни методи; системи за проследяване, за да се гарантира безопасността и произхода на 

продуктите. 

7.31. Тъй като повечето от съоръженията и оборудването са остарели, има нужда от технологии, 

които намалаяват загубите и разходите за енергия за преработка. Освен това има нужда от 

интегриран дизайн на производство и процеси; гъвкави, децентрализирани и миниатюризирани 

технологии за производство, които да отговарят на персонализирани изисквания; и хигиенични 

и минимални системи за преработка за оптимално качество и чистота. Решения за тези 

притеснения съществуват, но за тях има минимален брой изследвания  (виж Каре 7.4).  

                                                 

 
116 Освен че насърчават ефективността чрез намаляване на административното натоварване, модерните ИКТ 

инструменти се важни за мониторинга на производството, подобряване качеството на управлението и 

възможността за проследяване на продуктите. Например, новото поколение сензори могат да следят и 

контролират производствените процеси, да осигуряват информация за коригиране на вложените средства; 

нано-сензорите при пакетирането на храните могат да се използват да указват състоянието на продукта по 

отношение на температура, срок на съхранение и т.н. 
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Каре 7.4: Решението за синергията на процесите – Национална асоциация за трансфер на 

технологии 

История и развитие 

Националната асоциация за трансфер на технологии (НАТТ) (www.natt.hit.bg), създадена през 2005 г., е 

инициатива базирана в Пловдив, чиято цел е обвързването на биотехнологии, хранопреработване, 

интелигентно производство на енергия, производство на био-горива и туризъм. НАТТ се радва на 

подкрепата и експертните знания на широка членска маса от пловдивските научни среди, местните власти 

и бизнеса. Освен това НАТТ работи в близко сътрудничество с Регионалната лозаро-винарска камара 

„Тракия” (организация, в която членуват 40 от най-известните местни винопроизводители), за да създава 

синергии между винопроизводството и туризма, както и с Консорциума за висококачествени вина 

„Тракия”, създаден през 2011 г. в подкрепа на Регионалната камара при насърчаването на износа и 

маркетинга на висококачествени вина, произведени в целия Пловдивски регион. 

Ключови продукти, пазари и купувачи 

Синергичните процеси на НАТТ са патентовано иновативно решение, което съсредоточава в себе си 

развити биотехнологии, рециклиране и интелигентно производство на енергия. Процесът свързва 

различни иновативни и научни процеси. Едно от иновативните решения  разработени от НАТТ е 

използването на царевица, биомаса и отпадъци за производството на био-етанол наред с ефективното 

използване на страничните продукти от производствените процеси: остатъчна топлина, царевичен малц и 

изсушени водорасли за производството на високопротеинови добавки за фуражи и подобряването на 

ефективността на производството на енергия. Самият процес на производство на енергия се базира на 

патентовано решение, което използва развити био-технологии, в които част от остатъчната топлина 

генерирана от биомасата, рециклирането на отпадъците и производството на етанол, се връща обратно в 

съседните ферми за водорасли, за да превърне CO2 в кислород, който се връща обратно в процеса на 

производство на енергия, за да се подобри ефективността. Остатъчната топлина, която фактически 

представлява безплатна енергия, може също да се използва в дейностите по преработка на храни като 

сушене на плодове и зеленчуци, отопляване на парници и т.н. 

В сътрудничество с Регионалната камара на винопроизводителите и Консорциум „Тракия”, НАТТ 

въвежда и синергия между развитието на туризма и промотирането на малки винарни чрез иновативен 

туристически продукт.  

Подкрепа и награди от страна на правителството и бизнес асоциациите 

НАТТ има 23 патентовани изобретения и 5 предстоящи патента за създаване на синергии между 

производствени и маркетингови процеси на базата на напреднали научни и иновативни решения в 

областта на биотехнологиите, производството на еко горива, хранопреработване и интелигентна енергия. 

В ролята си на централен партньор на водещи европейски научни и изследователски центрове, НАТТ е 

бенефициент на финансова подкрепа от ЕС, включително и на директна безвъзмездна помощ за по-

нататъшното развитие на идеята за синергичните процеси и фокуса върху приложението в практиката. 

В партньорство с Регионалната камара на винопроизводителите и Консорциум „Тракия, НАТТ е 

бенефициент по четири проекта за формиране на синергии между развитието на лозарството, 

винопроизводството и туризма; Консорциум „Тракия: е директен бенефициент по три програми на ЕС за 

промотирането на вината от пловдивския регион на изложения и панаири в чужбина, включително 

скорошното представяне на вината „Тракия” в Москва през септември и Хонконг през ноември 2012 

година. 

 

http://www.natt.hit.bg/
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Секторни възможности и сценарии 

7.32. България притежава всички необходими условия за производството на качествени 

хранителни продукти, което прави сектора привлекателен за инвеститорите: силни традиции и 

отличен климат, както и конкурентни цени на работната ръка, която прави оперативните 

разходи ниски. Основните фактори, които се отразяват положително върху сектора, включват:  

 Продължаващото преструктуриране на технологичната инфраструктура; утвърдения 

капацитет за производство на протеини, ензими, витамини и подправки. 

 Продължаващите иновационни процеси за нови видове хранителни продукти; 

въвеждане на високотехнологично оборудване, техники и технологии; въвеждане на 

европейски стандарти за качество на храните и напитките и техните опаковки; 

въвеждане на щадящи природата производствени процеси и опаковки. 

 Присъствието на утвърдени институции за изследване и проучване на храните. 

7.33. Секторът за преработка на храни става все по-конкурентоспособен въпреки високия дял на 

остаряло производствено оборудване. Структурните проблеми в селскостопанския сектор, 

обаче, все още оказват отрицателно влияние. За бъде използван напълно производствения 

капацитет на индустрията, конкурентоспособността в селското стопанство ще трябва също да се 

засили. Ето защо политиките и инструментите за подкрепа трябва да бъдат насочени 

едновременно към секторите производството на храни и  преработване на храни. 

7.34. В хранопреработвателния сектор има възможности за иновации както при бизнес 

процесите, така и в производството, които да създадат цялостни производствени вериги 

посредством клъстери, които включват компании от първичните сектори, преработване, 

продажби и дистрибуция. Създаването на клъстери е очевидно в сегментите вино, мляко и 

млечни изделия и био продукти.  Пример за клъстер инициатива отдолу – нагоре е 

пловдивският Агро-Тех Център – идея разработена по време на срещите инициирани от местни 

заинтересовани страни в периода февруари – юни 2013 г., която достига до местните и 

държавни власти. (виж Каре 7.5) 
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Каре 7.5 : Създаването на пловдивския Агро-Тех Център 

Целевата група за Агро-Тех Център – Пловдив са фермери, производители на храни, академични институции 

и изследователски институти (напр. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, Технически 

университет, София – клон Пловдив, Българска Академия на Науките, Общинския съвет и Кмета), както и 

организации като Националната асоциация за трансфер на технологии, Асоциации на зърнопроизводители, а 

също производители на зеленчуци, клъстери в областта на производството на био храни, вино, 

преработватели на плодове и зеленчуци. 

В момента, връзките между местните доставчици, производители и дистрибутори в България и глобалните 

агро-хранителни вериги на стойността са слаби. Това означава, че възможностите за извличане на ползи от 

износните пазари са ограничени и възможностите за надграждане в посока пазарни ниши с по-висока 

добавена стойност също са ограничени. Следователно, има нужда от синергия и ефективност сред 

ключовите местни представители от националната верига на стойността, а инициативата Агро-Тех Център 

Пловдив (традиционен селскостопански център за България) отговаря на тази необходимост. 

Многомилионната инициатива, която ще бъде подкрепена от европейски структурни фондове в периода 

2014-2020 се ръководи от Националната асоциация за трансфер на технологии – Пловдив и Българската 

Академия на Науките, които в периода февруари – юни 2013 събраха местни заинтересовани страни и 

проведоха редица срещи за разработването на концепцията. Предвижда се Агро-Тех Парк Пловдив да 

притежава ефективен механизъм за управление, набор инструменти (напр. демострационен център, 

лаборатория за безопасност и сертифициране на храните, офис за трансфер на технологии, и т.н.), които да 

подкрепят и насърчават синергиите на индустриално ниво в био- , агро- и хранителните технологии; да 

насърчава конкурентоспособността на местните предприятия чрез трансфер, управление и внедряване на 

иновации; да подкрепя пазара на труда и специалистите чрез стажове и обучение на високо ниво, което да 

отговаря на приоритетите за НИРД и иновациите; и като цяло да се фокусира върху развитието на по-добри 

решения в селското стопанство и производството на храни.  
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Силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите за сектора са обобщени в Таблица 

7.6. 

Таблица 7.6: SWOT анализ – сектор Хранопреработване 

Силни страни 

Силни традиции в изследователската работа за 

храните: висококвалифицирани изследователи, и 

установени партньорства с институции в 

чужбина.  

Високи стандарти за качество на храните, 

безопасност  

Добре развити транспорт и дистрибуция  

Ниски цени на работната ръка 

Традиционно присъствие на пазарите в Русия, 

ОНД и Близкия изток 

Слаби страни 

Ниско ниво на НИРД и иновационната интензивност 

Слабо сътрудничество между бизнеса в сектора, 

университетите и  изследователските организации 

Остарели съоръжение и технологии, които водят до 

висока консумация на енергия и вода 

Неефективна верига на доставките заради 

многобройните посредници  

Ограничен обмен на информация между 

изследователски организации и индустрия 

Възможности 

- Достъпът до пазара на ЕС и традиционните 

пазари е възможност за разширение на пазара 

и пропорционално увеличение 

- Растящото търсене на продукти с висока 

добавена стойност в Европа и България 

- Използване на европейски фондове за 

инвестиции в технологично обновяване, 

логистични центрове и маркетинг 

Рискове 

- Висока продуктивност в други страни-членки на 

ЕС 

- Силното обезлюдяване на селските райони води 

до липса на работна ръка за преработвателния 

сектор 

- Увеличаващи се ограниюение за достъп до 

фондовете на ЕС заради финансоват криза в 

Европа  

- Нарастване на цените на суровините и 

оборудването 

D. Сектор машиностроене и електроника 

 

Ключови характеристики на сектора и най-нови развития  

o Общи характеристики на сектора: 

o Разпределение по региони с различна степен на развитие на клъстери 

o Висока интензивност на иновациите  

o Средна интензивност на НИРД  

7.35. Моментна снимка на сектора  в ЕС, 2011г
 117

: 

                                                 

 
117Invest Bulgaria Agency, A.T. Kearney’s „ПЧИ стратегически анализ”, януари 2011 г.; 

Машиностроене - секторен анализ – Българска индустриална асоциация, май 2011 г.;  

Електроника и информатика – секторен нализ – Българска индустриална асоциация, август 2011 г. 
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 В сектор електроника и електротехника в ЕС са заети около 3,6 милиона души; той 

генерира 50.8 милиарда евро, което представлява 9,8 процента от общото производство на 

ЕС. 

 Растежа на добавената стойност в сектор Електроника надхвърля средния растеж на 

икономиката в ЕС (напр. останалите сектори). От 1995-2000 г. годишният растеж 

надвишава 9 процента и почти 13 процента в новите страни-членки на ЕС, в сравнение с 

общия среден икономически растеж от 2.8 процента за същия период. 

 Автомобилната индустрия в ЕС генерира 12 милиона работни места в цяла Европа, което 

представлява около 5.5 процента от заетостта в ЕС-27.  

 Почти 50 процента от основните производители на Европейския пазар предпочитат 

Централна и Източна Европа пред Азия, когато става дума за позициониране на 

съоръжения. Главните предимства на Централна и Източна Европа са ниските разходи за 

транспорт и труд, както и запасите от квалифицирана работна ръка.  

 Спадът в капацитета на оползотворяване (достигнал 65 процента през 2009 г.) продължава 

да бъде проблематична тема. 

 Секторът е световен лидер в производството на висококачествени превозни средства, има 

силна снабдителска база, и е сред глобалните технологични лидери заради значителните 

инвестиции и претенциозния местен пазар. 

 Общото количество инвестиции в НИРД (общо 24 милиарда евро на година), представлява 

около 30 процента от европейските инвестиции в НИРД, половината, от които идват от 

производители на автомобили. 

 Фокусираните и стабилни инвестиции в революционни автомобилни технологии (хибриди 

задвижвани от батерии, електрически автомобили), ръководени от все по-стриктните 

разпоредби за ефективността на горивата, вероятно ще доведат до растеж в свързаните с 

тях компоненти и технологии. 

 Съвместни изследователски проекти между индустрия и публични власти. 

 Разделение между производители на автомобили (разделени по нива) и производители на 

оригинално оборудване; 75 процента от компонентите за оригинално оборудване и 

технологиите за превозни средства се поръчват отвън. Секторът на доставчиците включва 

3000 фирми (2500 от които са МСП с повече от 3 милиона общ брой на служителите). 

Моментна снимка на развитието на сектора в България: 

7.36. Машиностроителният сектор в България е фокусиран върху износа. Повече от 50 процента 

от продукцията се изнася, което представлява около 10-15 процента от общия износ на 

страната. Повече от половината от изнесената продукция в машиностроенето се изнася за ЕС 

(Германия и Италия са най-големите пазари). Заради силната зависимост от пазара на ЕС, 

секторът е уязвим от глобалната икономическа нестабилност и силно зависи от тенденциите на 

европейския пазар. Общите приходи за сектора, както и приходите от местния пазар и износа, 

са представени в Error! Reference source not found. по-долу. Съответните данни за под-

екторите също са представени в таблицата.  

Таблица 7.7: Машиностроителен сектор – индекси за приходите (година 2008 = 100 процента) 
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Под-

сектор

и 

 Общи приходи  

 
Приходи от местния пазар Приходи от износ 

2009 2010 Q1 

2011 

Q3 

2011 

2009 2010 Q1 

2011 

Q3 

2011 

2009 2010 Q1 

2011 

Q3 

201

1 

С 28 

 

71.82 75.37 91.41 85.55 81.67 53.85 65.92 76.69 62.61 95.51 115.24 93.

87 

С 25 

 

73.93 82.20 95.26 107 70.28 65.70 69.73 85.36 87.42 143.5 190.01 187

.44 

С 29 

 

52.52 74.05 84.17 64.25 53.76 84.86 49.18 36.70 51.82 88.52 103.24 79.

22 

С 30 

 

98.06 95.57 116.8 64.87 64.02 68.20 95.77 47.91 114.1 108.5 126.71 72.

87 

Източник за данните: Анализ на тенденциите в машиностроителния сектор, Българска браншова камара-

машиностроене ,октомври 2011. 

Бележка:  С28 – Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение; С25 – 

Производство на метални изделия, без машини и оборудване; C29 – Производство на автомобили, 

ремаркета и полуремаркета; С30 – Производство на превозни средства, без автомобили. 

7.37. Подсегментите Строителство на кораби и плавателни съдове и Производство на 

автомобили и ремаркета имат скромен дял в иновациите; те са лидери по отношение на 

приходите и броя на служителите. Ключовите сегменти по отношение на приходите, броя 

служители и броя на компаниите са представени в Таблица 7.8 по-долу. 

Таблица 7.8: Развитие на машиностроителният сектор в България – моментна снимка   

Сегмент  приходи              

(000, BGN) 

служители компании 

Производство на други превозни средства 287 473  11 841  516  

          Строителство на кораби и плавателни 

съдове  

167 477  6 801  372  

            Производство на велосипеди и инвалидни 

колички  

42 445  947  14  

Производство на локомотиви, мотриси и 

вагони 

38 223  2 788  22  

Производство на въздухоплавателни и 

космически средства и техните двигатели 

35 841  834  69  

Производство на автомобили, ремаркета и 

полуремаркета 

66 975  3 955  141  

Производство на автомобили  26 176  335  18  

Производство на части и принадлежности 

за автомобили  

23 801  2 892  108  

Производство на електрически и 

електронни части за автомобили 

12 648  494  1  
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Източник: Българска агенция за инвестиции, Стратегически анализ на ПЧИ от А.Т. Киърни , януари 2011. 

7.38. Въпреки тенденциите към намаляване в икономическо отношение, износът на машини и 

оборудване се е увеличил с 32 процента от 2009 до 2010 г., а ПЧИ са се увеличили с 16 

процента Въпреки икономическия спад, качеството, в комбинация с конкурентните цени на 

продуктите в сектора, са довели до увеличение на износа на машини и оборудване с 32 

процента от 2009 до 2010, както и увеличение от 16 процента на ПЧИ в сектора за същия 

период.  

Кораби и железопътно оборудване 

7.39. Конкуренцията от чужбина променя подсектора
118

, което води до увеличаване на работата 

с ниска добавена стойност (ремонт) и намаляване на работата с висока добавена стойност 

(производство на транспортни съоръжения и железопътно оборудване). Най-голямото 

корабостроително предприятие – „Булярд Корабостроителна Индустрия” беше приватизирано 

преди пет години и в момента предлага корабостроене, кораборемонт и реконструкция, 

достигащи приходи за 2010 г. от около 40 млн.119 Друга голяма местна компания – „Вагоно-

ремонтен завод – Карлово” произвежда и ремонтира вагони и железопътно оборудване, 

произвежда резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав. Компанията 

започва работа по мащабен проект за реконструкция през 2010 г., чиито резултати все още е 

трудно да бъдат оценени и няма публична информация за финансовото представяне на 

компанията.  Компанията, обаче, се е установила на пазара на ЕС и в момента работи като 

подизпълнител за някои от водещите компании в ЕС като AhausAlstaetterEisenbahn - AAE AG – 

Швейцария. 

Автомобили и електроника 

7.40. Освен в сектор корабостроене, България има силни традиции в производството на 

авточасти, но никога не е била основен регионален или глобален производител на транспортно 

оборудване. Българският клъстер за производство на автомобили, обаче, е привлякъл големи 

европейски компании в областта на сглобяването на автомобили и производството на 

авточасти
120

.   

7.41. Най-значимите от гледна точка на приходите сегменти в сектор електроника са 

електронните компоненти, битовите електроуреди, електрическите двигатели, генератори и 

                                                 

 
118Производството на кораби и плавателни съоръжения, както и свързаните с това услуги като ремонт на кораби и 

железопътно оборудване, в миналото са генерирали повече от 50 процента от приходите в подсектор транспортно 

оборудване. 
119 Приходите за 2010 са близо 40 милиона евро; компанията обаче генерира и значителни загуби заради конкуренцията 

от Китай  
120Редица местни и международни компании (като Johnson Controls, EPIQ Electronic Assembly, Montupet, и др.) 

произвеждат електронни компоненти за големи марки като BMW и Audi. 
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трансформатори, както и различни видове електронни и електрически проводници и кабели. 

Има няколко местни компании, които успешно произвеждат компоненти за електромобили и 

електрически двигатели за пазарите в ЕС. Този сегмент се развива с времето на базата на 

екосистема от местни български и многонационални компании като Сименс, Шнайдер 

Електрик, Хюндай Хеви Индъстрис, Либхер, и ABB, които работят в България. Най-значимите 

подсегменти по отношение на приходите са електроника и електронни компоненти, 

електромотори, домакински уреди, генератори и трансформатори, както различни електронни и 

електрически проводници и кабели.  Това е довело до значителен трансфер на технологии и 

изграждане на местен иновационен капацитет.  

7.42. В началото на 2012 г. китайската автомобилна компания Грейт Уол инвестира в завод за 

сглобяване на автомобили близо до град Ловеч, което се оказа само първата от няколко 

китайски инвестиции в този подсектор. Скоро след  откриването през февруари 2012 г. на 

консорциума между българската компания Литекс Моторс и китайската Грейт Уол, втори голям 

китайски инвестиционен проект в автомобилната индустрия предстои да започне в България. 

Китайската компания BYD, световен лидер в производството на електромобили, електрически 

автобуси, акумулатори и  LED осветление, и българската фирма Булминерал подписаха в края 

на 2012 споразумение за съвместна дейност за изграждане на завод за сглобяване на 

автомобили. Новосъздадената компания Авто Груп Моторс ще се намира в малкия град 

Брезник, на около 50 километра на запад от столицата на България, София. 

7.43. Друг положителен сигнал за развитието на българския сектор „Автомобилостроене” е 

предстоящата инвестиция в завод за сглобяване на автобуси и тролейбуси в Габрово от страна 

украинската компания “Lviv Bus Plant” (LAZ)121. Потенциалът за НИРД в сектор 

Машиностроене е висок, но слабостите в образователната система и липсата на финансови 

ресурси за НИРД и иновации представляват бариера за осъществяването на този потенциал.  

Таблица 7.9: 20-те най-добре развиващи се компании в сектор машиностроене в България (2010-2011) 

 Компания и 

местоположение  

Растеж на 

приходите 

2011/ 2010 (в 

%) 

Приход 

2011 

(000, 

BGN) 

Приход 

201 

(000, 

BGN)0 

Нетна 

печалба 

2011  

(000, BGN) 

Брой 

служители 

2011 

Брой 

служители 

2010 

1 Айсберг интернешънъл 

(София)  

 569.16 6,076 908 135 27 31 

2 ВИТТЕ Аутомотив 

България (Русе) 

 444.65 9,526 1749 152 64 33 

3 Атлас Копко Лифтън 

(Русе) 

217.04 30,915 9 751 5 319 113 83 

4 Мехатроника (Габрово) 199.28 10,361 3 462 3 263 73 63 

5 ЛемиТрафо(Перник) 92.44 22,841 11 855 2 790 80 56 

6 Камт (Карнобат) 91.07 4,706 2 463 9 46 35 

                                                 

 
121Според компанията, годишният капацитет в новия завод ще бъде 500-800 единици, както ще бъдат наети общо повече 

от 600 служители. 
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7 КХС Загора (Стара 

Загора) 

85.16 4,179 2 257 643 26 26 

8 2C-Трифонов и сие 

(София) 

84.09 1,712   930 142 28 20 

9 Елика Елеватор 

(Силистра) 

72.53 5,300 3 072 1 917 66 46 

10 СЛ Индъстрис (Русе) 70.01 6,333 3 725 94 80 59 

11 Бултекс-2000 (Стара 

Загора) 

64.36 6,045 3 678 542 62 50 

12 Бъдещност (Чирпан) 56.96 15,839 10 091 1 413 166 210 

13 БТЛ Индъстрис 

(София) 

56.53 62,740 40 083 24 888 97 67 

14 Димекс Лифт 

(Пловдив) 

55.32 4,908 3 160 150 60 45 

15 МИГ 23 (София) 52.86 8,542 5 588 413 50 47 

16 Спринтер (Монтана) 50.17 14,745 9 819 3 564 59 53 

17 Тремол SMD (Велико 

Търново) 

46.62 4,104 2 799 58 144 107 

18 Микотроник (Стара 

Загора) 

46.44 5,219 3 564 2 452 32 27 

19 Монтана хидравлик 

(Монтана) 

46.22 7,577 5 182 827 108 88 

20 ЗММ Нова Загора 

(Нова Загора) 

45.88 4,820 3 304 227 136 124 

Източник: „Най-динамичните МСП в България”, Капитал (2012). 

Ключови предизвикателства в сектори машиностроене и електроника 

7.44. Заетостта в сектора бързо спада. Секторът беше силно засегнат от кризата в Европа като 

заетостта спадна от около 132,000 през 2008 г. до по-малко от 114,000 в края на 2009 г. като 

тенденцията продължава. Друга негативна тенденция по време на същия период е 

увеличаващата се възраст на служителите в сектора, където делът на по-младите работници 

(под 24 години) спадна от 5.4 на 4.6 процента – загуба на около 1500 млади работници. Почти 

55 процента от служителите са на повече от 45 години. Намаляващият брой на студенти в 

инженерните специалности и по-ниското качество на инженерното образование в резултат на 

кризата се превръщат в основни проблеми за сектора.  

7.45. Не съществуват много големи местни машиностроителни фирми, които все още да 

преуспяват на пазара. Секторът в България е доста фрагментиран, тъй като повечето от 

големите машиностроителни компании  от плановата икономика в мналото се разпаднаха през 

последните две десетилетия.
122

 От всички стари конгломерати, държавна собственост, в 

машиностроителния сектор, на пазара е останало едно единствено – ЗММ Сливен – 

специализирано в проектирането и производството на универсални металорежещи стругове, 

                                                 

 
122 От всички стари големи държавни холдинги в сектора на машиностроенето, в момента единствената оцеляла на 

пазара е ЗММ Сливен - специализирана в проектиране и производство на универсални стругове за рязане на метал, 

стругове с ЦПУ, оборудване и резервни части.   
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стругове с цифрово програмно управление, пробивни машини, принадлежности и резервни 

части. Допълнителна пречка пред растежа е липсата на сътрудничество между местните МСП 

заради липсващи ключови връзки във веригата на стойността (напр. металолеене), и  недостига 

на добри практики за сътрудничество и доверие между компаниите. Друга допълнителна пречка 

е липсата на адекватна технологична инфраструктура, която би могла да бъде използвана 

безплатно от местните МСП в замяна на услуги.  

7.46. Основен недостатък е липсата на финансова подкрепа за комерсиализиране на иновациите. 

Таргетираното публично финансиране за НИРД и комерсиализацията не са достатъчно развити; 

средствата от ЕС не се използват ефективно заради бавните и тромави процедури, водещи до 

продължителен процес на кандидатстване и твърде формализирани изисквания. Процесът на 

патентоване е също много бавен и тромав, а законодателството за ИС се нуждае от значителни 

подобрения, защита на иновациите в областта на услугите не съществува.   

 

Регионално развитие и специализация  

7.47. Компаниите от сектор машиностроене и електроника присъстват на много места в 

страната. Най-важните центрове на машиностроенето западнаха след 1989;В момента 

производството е концентрирано в следните области: 

 Пловдив – битови електроуреди  

 Габрово – матрици и подемници; 

 Стара Загора – машини за хранопреработващата промишленост и металообработване; 

 Казанлък – хидравлични машини; 

 Варна, Русе, Бургас – строителство или ремонт на кораби и плавателни съдове; 

 Сливен – металообработващи машини; 

 Панагюрище – прецизна оптика и електроника; 

 Силистра – дървообработващи машини; 

 Шумен – строителство на транспортни съоръжения. 

7.48. Според европейската обсерватория за клъстерите, регионите Западно-Централен и 

Североизточен се нареждат сред 20-те водещи региони за производство на машини. Таблица 

7.10 показва някои от специализациите на различните региони; най-силна специализация има в 

Североизточния регион с фокус върху строителството и ремонта на кораби и лодки: 

Таблица 7.10: Регионална специализация в сектор машиностроене в България 

Индустрия  Регион в ЕС Специализа Служители 
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ция 

Производство на машини за обработка на метал Северен-

Централен 

13 2.91 3096 

Производство на турбини и двигатели, без 

авиационни, автомобилни и мотоциклетни 

Южен-

Централен 

26 2.19 7 239 

Строителство и ремонт на кораби и лодки  Североизточе

н 

14 4.63 4311 

Производство на електромотори, генератори и 

трансформатори 

Северен-

Централен  

25 2.33 2168 

Източник: The role of maritime clusters to enhance the strength and development of maritime sectors / Country 

report – Bulgaria, EU Cluster Observatory, 2008. 

7.49. По отношение на приходите, най-големите под-сегменти са електронните компоненти и 

битовите електроуреди.
123

.  Под-сегментите са представени по-подробно в Таблица 7.11 по-

долу. 

Таблица 7.11: Ключови характеристики на сектор производство на електрически съоръжения 

Сектор електрически съоръжения и 

най-големите под-сектори  

Приходи 

(000, BGN) 

Служители  Брой компании 

Електрически съоръжения  991 842 29 291 1017 

Други електрически съоръжения  125 707 8 645 343 

Електрически двигатели, генератори и 

трансформатори  

198 817 5 268 158 

Други електронни и електрически 

проводници и кабели  

188 903 4 368 54 

Битови електроуреди   225 332 2 940 18 

Електронни компоненти  280 600 5 655 151 

Източник:  Българска агенция за инвестиции, Стратегически анализ на ПЧИ от А.Т. Киърни A.T., януари 

2011 г.;  

Секторна иновационна екоситема  

                                                 

 
123 В сектора на домакинските електроуреди има голяма концентрация, тъй като този приход е постигнат само от 18 

комапнии, а лидерът има над 70-процентен дял в приходите от подсегмента. 
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7.50. Секторът се характеризира със сравнително ниска интензивност на иновациите (седем 

патента за периода 2002-2012); потенциалът за иновации, обаче, е значителен.  Основните 

области с най-голяма интензивност на иновациите в машиностроенето (на база брой патенти) са 

двигателите с вътрешно горене и електрическите генератори.  Местните изследователи са 

разработили повече от 50 изобретения годни за патент, повечето от които са вложени в 

продукти, но дори не са регистрирани.  

7.51. Същевременно има и някои добри примери за местни продукти, които могат да се 

конкурират на глобално ниво. Например, една българска фабрика – „Динамо Сливен” – 

произвежда в момента едни от най-модерните високотехнологични генератори в света, които се 

предлагат на пазара в САЩ.  Друга компания „ПодемКран” от Габрово е част от четирите най-

добри компании за производство прецизно на подемно оборудване. Продуктите на тези и други 

подобни компании са създадени и произведени от български инженери на базата на 

патентовани иновативни решения.  

7.52. Някои клъстери в сектора също се развиват добре и могат да служат за пример за успешен 

растеж и сътрудничество: 

 Клъстер Мехатроника -  Местните фирми от този сегмент си сътрудничат с водещи 

компании от Обединеното кралство и Германия. Фокусирайки се върху специализирани 

пазарни ниши, клъстерът прави пробив на регионалния пазар като по този начин постига 

засилена устойчивост на бизнеса и намален риск по отношение на отрицателните 

тенденции в Европа. На 6 септември 2012 Международният пловдивски панаир награждава  

SPESIMA GmbH  - една от водещите фирми в клъстера – със златен медал и диплом за 

експоната "Серия специализирани роботи "MPS" за автоматизация на леярски машини" 

 Клъстер Електромобили – съществува добро развитие в избрани специализирани ниши в 

цялостния сектор електромобили.  Този клъстер представлява някои от най-големите 

местни фирми и насърчава сътрудничеството с водещи глобални компании.  В резултат от 

това развитие, е разработен успешен прототип на първата българска зарядна колонка; 

процесът на патентоване вече приключва и продуктът скоро ще бъде готов за масово 

производство (виж Каре 7.6: Български иновации при електромобилите – ИКЕМ АД). 

Каре 7.6: Български иновации при електромобилите – ИКЕМ АД 

История на компанията 

ИКЕМ АД е създадено през 2011 г. като корпоративен отдел и бизнес ориентирано дружество на основния 

акционер – организация с идеална цел, наречена Индустриален клъстер „Електромобили”  (ИКЕМ/EVIC)– 

България (www.emic-bg.org). 

Дружеството е създадено с подкрепата на клъстера (ИКЕМ) и представлява нов модел (или платформа) за 

сътрудничество в мрежата на един бизнес клъстер. Тъй като административният орган на клъстера е 

регистриран като организация с идеална цел и се занимава главно с публична дейност като промяна на 

законовата рамка, осигуряване на необходимата бизнес среда, засилване на обществената ангажираност и 

т.н., е взето решение за създаването на организация от корпоративен тип, която да се концентрира върху  

управлението на бизнес дейностите и проектите на мрежата на клъстера.  Акционери на компанията са 

членовете на ИКЕМ. 
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Основни области и дейности:  

 НИРД, производство и управление на зарядни колонки за електромобили 

 Разработване, инсталация и поддръжка на устройства за конверсията на автомобили в 

електромобили 

 Търговско представителство за оборудване, продукти и услуги свързани с технологиите за 

устойчиво енергийно развитие и електромобилност 

 Консултантски услуги в областта на електромобилността, инфраструктурата за електромобили, 

разработването на бизнес модели, развитието на общински стратегии и др. 

 Търговско представителство на компаниите-членове на Индустриален клъстер „Електромобили” 

 Разработване на прототипи на електромобили и други свързани продукти; 

Първоначалната идея на компанията е да се заеме с проект за разработка на българска зарядна колонка и 

създаване на мрежа от зарядна инфраструктура в големите градове на България. Друга цел е била тя да 

стане основно действащо лице в продажбите и поддръжката на електромобили и други свързани продукти 

на територията на България.  

От декември 2012 компанията успешно реализира първия модел на зарядна колонка и е подписала 

партньорски споразумения с ключови фирми (местни и международни) за продажба на електромобили 

(лични и лекотоварни) и е в процес на развиване на мрежа от изложбени зали и сервизи в големите 

регионални центрове в България.   

Ключови иновативни продукти: 

Първият бизнес проект на дружеството е да разработи първата българска зарядна колонка за електромобили 

(ЕМ). Проектът се изпълнява благодарение на сътрудничество в клъстера – с участието на различните 

членове на ИКЕМ, които притежават различни експертни познания и професионален опит.  

Проектът е разработен от специално създадена работна група, която включва експерти и 

компании от мрежата на клъстера. Тя включва инженери по електро- и електронни системи, 

специалисти по индустриален дизайн, експерти по стандартизация и сертификация, 

маркетингови специалисти и други. Успешният прототип доказва, че използваният метод е 

продуктивен  и ще бъде мултиплициран при следващи проекти на дружеството.  

Иновативните характеристики и функции на зарядните колонки включват: уникален дизайн, 

специални материали за тялото на колонката – фибростъкло; единна система за управление 

(вкл. дистанционен мониторинг и известяване за повреди), която осигурява създаването на 

мрежа от зарядни колонки и система за заплащане с предплатени карти RFID; колонката е 

снабдена с LCD дисплей, който дава информация на клиента относно процеса на зареждане, 

количеството предплатен депозит и консумацията на енергия, а също може да показва и 

реклами (което е отлична възможност за допълнителни доходи за оператора на колонката или 

мрежата от колонки).  Тези иновативни характеристики, дизайн и функции, както и кокурентната цена на 

продукта, осигуряват отличен пазарен потенциал на първия собствен продукт на ИКЕМ АД..  

Финансиране: Продуктът е разработен с частни средства, осигурени от акционерите на дружеството.  

Ключови продукти и пазари:  

Ключовите продукти на дружеството са както следва: зарядни колонки за ЕМ, електромобили за частни 

лица, лекотоварни електромобили и др. Стратегията на компанията е да покрие българския пазар като 

изгради мрежа от изложбени зали и сервизи в най-големите регионални центрове на страната и, като втори 

етап, да изгради такава мрежа в Югоизточна Европа.  
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Бизнес асоциации и организации: Дружеството е част от мрежата на ИКЕМ и административното тяло на 

клъстера е основен акционер. Организацията (ИКЕМ) е единствената от типа клъстер в областта на 

производството на електромобили и е провела редица инициативи, насочени към осигуряването на широка 

база за развитието на българската електромобилна индустрия. Организацията е въвела серия от мерки за 

развитието както на бизнес средата, така и на законовата рамка, човешките ресурси, образованието и др.  

Бизнес среда: Бизнес средата в България, като цяло, по отношение на данъчната политика, законовите 

рамки, финансовото състояние и т.н., подпомага развитието на сектора. Други подпомагащи фактори са 

наличието на висококачествени човешки ресурси, сравнително справедливи нива на заплащане, 

стратегическо гео-политическо разположение и др.  

Лидер на българския пазар на ЕМ:  

Тъй като ИКЕМ АД оперира в силно конкурентна бизнес среда, която в своята същност е иновативна, 

бъдещото развитие на компанията ще зависи от иновативния й дух и способността й да предлага продукти 

и услуги, които да носят добавена стойност на клиентите, на българската електромобилна индустрия, и на 

обществото като цяло. В случай, че тези фактори бъдат изпълнени, ИКЕМ АД има отличен потенциал да се 

превърне  в лидер на пазара с ЕМ и свързаните с тях продукти и услуги в България и други страни от 

региона. 

7.53. Съществуват някои добри примери за сътрудничество между университети и бизнес 

организации. Липсващите звена са центровете за НИРД, които имат ключова роля в трансфера 

на технологии, изследователската дейност и развитието на учените и изследователите. 

Приложните научни институти, които са съществували в България, в миналото са играли своята 

роля, но след затварянето им, се появява липсващо звено във веригата на стойността при 

иновациите. Но все пак, съществуват някои добри примери за университети, които започват да 

предлагат нови инженерни специалности – напр. в Техническия университет в Русе и 

Университета в Перник ще се преподава специалност „Електромобили”. 

7.54. Има липса на инструменти и финансови ресурси за подкрепа на комерсиализацията на 

иновационните идеи и успешното им прилагане в производството. Няма практика за създаване 

на спин-оф компании от университети и центрове за НИРД, които да се грижат за успешната 

реализация на иновациите.  

 

 

 
Възможности и сценарии в сектора 

7.55. България би могла да се превърне в портал на Европа за компаниите от Азия. Тъй като се 

очаква страните от Далечния Изток да играят все по-значима роля (напр. очаква се Китай да 

стане най-големият производител на автомобили в бъдеще с обем при леките коли достигащ 

почти 16 милиона бройки през 2015 г.), България може да се насочи към производителите от 

Китай, Япония, Корея и Индия, които да базират производство на компоненти за автомобили в 

страната. Азиатските компании се интересуват и от инвестиции в монтажни дейности в 

България, което може да стане двигател на повече трансфер на технологии и инвестиции в 
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НИРД.  Двете последователни китайски инвестиции в България могат да послужат като 

средство за привличане на още нови инвестиции.  

7.56. България може да стане звено във веригата за доставки за някои от развиващите се 

индустрии в Далечния Изток и Западна Европа, където има висока интензивност на иновациите 

и силни транс-индустриални ефекти. В Европа, инвестициите в революционни технологии като 

хибридите на батерии и електромобилите, се очаква да нараснат значително; някои дейности от 

производството и монтажа биха могли да бъдат изнесени в България, ако тук се предлага 

висококачествена работна ръка и добро съотношение ефективност/цена. С капацитета си да 

произвежда машинни компоненти и електроника, България има възможност да се вмести в 

зараждащия се клъстер в автомобилната индустрия познат като CleanTech.
124

 

7.57. Потенциален сценарий за страната би бил тя да следва една маркетингова стратегия, 

основана на пазарните ниши, като се фокусира върху ключови области като електроника, 

автомобилни компоненти, мехатроника, и хидравлика.  Ако се съди по броя на патентите 

издадени в сектор машиностроене през последните две години, най-високата технологична 

иновативност ще бъде при двигателите с вътрешно горене, електрогенераторите, LED 

осветлението и хидравликата. 

  

                                                 

 
124CleanTech е зараждаща се клъстерна индустрия, която включва редица под-индустрии (производство на машинни 

компоненти, електроника, химия и био-технологии). 
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Таблица 7.12: SWOT анализ на секторите машиностроене и електрооборудване 

Силни страни 

- Силна ориентация към износ и успехи на пазарите в 

Западна Европа, Близкия Изток и ОНД 

- Присъствия на успешни международни компании 

осигуряващи трансфер на технологии и 

разпространение, които могат да активират 

следващото ниво на растеж воден от иновациите 

- Успешни пилотни клъстери разработващи 

продукти с висока добавена стойност – 

автомобилни компоненти и електроника, 

електромобили, LED осветление, 

високотехнологична хидравлика 

Слаби страни 

- Застаряваща работна ръка 

- Намаляващ брой студенти в инженерните 

специалности и девалвиращо качество на 

образованието в тези специалности 

- Слабо и неефективно изразходване на 

средствата за НИРД (измерено по броя на 

патентите) 

- Инженерното образование се нуждае от 

осъвременяване 

 

Възможности 

- Съществуват ключови области, в които България е 

силно конкурентоспособна (прецизна електроника, 

LED осветление, хидравлика), където с 

целенасочена подкрепа могат да се постигне 

специализация и да се завземат пазарни ниши, 

което да доведе до включване в глобалната верига 

на стойността чрез партньорство с водещи 

компании 

- Допълнително въздействие върху различни 

възможности за сътрудничество с ключови 

центрове за НИРД от ЕС с цел запазване и развитие 

на местния капацитет за НИРД и увеличаване на 

усвояването на технологиите.  

Рискове 

- Засилена конкуренция от Азия заради остарелите 

технологична инфраструктура и оборудване, 

които намаляват конкурентните предимства на 

близостта до големи пазари, ниските данъци, 

евтината работна ръка, заради изключително 

високото потребление и цени на енергия и водни 

ресурси 

 

E. Фармацевтичен сектор 

7.58. Фармацевтичната промишленост в Европа има сложна структура, поради голямото 

разнообразие на заинтересованите страни, значителното участие на правителството, както и 

високата степен на регулиране, насочено към насърчаване на общественото здраве и 

контролиране на публичните разходи. Секторът се движи от НИРД и  изисква значителна 

защита на правата върху интелектуалната собственост (ECORYS 2009).
125

 Според IMS Health 

(2010), пет европейски фармацевтични компании са  в  списъка на 10-те водещи глобални 

компании с  приход над $ 32 милиарда - Novartis от Швейцария е 3-та, Sanofi-Aventis от 

Франция е 4-та, GSK и АstraZeneca от Обединеното кралство са 5-та и 6-та, а Roche (+ 

                                                 

 
125ECORYS (2009). Конкурентоспособност на пазара на ЕС и фармацевтичната промишленост. Изготвено за 

Европейската комисия, Главна дирекция  Предприятия & Промишленост, декември 2009, Ротердам. 
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Genentech) е 7-ма.  В същото време, Европа е вторият по големина пазар след САЩ с над $260 

милиарда  продажби през 2009 г.. 

7.59. Глобалната финансова криза имаше сериозно въздействие върху фармацевтичната 

промишленост в Европа. В резултат на това от 2011г. насам: 

 Правителствата намаляват публичните разходи за лекарства и са по-малко склонни да 

плащат за иновативни лекарства;  

 Само в четири държави, на тази индустрия се дължат 12.5 млрд. евро от неплатени сметки;  

 Бързо разрастващите се и нововъзникващи икономики продължават да бъдат сериозни 

конкуренти. 

7.60. Фармацевтичната промишленост в Европа е определено най-голямата фармацевтична 

промишленост в света, със значителен принос по отношение на НИРД, заетост и търговия. 

Въпреки финансовите си затруднения, тя продължава да надминава всички други индустрии по 

инвестиции в НИРД (Фигура 7.1). ЕС остава вторият по големина пазар за инвестиции във 

фармацевтична НИРД, а секторът допринася с повече от 7 млрд. евро спестявания в 

националните бюджети на Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания, постигнати чрез 

намаление на цените и отстъпки. В допълнение, във фармацевтичната промишленост в Европа 

работят около 660 000 души (2011), повече от 20% от които работят в НИРД. В резултат на 

това, тази промишленост осигурява най-високата добавена стойност на един зает според 

ЕВРОСТАТ. Секторът допринася с 48 млрд. евро към търговския излишък на ЕС, което е най-

значителния принос за търговския баланс. И накрая, 77 % от производството на най-големите 

световни производители на ваксини се извършва в Европа.
126

 

Фигура 7.1: Фармацията и биотехнологиите водят списъка за инвестиции в НИРД (2009, млрд. евро) 

 
Фармация и биотехнологии 

Технологичен хардуер & оборудване 

Автомобили & автомобилни части 

Софтуер & компютърни услуги 

                                                 

 
126 За повече информация виж Европейска федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации на www.efpia.eu. 
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Електронно & електрическо оборудване 

Химикали 

Космически изследвания & отбрана 

Стоки за свободното време 

Индустриално инженерство 

Обща индустрия 

Телекомуникации по фиксирани линии 

Оборудване и услуги за здравеопазването 

Производители на нефт и газ 

Производители на храни 

Банки 

 
 

Източник: 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard,  Съвместен изследователски център/Генерална 

дирекция „Научни изследвания и иновации”. 

7.61. В България фармацевтичната промишленост се е променила значително от 1990 г насам - 

от напълно вертикално интегриран сектор, който участва в разработването, производството и 

лицензирането на патентовани лекарства, към  производствен център, който се  фокусира 

основно върху генерични фармацевтични продукти и се сблъсква с нарастващата конкуренция 

от чуждестранни мултинационални компании и производители на продукти с широко 

приложение. Като цяло, употребата на лекарства  в България е нараснала повече от три пъти от 

2000 г. насам. Консолидацията обаче е довела до  пазарни взаимодействия/ синергии чрез 

постъпателна и обратна интеграция и стратегически партньорства на местно и международно 

равнище. 
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Таблица 7.13: Моментна снимка на развитието на българския фармацевтичен сектор 

Сегменти Приходи (000 BGN) Служители Компании 

Фармацевтичен пазар на 

цени на дребно 

2 200 000 6,300 41 

Притежатели на право на 

маркетинг 

1 430 000 1,300 24 

Фармацевтични 

производители 

   770 000 5,000 17 

    

Аптеки 1 914 000 5,000 4,000 

Източник: IMS Health data and estimates from ARPharm and BG Pharma, 2013 г. 

7.62. Днес фармацевтичната промишленост е сред най-бързо развиващите се сектори в 

българската икономика, характеризиращ се със  сравнително икономична и висококачествена 

продукция на конкурентни цени и ниско  ниво на разходите за НИРД.  Хармонизирането на 

българското законодателство за фармацевтични продукти с регламентите на ЕС е довело до 

значителни инвестиции от страна на български и чуждестранни производители в насърчаване 

на възможностите за производство и модернизация на съоръженията с цел  да се създаде 

конкурентно предимство (Фигура 7.2).  Освен това чуждестранни мултинационални компании 

навлизат на пазара  чрез придобиване на българските фармацевтични производители или чрез 

местни дистрибуторски фирми (Фигура 7.2). 

Фигура 7.2: ЧДИ  като процент от БВП 

 
Източник: ЧДИ  онлайн данни от UNCTAD и база данни на Световна банка с индикатори за световно 

развитие 

Основни характеристики на сектора и най-ново развитие 

7.63. Българският фармацевтичен пазар е един от най-малките в ЕС, но  е нараснал значително 

през последните няколко години. Пазарът достига 2 098 млн. лв през 2011 г. (таблица 7.16), 

което прави 12% увеличение в сравнение с 2010г. и  18% увеличение в сравнение с 2009г. (2012 

IMS Health). Разходите за лекарства съставляват  2,45% от БВП, най-високият процент в ЕС, с 

изключение на Гърция. Business Monitor International прогнозира, че пазарът ще продължи да 

расте през 2010-2013г. с общ годишен ръст от 9,1%.  През 2011г. генеричните лекарства 

съставляват повече от 50 на сто от продажбите  по отношение на обем и повече от 80% в 

стойностно изражение. Най-важният пазар е аптечния сегмент, който представлява около 90% 

от общия брой.  Около 30 на сто от извънборсовия пазар  е за  лекарства за грип и кашлица. 
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Таблица 7.14: Български фармацевтичен пазар ( в млн. лв) 

 Стойност, 2011  Стойност, 2010  Стойност, 2009  

Общо 2 097.7 1,875.9 1,719 

Аптеки  1 824.6 1,600.5 1,400.4 

Болници 273.1 275.4 254.9 

Извънборсов 

пазар 

338.6 294.9 262.4 

Източник: IMS Health (2012), изчисления на автора. 

7.64. Водещите фармацевтични компании в България са постигнали значителен ръст,  

възстановявайки се от глобалната финансова криза. Според Изпълнителна агенция по 

лекарствата (ИАЛ)  през 2011 г. около 100 дружества започват производство и/или  откриват 

търговски обекти. Основните местни производители на лекарства са Актавис, Софарма, Биовет, 

Унифарм, НИХФИ, Чайкафарма, Bu-Bio, Националния център по хематология и 

трансфузиология, Инбиотех, Биомеда и Ветпром.  Чуждестранните компании са представени 

или от местни дъщерни дружества, които произвеждат лекарства по лиценз, или от офиси с 10 

до 30 служители, които извършват само търговия, маркетингови дейности и клинични 

изпитания.  ГлаксоСмитКлайн (GSK) и Новартис, например, извършват само търговски  

дейности и клинични изпитания. Считано от 2004 г.  повече от 100 чужди фармацевтични 

компании са  представени в България.  

Таблица 7.15: 15-те най-големи фармацевтични компании в България 

 2011  2010 % растеж 

Актавис 157 133 9.1 

Новартис 148.7 119.2 24.8 

ГлаксоСмитКлайн 140.5 108 30 

Рош 135.3 130.1 4 

Софарма 113.7 109.4 4 

Санофи-Авентис 102.2 115 -11.1 

Servier 88.5 81.1 9.2 

Пфайзер 85.1 68.2 24.8 

АстраЗенека 75.8 62.1 21.9 

Байер 69.7 64.4 8.2 

Abbott 59.2 53.7 10.3 

Menarini 53.1 51.7 2.7 

Ново Нордиск 47.2 44.1 6.9 

MSD 44.4 47.2 -5.9 

Чайкафарма 43 38.8 10.9 

Източник: в. Капитал, 3 февруари 2012 г. 

7.65. Приватизацията и консолидацията доведоха до по-бърза възвращаемост на инвестициите и 

растеж на индустрията. Големите местни производители на лекарства бяха приватизирани в 

края на 1990-те години и много от тези компании  се консолидираха. С  приемането на Добра 

производствена практика през 2002 г., като част от процеса на подготовка за присъединяване 

към ЕС, повечето останали компании направиха  големи инвестиции за  модернизация. 
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7.66. Пазара на продажби на  фармацевтични продукти е един от най-печелившите сектори в 

България (Таблица 7.16). 

Таблица 7.16: Водещи търговски компании по отношение на печалба (2010) 

 Брой 

фирми 

Печалба, 

EBITDA** 

(000 лева) 

% от EBITDA 

като дял от 

промишлеността 

Оборот 

(000 лева) 

% от оборота като 

дял от други 

услуги  

Продажби на 

фармацевтични 

продукти 

8 214 775 30.2% 1 767 172 13.3% 

Търговия с  FMCG* 5 105 982 14.9% 1 557 321 11.8% 

Търговия с горива 5 102 693 14.4% 6 664 443 50.3% 

Търговия с метали 5 47 517 6.7% 363 146 2.7% 

Търговия с 

автомобили и 

мотоциклети 

5 38 530 5.4% 503 898 3.8% 

Източник: Официални данни от Централна банка и Национален статистически институт, публикация на 

ICAP Group (2012), 300 Business Leaders in Bulgaria. 

*FMCG – бързооборотни стоки 

**EBITDA – печалба преди лихви, данъци, обезценяване  и амортизации. 

7.67. Петте най-големи търговски дружества с повече от 25 млн. лв. EBITDA, се занимават с 

търговия на лекарства. Компании като Rompharm Ltd, която търгува на едро  с фармацевтични 

продукти и Huvepharma (бързо развиваща се световна фармацевтична компания), са сред петте 

най-големи търговски компании в България. 
127

 

7.68. Някои от малките и средни фармацевтични компании, специализирани в търговия, са сред 

най-динамично развиващите се компании в България. Например Astelas Pharma, търговско 

дружество със седалище в София с 19 служители (в сравнение с 16 през 2010 г.), се класира на 

81-во място  от българското издание Капитал. Приходите му  са 5.1 млн. лв. през 2011 г., което 

показва увеличение от 161%  спрямо предходната година. Нетната му печалба се оценява на 

134, 000 лв.  Чернева Фарм бе класирана на 94-то място. В това варненско  търговско дружество 

през 2011 г. работят 55 души , в сравнение с 47 през 2010 г. Дружеството е постигнало 11.2 млн. 

лв. приходи през 2011 г., което показва  151% ръст в сравнение с предходната година.  Нетната 

му печалба се оценява на 558, 000 лв. Варна е класирана на второ място (след София) по 

отношение на броя на предприятията на 1000 души (считано за  2010 г.) – 71 на 1000, в 

сравнение с 85 на 1000 в София, и на трето място по отношение на приток на ЧДИ – 1.5 млрд. 

                                                 

 
127

 Всъщност, Romharm Company Ltd е на 14 място в списъка на печелившите компании в България за 2011 г. 

с 115 млн. лева EBITDA (промяна от -12.6% в сравнение с 2010 г.), следвана от Софарма JSC, на 22 място с 

54.9 млн. лева EBITDA (промяна от -12.2% в сравнение с 2010 г.), а Huvepharma JSCT е на 33 място с 41.1 

млн. лева (промяна от 13.8%). 
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евро, в сравнение с 12.5 млрд. евро в София.  Варна е вторият град в България по процент на 

завършилите висше образование - 25,6%, в сравнение с 44,8% в София. 

7.69. По отношение на производството, "Софарма" АД е водещ производител на лекарства в 

България (таблица 7.19).  Актавис, компанията-майка на Балканфарма АД в Дупница  и 

Балканфарма АД в Троян, е втората по големина, произвеждаща около 250 фармацевтични 

продукти.  Актавис, бивша собственост на исландската Фармако, неотдавна бе закупена от 

американска компания. Исландската компанията също беше собственик на Хигия ЕАД, един от 

водещите фармацевтични дистрибутори в България, с мрежа от около 2000 аптеки и 20% 

пазарен дял, но я продаде през 2009 г. на частен инвеститор. Актавис изнася около 60% от  

продукцията си, главно за страните от ОНД.  

Таблица 7.17: Водещи производители на лекарствени продукти 

 EBITD

A (000 

лева) 

Рентабилнос

т (%) 

Търговск

и приходи 

(000 лева) 

Печалб

а преди 

данъци 

(000 

лева) 

Възвращаемос

т на собствен 

капитал 

(ROE) (%) 

Коефициент 

на 

задлъжнялос

т 

Брой 

зает

и 

лица 

Софарма 

АС 

54 874 23.7 231 294 45 680 12.3 0.6 1913 

Балканфарм

а Дупница 

АД 

23 581 14.2 165 638 23 398 7 0.1 935 

БИОВЕТ 

АД 

10 414 8.3 124 927 2 442 3.1 1.5 1015 

Чайкафарма 

АД 

7 529 20.7 36 353 5 281 11.1 0.4 80 

Балканфарм

а Троян АД 

6 160 19.8 31 098 3 712 7.7 0.2 330 

Източник: Официални данни от Централна банка и Национален статистически институт, публикация на 

ICAP Group (2012), 300 Business Leaders in Bulgaria, достъпна на адрес: 

http://www.icap.bg/Default.aspx?id=8965&nt=18&lang=3. 

 

Фигура 7.3: Износът на фармацевтични продукти нараства през 2009 
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7.70. Фармацевтичният износ е нараснал драстично през последните пет години и заема 3 на сто 

от общата износна кошница на България. Най-големите вносители на български лекарства са 

Русия (27 % от общия износ), Румъния (11 %), Хърватска (8%), Украйна (7%), Германия (6%), и 

Сърбия (6%). Актавис и Софарма изнасят значителни количества генерични лекарства за Русия 

и страните от ОНД. Това може да е сигнал за повратен момент в тяхната регионална 

конкурентоспособност. 

7.71. Производството в България се фокусира върху генерични лекарства, коeто е един от най 

конкурентните сектори в Европа. Тези лекарства заемат 50 на сто от дяла на обема и само 18 

процента от дяла на стойността на европейската фармацевтична индустрия според 

Европейската асоциация на генеричните лекарства (EGA).
128

 В сектора в Европа работят 

150,000 души (около една четвърт от всички заети във фармацевтичната индустрия) в повече от 

1,000 компании. Генеричните лекарства, които те произвеждат, носят около 30 млрд. евро 

спестявания годишно в ЕС-27.  

7.72. Водещите световни фармацевтични компании инвестират годишно между 4.5 млрд. и 6.5 

млрд. евро в НИРД.  И в действителност Roche – Швейцария, Pfizer-САЩ, Novartis – 

Швейцария, Johnson & Johnson – САЩ, и Sanofi-Aventis- Франция са сред десетте най-големи 

инвеститори в НИРД в световен мащаб през 2009 г.
129

 Тъй като производителите на генерични 

лекарства могат да определят много конкурентни цени на продукцията си, водещите 

фармацевтични компании са изправени пред предизвикателството как да се намесят на 

домашните пазари, за да забавят производството на генерични продукти след като патентът им 

изтече. Интервенциите могат да включват административни препятствия, съдебни процедури, 

ценообразуване и реимбурсиране.
130

 

7.73. Като цяло, българската фармацевтична индустрия генерира само около 25,000 работни 

места,
131 

от които около 3,000 са в НИРД и клинични изпитвания.
132

  Големите местни 

                                                 

 
128 Виж презентация на  Hugo Carradinha, Senior Manager Health Economics Affairs на тема Sustaining EU Healthcare 

Systems Through Sustainable Generic Competition, София, 1 декември 2010 на базата на данни от  IMS Health, MIDAS, 

Market Segmentation, MAT Sep.2009, Rx only. Източник: IMS Health (2011 г.). 
129 Виж, Héctor Hernández  от Съвместен изследователски център, ЕК. Вижте класацията на компаниите по отношение на 

инвестициите им в НИРД на адрес: http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2010/SB_2010_BXL_17-11-2010.pdf. 
130 Както се посочва в новия доклад на IMS за България от 2010 г., през 1989 г. българският пазар е имал само 1 процент 

оригинали. От 2006 г. насам, българският пазар на оригинали расте, като през юни 2010 г. достига 24 процента. В 

средата на 2011 г. е имал 21 процентен дял. (IMS Health, август 2011 г.). 
131 Официални данни за България не са налични и даденото тук е приблизителна преценка на базата на интервюта, 

проведени през юни-юли 2010 г. и февруари-март 2011 г. в България. 
132 Клиничните изпитвания в България са се увеличили напоследък, тъй като мултинационалните компании са изнесли 

тази своя дейност в България заради ниските цени. Провеждат се около 140 клинични изпитвания годишно, чиято цена е 

около 50,000 евро (общ годишен бюджет ок.: 7 млн. евро). Клиничните изпитвания обикновено преминават през четири 

фази, което отнема около пет години (виж доклад на EFPIA за 2010 г. за фармацевтичната индустрия в Европа). Около 10 

компании в България се занимават с клинични изпитвания като ангажират местни изследователи, но това не означава 

непременно, че резултатите от изследванията се използват от местни НИРД лаборатории или центрове. Точно обратното, 

десетте местни компании имат ограничен персонал и се занимават предимно с администрацията на фазите на 

 

 



 

305 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

производители като Actavis, която е чуждестранна собственост, и  Sopharma, която е местна 

собственост, изразходват само малка част от годишния си оборот (около 5 на сто) за развойна 

дейност.
133

 Повечето от проучванията предприети от български компании оставят фокусирани 

върху осигуряване на биоеквивалентност между генеричните и патентованите лекарства
.134 

7.74. В обобщение може да се каже, че българските производители на лекарства са в печеливша 

позиция заради експанзията на местните и експортни пазари. Местният пазар е един от най-

малките в Европа с доминиращ (над 90 процента) пазарен сегмент на аптеките. Българските 

производители са модернизирали значително своето производствено оборудване, но НИРД не е 

приоритет.  

Основни предизвикателства в сектора 

7.75. Българската фармацевтична индустрия е изправена пред три основни групи 

предизвикателства
 135

:  

 Административни препятствия за влизане на пазара от първия ден след изтичането на 

патент. Съществува значително забавяне заради различни разпоредби (дори по-голямо от 

това в официалните данни посочени във Error! Reference source not found.).
136

 Това е 

братното на законодателството в ЕС, което казва, че разрешението за излизане на пазара 

трябва да се основава единствено на данни за качеството, безопасността и ефикасността, а 

не на други критерии. Директивата за прозрачност 89/105/EEC, която вече е заложена и в 

българския закон, определя срок за взимане на решение за ценообразуване и 

реимбурсиране не по-дълъг от шест месеца. Но това не пречи на страните-членки да 

организират и по-бързи процедури.  

 Дистрибуция на нискокачествени лекарства на българския пазар от трети страни. Много 

малки и средни производители на генерични лекарства закупуват медицински досиета от 

                                                                                                                                                              

 
клиничните изпитвания. Всъщност, само малък брой местни български производители имат малки НИРД лаборатории и 

те не си сътрудничат с водещите мултинационални компании. 
133 Бюджет от 1-2 млн. евро годишно за развойна дейност е обичайното за големите български производители на 

генерични лекарства, за разлика от многомилиардните бюджети на водещите мултинационални компании във 

фармацевтичната индустрия. 
134 Фармацевтичната индустрия в България винаги се е фокусирала върху развойна дейност, дори по време на 

социалистическия период. Експертите добре знаят, че съществуват значителни форми на иновации свързани с 

генеричните продукти. Но изследователската работа за разработването на иновативни молекули никога не е било 

приоритет за България заради високите инвестиции (средно 1 млрд. евро за молекула), което е процес, който също 

изисква развойна дейност в продължение на 10 години, като се изключат административните процедури.  
135 Световната банка организира фокус група за фармацевтичната индустрия на 7 ноември 2012 г., която събира около 30 

представители на чуждестранни и местни производители и търговци, както и представители на академичните среди и 

изследователските институти. Правителството също участва чрез Министерство на здравеопазването, Министерство на 

образованието, младежта и науката, Министерство на икономиката, енергията и туризма, и други. 
136 Според интервюта с местни производители на генерични лекарства в България, забавянето при регистрацията на тези 

лекарства често е причинено от Изпълнителната агенция по лекарствата. Освен това, има забавяне заради Модела на 

ценообразуване и реимбурсиране на лекарствата, включващ инстанции като Комисията за позитивния лекарствен списък 

и свързаните процедури за реимбурсиране на Националната здравноосигурителна каса  и Комисията по цените към 

Министерство на здравеопазването. 
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компании от Китай, Индия, Турция и Близкия Изток, вместо да инвестират в собствена 

НИРД. Много от тези продукти не отговарят на европейските стандарти. Независимо от 

това фирмите ги регистрират към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и ги 

предлагат на българския пазар, което подкопава репутацията на България в сферата на 

висококачествените фармацевтични продукти. В интервюта, производители заявяват, че 

ИАЛ често взима решенията си набързо, особено за тези продукти, произведени в трети 

страни. На ИАЛ липсва административен капацитет, но тя не може да предложи 

конкурентно заплащане на външни експерти, които да оценяват тези продукти. В резултат 

на това, ИАЛ няма квалификацията да предложи процедури за регистрация в ЕС на своите 

фармацевтични продукти.  

 

 

 

 

 

 
Фигура 7.4: Забавяне на ценообразуване и реимбурсиране (ЦиР) 

 
Източник: European Generic Medicines Association Market Review (2007), http://www.egagenerics.com.  

Горе хоризонтално: Средно забавяне на ЦиР над обикновеното   Проверка на патентен статус 

Вертикално: брой дни 

Долу хоризонтално – страните…  

7.76. Съществуващите национални и международни инструменти за подкрепа на НИРД не се 

използват пълноценно. Малко са българските фармацевтични компании или изследователски 

организации, включително и Българската академия на науките, медицинските университети, и 

http://www.egagenerics.com/
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химическите и фармацевтични лаборатории към Софийския университет, които се възползват 

от национални или европейски инструменти за подкрепа, които предлагат безвъзмездна помощ 

за  развойна дейност.
137

 За това има няколко причини, включително недостатъчно доброто 

изпълнение на програмите, особено на етапите селекция и реимбурсиране.
138

 

7.77. Липса на сътрудничество в триъгълника на знанията. Изследователските институти в 

България си сътрудничат основно с чуждестранни компании и изследователски мрежи. 

Съществува много ограничено сътрудничество с българските фирми, които нямат желание да се 

свързват с медицинските университети или изследователските центрове. Има обаче няколко 

случая, които генерират висок потенциал за комерсиализация на изследователската дейност. 

(Каре 7.7). 

  

                                                 

 
137 Тези инструменти включват Националния фонд „Научни изследвания”, Националния иновационен фонд, схемите по 

ОП „Конкурентоспособност” и 7-ма РП, както и новата Инициатива за иновативни лекарства. 
138Интервюта с кандидати за безвъзмездна помощ от фармацевтичната индустрия и подкрепящите я изследователски 

институти и университети. 
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Каре 7.7: Висок потенциал за комерсиализация на изследователската дейност – Катедра по инженерна 

химия (КИХ), Факултет по химия и фармация, Софийски университет 

История и развитие 

КХЕ е създадена през 1983 г. първоначално като независима лаборатория за изследователска дейност и 

обучение към Химическия факултет на Софийския университет.  В началните години дейността на 

служителите се фокусира главно върху научни (академични) изследвания и обучение в областта на 

физичната химия. Правени са, обаче, и приложни изследвания с повърхностноактивни вещества, пяна и 

емулсии в сътрудничество с Института по индустриална химия (който сега не съществува, но преди е бил 

структура на Министерство на икономиката) и няколко български фирми като Верила и Ямболен. През този 

период в лабораторията работят около пет постоянни служители и около 10 докторанти и студенти, които се 

занимават задълбочено с изследвания и преподавателска дейност.   

След промените през 1989 г., фирмите губят способността да финансират изследователски проекти и 

лабораторията пренасочва дейността си към няколко международни проекта – някои от тях в областта на 

образованието (проекти TEMPUS финансирани от ЕК), други в областта на изследванията (проект 

COPERNICUS финансиран от ЕК, проект финансиран от японска корпорация за НИРД), и някои приложни 

проекти с външни компании като Крафт Фудс и Колгейт Палмолив. По този начин лабораторията 

преодолява трудностите на 90-те и поддържа постоянен състав от около 6-7 души, плюс 15 докторанти и 

студенти. Този модел първоначално е особено успешен и има значителни международни постижения, но се 

оказва неустойчив поради две основни причини: (i) лошите стандарти на живот карат повечето млади колеги 

да напуснат България и (ii) финансирането не се получва 

регулярно, идва най-вече от чужбина тъй като български 

източници на финансиране буквално не съществуват.  

В началото на 2000 г. лабораторията започва да си 

партнира с мулинационални компании, които изнасят 

изследователската си дейност в области, в които 

лабораторията има конкретна експертиза - повърхностноактивни вещества, пяна и емулсии. Разработват се и 

някои нови теми заради търсенето на партниращите компании – напр. биофизика на храносмилането и 

естествени молекули със специфична функционалност. 

Фигура 1. Ефект на катионните полимери върху адхезията при пяната. 

В резултат на това, бюджетът и съставът на лабораторията се увеличават значително. В момента в 

лабораторията постоянно работят седем изследователи  и около 35 аспиранти, докторанти и студенти, 

всички от които се занимават задълбочено с академични изследвания и участват в проектите с 

международните компании.  

Източник: N. Politova, et al (2012). Effect of Cationic Polymers on Foam Rheological Properties, in Langmuir, ACS 

Publications, pp.1115-1126. 

Награди 

През всички тези години изследователите от катедрата са били сред водещите учени от сферата на 

природните науки в България. Изследователският екип има повече от 130 публикации в престижни издания 

от 1966 г. насам (50 процента от тях са публикувани след 2000 г. в международни издания като  Langmuir 

(списанието на Американското химическо общество), Journal of Colloid and Interface Science, Colloids and 

Surfaces (Elsevier), и Cambridge University press. Проф. Петър Кралчевски е в момента най-младият активен 

академичен учен в България (на 56 години). Проф. Николай Денков (на около 50 години) през 2010 г. 
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получава най-високата национална награда за научни постижения „Питагор”. Проф. Красимир Данов е 

носител на престижната награда „Ф. В. Бесел”, присъждана от германската фондация "Хумболт". Доц. 

Кръстанка Маринова и доц. Славка Чолакова са носителки на награди за млади учени присъждани от 

Софийския университет. Междувременно всички тези учени се занимават и с преподавателска дейност в 

Химическия факултет (водят курсове по Математически методи в химията, Преносни явления, Механика на 

флуидите, Равновесие и кинетика на реакции в разтвори, Термодинамика на фазовите равновесия, 

Статистическа химическа термодинамика, Стабилност на дисперсни системи, Разделителни процеси в 

дисперсни системи, Компютърно моделиране на химични системи и процеси и др.) и ръководят редица 

международни проекти, повечето с участието на фирми. И накрая, висшите служители на лабораторията 

често биват канени да представят резултатите от изследванията на международни научни конференции в 

Европа, САЩ, Япония или Китай. Тези конференции предоставят много възможности за контакти с 

международния частен бизнес.  

Партньорство с частния бизнес 

Лабораторията е разработила нов модул за научен инструмент заедно с немската компания Krüss (на 

световния пазар от 2008 г.), а  няколко международни патента са подадени от партньори на лабораторията 

(BASF, Krüss, Saint Gobain, Unilever)). 

 

 

Figure 2. Dimensionless total viscous stress as a function of the capillary number for foams formed in BS + Jaguar 

solutions.  

Модулът разработен в сътрудничество с Krüss (световен лидер в производството на инструменти за 

изследване на свойствата на повърхности и интерфейси) позволява измерването на т.нар. “повърхностни 

коефициенти” на повърхностноактивни разтвори. Както се вижда от изследванията проведени от катедрата 

(в сътрудничество с други компании като Unilever), тези коефициенти засягат разлчини свойства на пяната 

като стабилност, размер на мехурчетата, реологично поведение и др. Така, българските учени успяват да 

покажат, че посредством избора на подходящи повърхностноактивни вещества и характеризация на техните 

разтвори, чрез новия инструмент могат да се формулират подходящи повърхностноактивни смеси, които да 

се използват в личната и битовата хигиена, прането и др.(което е важно в случая с Unilever). 

 

 

Източник: N. Politova, et al (2012). Effect of Cationic Polymers on Foam Rheological Properties, in Langmuir, ACS 

Publications, pp.1115-1126. 

Фигура 3.  Скица на маслена капка разположена над твърда хоризонтална подложка потопена във вода 

В друга серия експерименти, българските учени изследват избора на подходящи емулсификатори и 

хомогенизатори за получаване на емулсии с определени качества. Тези емулсии имат различни приложения, 

напр. в производството на бои, храни, химически вещества и др.  Някои от тези приложения са валидни за  

BASF и Unilever (партньори на катедрата по няколко проекта). 

 

Източник: V.L.Kolev et al (2003). Spontaneous detachment of oil drops from solid substrates: governing factors, in Journal of 

Colloid and Interface Science 257, pp.357-363. 
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Финансиране от национални инструменти 

През периода 2008-2012 г. КИХ е работила по три проекта по Национален фонд „Научни изследвания”. Те се 

занимават с фундаменталната наука, но въпреки това имат и фокус 

върху  теми, свързани с разработването на нови материали и 

подобрение на технологиите, свързани с хранителните продукти и 

детергентите. През последните няколко години работата на Фонд 

„Научни изследвания” е проблематична и са налице няколко протеста, 

последният от които е през декември 2012 г., когато научната 

общност поиска оставката на ръководството на Фонда. Учените от 

КИХ никога не са кандидатствали по програми на Фонд „Научни 

изследвания” или ОП „Конкурентоспособност” тъй като заявяват, че 

са чували много негативни отзиви от други учени относно 

функционирането на тези инструменти. 

 

Регионална и секторна специализация 

7.78. Производството на фармацевтични продукти е силно концентрирано на пет места – 

Дупница, Разград, София, Троян и Варна, а търговските представителства на 

мултинационалните компании са концентрирани главно в София. По отношение на секторната 

специализация, увеличаващият се потенциал за НИРД може да се фокусира върху разширяване 

на клиничните изпитвания и веригата на стойността във фармацевтиката в България. 
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Фигура 7.5: Верига на стойността във фармацевтиката 

 
Източник: IBM Business Consulting Services.  

 

текст на картинката: 

Откритие 

(изследователска 

работа) 

Разработване на 

продукт 

(дизайн) 

Производство Продажби 

Биологично 

идентифициране, 

валидиране, скриниг, 

оптимизация 

Пре-клинични и 

клинични изследвания, 

подаване на документи 

за регулаторно 

одобрение 

 Дистрибуция, продажба 

на потребителите 

Големите фармацевтични компании  (…) 

Вертикално интегрирани 

Малки биотехнически 

организации, 

университети 

Изследователски 

организации 

Производствени 

организации 

Търговски организации 

Хоризонтално договаряне/аутсорсинг 

 

7.79. Мултинационалните фармацевтични компании обичайно сключват договори с по-малки 

биотехнически фирми или университети, които да проведат научните изследвания и 

клиничните изпитвания. Много от тези договори в момента се сключват в Индия и Китай, 

където разходите са сравнително по-малки от тези в Европа или САЩ. Българските компании 

също могат да се насочат към пазара на клинични изпитвания, което не само би генерирало 

приходи, но би могло да помогне на тези компании да получат подкрепа за собствената си 

изследователска работа и маркетинга на иновативните си продукти  (Фигура 7.6). 
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Фигура 7.6: Пътят на лекарствата 

 
Източник: Baden-Württemberg. 

7.80. Търговията с лекарствени средства, които се продават с рецепта, е нещо, което изисква 

комплексна и предварително разработена мрежа. Големите фармацевтични компании вече са 

изразходвали големи количества време и ресурси, за да създадат тези мрежи на местните си 

пазари и в чужбина. Би било извънредно трудно, дори и невъзможно, за малка биотехнологична 

фирма ефективно да продава продукта си, особено на пазари извън собствената си страна. 

Фармацевтичните компании имат връзки и търговски екипи, които успешно се справят с това. В 

бъдеще може да има промяна в посока засилване на фокуса върху маркетинга и продажбите с 

по-висока добавена стойност при големите фармацевтични компании.  

 

Фигура 7.7: Възможностите на биотехнологичната фирма във веригата на стойността 

 
Източник: Baden-Württemberg. 

 

текст на картинката: 

Откриване на 

лекарството 

Пре-клинично 

разработване 

Фаза на 

клиничните 

изпитвания 

Одобрение на 

лекарството 

Маркетинг 

продажби 

Експертни умения на биотехнологичните компании 

 

7.81. Това означава, че малките биотехнологични фирми в България, по вероятност 

позиционирани в бъдещия София Тех Парк, който ще заработи през 2015 г., и големите 
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фармацевтични компании могат да се възползват от тези взаимоотношения. Биотехнологичните 

фирми могат да търгуват иновациите си чрез най-ефективните и печеливши канали, а 

фармацевтичните компании могат да сключват договори за изследователска дейност, която да 

бъде извършена на много по-ниска цена.  

Секторна екосистема 

7.82. Българската фармацевтична индустрия е получила значителни количества чуждестранни 

инвестиции, дори по време на периода на финансова криза, като повечето от тях отиват в 

подобряване на производственото оборудване. Тези инвестиции, обаче, не са се отразили 

особено на фармацевтичната екосистема заради липсата на връзка между българския бизнес и 

учените, повечето от които имат партньорство с чуждестранни компании, институти и 

университети. Търговските представителства на големите мултинационални компании се 

договарят с местните болници за клиничните изпитвания. София Тех Парк и плановете той да 

се фокусира върху НИРД в природните науки би трябвало да допринесат значително за 

развитието на екосистемата на сектора.  

Възможности и сценарии за сектора 

 

 Премахване на ненужното административно и законово забавяне на въвеждането на нови 

генерични лекарства на българския пазар. По този начин българските генерични 

производители биха инвестирали повече в развойна дейност, ако имат увереността, че 

техните лекарства ще влязат на пазара в деня след изтичането на патента; 

 Засилването на научния капацитет в изследователските организации и фирмите ще 

изисква назначаването и задържането на млади български учени  и привличането на 

международно признати експерти, които да пренасочат изследователската работа към 

конкурентоспособни области в сектора на генеричните продукти или да разширят фазите 

на клиничните изпитвания, които се провеждат в България; 

 Увеличаване на административния капацитет и експертни знания и умения на 

Изпълнителна агенция по лекарствата чрез партньорства с най-добрите в Европа като 

Датската агенция по лекарствата и Германската агенция по лекарствата и засилване на 

контрола върху дистрибуцията на генерични лекарства със съмнително качество на 

българския пазар; 

 Кандидатстване по нови схеми за финансиране по бъдещата ОП «Иновации и 

предприемачество» 2014-2020, напр. споделено финансиране в подкрепа на частния 

сектор в ранния етап на развойната дейност (инвестиции в оборудване и изследователска 

дейност), за може износът на българските фирми на генерични продукти да стане по-

конкурентоспособен на пазарите в Европа, Русия и ОНД.  И последно, необходимо е 

клиничните изпитвания в България, които генерират добри приходи и развиват 

експертните знания и умения чрез ангажирането на болници и изследователи, да бъдат 

подкрепени. Би могло да се обмисли дали потенциално удължаване на фазата на 

клиничните изпитвания може да бъде подкрепено от националните финансиращи 
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инструменти (Фонд „Научни изследвания” и Националния иновационен фонд както и от 

бъдещата ОП „Иновации и предприемачество„. 

 

Таблица 7.18:SWOT анализ на българската фармацевтична  индустрия 

Силни страни 

- Силни традиции в изследователската работа и 

производството на лекарства, добра база за 

медицински проучвания, 

висококвалифицирани изследователи 

- Местни фармацевтични компании с модерно 

оборудване, отговарящо на изискванията на 

ЕС, които имат успехи в износа на генерични 

лекарства 

- Потенциал за сътрудничество в областта на 

иновациите и НИРД с международни 

партньори за производството на нови 

лекарства и лекарствени компоненти; 

свързаните с това ранни клинични изпитвания, 

което да неутрализира присъствието на 

мултинационалните фармацевтични компании 

- Голям обем на износа към Западна Европа, 

Русия и Близкия Изток 

Слаби страни 

- Слабо сътрудничество между фармацевтичните 

компании, медицинските изследователски 

институти и университетите 

- Ограничено национално финансиране за 

изследователска дейност; неефективно използване 

на финансовите ресурси на ЕС 

- Ограничен опит в НИРД свързан с разработване 

на нови лекарства и ранни клинични изпитвания 

- Ограничена връзка на българските 

изследователски мрежи с европейски 

изследователски платформи и недостатъчен обмен 

на знания и информация 

Възможности 

- Проучване на установените пазари за 

генерични лекарства в Западна Европа, Русия, 

ОНД, Близкия Изток за износ в сегмента с по-

висока добавена стойност: нови лекарства, 

лекарствени компоненти, системи за доставка 

на лекарствени съставки  

- Наличието на квалифицирани изследователи и 

добре развита изследователска база в 

болниците е възможност за включване във 

всички етапи на клинични изпитвания за 

разработването на нови лекарства, лекарствени 

компоненти и системи за доставка на съставки 

Рискове 

- Силна зависимост от генеричните лекарства – 

конкуренцията от страна на азиатски компании в 

сегмента на генериците може да има отрицателно 

влияние върху сектора  

- Погрешно регулиране на бизнеса/сериозни 

бариери пред навлизането на нови генерични 

продукти на пазара 

- Липса на прозрачна регулация и процедури за 

изпитванията в ранен стадии 

- Неформална конкуренция от трети страни, 

паралелен внос на генерични лекарства  

- Изтичане на мозъци на квалифицирани 

изследователи в процеса на сътрудничество за 

НИРД заради ниските заплати в България 

F. Сектор Информационни и комуникационни технологии 

Ключови характеристики на сектора и най-ново развитие 



 

315 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

Моментна снимка на сектора в ЕС за 2011
139

 

 Общи характеристики на сектора: 

o Силно концентриран 

o Силно наситен с иновации 

o Засилена НИРД 

  

 Сектор ИКТ осигурява работа на 6.6 милиона души в ЕС-27, от които 1.6 милиона  

(24.5 на сто) са заети в производството, а 5 милиона в ИКТ услугите 

 Сектор ИКТ в ЕС е оценен на 670 млрд. евро през 2007 г. и представлява 5.3 процента 

от общия БВП 

 Делът на софтуера е 11%, ИТ услугите – 21%, а услугите по пренос – 44% от общия 

ИКТ сектор в ЕС.  На този сектор се дължат повече от 5% от целия БВП на ЕС  

 Разходите за НИРД в ИКТ сектора и броят на патентите надвишават тези при другите 

индустрии. ИКТ индустрията получава значително количество чуждестранни 

инвестиции в НИРД  

 Повечето от разходите за НИРД са в производствения сегмент на ИКТ, но фирмите за 

полупроводници са с най-голям интензитет при НИРД, а софтуерните компании имат 

ИКТ секторът е силно концентриран; големи фирми с повече от 250 служители 

отговарят за повече от 60 процента от заетостта. Производството е най-

концентрираният сегмент, където 80 процента от добавената стойност се произвежда от 

големи фирми, където работят 75 процента от всички служители в индустрията; 

индустрията на ИКТ услуги е сравнително по-малко концентрирана  

Моментна снимка на сектора в България 

7.83. ИКТ секторът в България се представя отлично във всички ключови аспекти и има 

значителен потенциал за иновации и експортно-ориентиран растеж. От 2006 до 2010 г. има 

постоянен растеж по отношение на приходите (14%) и печалбите (83 %); постоянен растеж на 

износа на ИКТ стоки и услуги (14 пъти) от 2005 г., който достига 2 милиарда през 2011 г. (47 

процента от общия износ на бизнес услуги).
140

 Средната стойност създадена от служител е била 

45,700 лева през 2010 г., което е три пъти повече от средното в национален мащаб за всички 

индустрии (16,800 лева на човек).  В ИКТ сектора се откриват и най-големия брой регистрирани 

патенти (90 процента от всички български патенти за периода 2001-2010 г.); и най-голям брой 

проекти в НИРД по 7-ма РП. 

                                                 

 
139“Анализ на регионалния контекст и потенциала за иновации в определени индустрии”, Световна банка (2012); Invest 

Bulgaria Agency, A.T. Kearney’s „ПЧИ – стратегически анализ”, януари 2011 г. 

публично-достъпни данни на Евростат, 2011 г. 
140 Broadband Quality Score 2009 (BQS); Invest Bulgaria Factsheets, InvestBulgaria Agency, 2011  
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7.84. Българският ИКТ сектор все още много изостава от този в останалите страни на ЕС, 

включително и от Унгария и Словакия. На него се дължат само 5% от БВП и той не привлича 

същите ПЧИ като Румъния и Чешката република. За да може ИКТ да се превърне във водещ 

двигател на растежа, са необходими значителни промени в политиките и целенасочена 

подкрепа за сектора. 

7.85. ИКТ компаниите в България са с различна големина и произход. Много от водещите 

мултинационални компании успешно работят в страната и повечето са създали центрове за 

НИРД или кол центрове и центрове за услуги, обединени под названието BPO (Business Process 

Outsourcing). Има и голям брой местни МСП, много от които имат солиден принос в сектора и 

могат да се считат за примери за успех и „добри практики”. ИКТ инфраструктурата, 

включително високоскоростната широколентова комуникация, е сравнително добре развита. 

София се нарежда на 11то място в света за качеството на интернет връзките и 6та сред 

европейските градове
33

. България засилва и развитието на инициативата си за електорнно 

правителство с повече от 10 изпълнени до момента проекти и стремеж да догони европейските 

лидери.  

7.86. В момента има равномерно разпределение на заетостта в трите под-сегмента, но 

телекомуникациите допринасят за 73% от приходите. БТК, Мобилтел и Космо България са 

трите основни действащи лица на пазара на телекомуникациите съответно с по 6, 28 и 20 

процента от приходите. Останалите под-сегменти – компютърно програмиране, консултантски 

и информационни услуги, представляват съответно 14 процента и 6 процента от приходите за 

сектора. 

Таблица 7.19: Двайсетте най-бързо развиващи се компании в сектор ИКТ (2010-2011 г) 

 Компания и 

местоположение  

Растеж на 

приходите 

2011/ 2010 (in 

%) 

Приход

и 2011 

(000, 

BGN) 

Приход

и 2010 

(000, 

BGN) 

Нетна 

печалба 

2011  

(000, BGN) 

Брой 

служители 

2011 

Брой 

служители 

2010 

1 3DC (София)   181.00 2 085 742 308 22 8 

2 Адастра България 

(София) 

 65.29 6 990 4 229 2 087 107 83 

3 Хаос софтуер (София) 58.91 12 317 7 751 5 078 76 62 

4 ICGEN corporation 

(София) 

44.15 4 571 3 171 22 23 31 

5 Арбитус 72 (Разград) 42.73 4 887 3 424 3 365 19 18 

6 Браво инвестмънтс 

(София) 

32.64 3 832 2 889 718 19 16 

7 ЦАПК Прогрес  32.07 37 829 28 644 440 40 37 

8 Инфраджистикс 

България (София) 

31.07 4 653 3 550 157 100 75 

9 Интелиджънт системс 

България (София) 

21.83 4 459 3 660 396 63 55 

10 Мусала Софт (София) 21.37 10 961 9 031 1 368 201 184 

11 Софтуер АГ 

Дивелопмънт Център 

България (София) 

20.19 6 566 5 463 351 94 85 

12 Аксуей България 
(София) 

18.27 11 302 9 556 1362 168 157 

13 Интер Консулт 17.56 5 196 4 397 744 97 80 
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България (София) 

14 Немечек (София) 15.98 6 460 5 570 561 114 104 

15 Сиско системи 

България (София) 

13.81 13 195 11 594 953 83 91 

16 NDB (София) 8.64 7 762 7 145 3293 13 12 

17 Нетуъркс България 

(Русе) 

4.79 6 209 5 925 311 92 103 

18 Ай Си Ди софт (София) 4.47 5 464 5 230 464 44 44 

19 Майкрософт България 

(София) 

0.90 10 279 10 187 1 065 36 37 

Източник: “Най-динамичните МСП в България”,  Капитал, (2012) стр.74 

 

 

 

Ключови предизвикателства за сектора
141

 

7.87. Липса на фокусирана подкрепа от страна на правителството. Секторът не получава 

подкрепа от подходящите инструменти, няма ясни и справедливи правила за бизнес или усилия 

за намаляване на административните тежести. Липсват публично финансиране за НИРД, 

подкрепа за трансфера на технологии  и комерсиализацията на иновативните идеи. 

Нестабилността, корупцията, престъпленията и неформалността се считат за най-значимите 

пречки пред ИТ фирмите според проучване на Световната банка  за административните и 

регулаторни разходи в България (2009).
142

 

7.88. Най-голямото препятствие пред бъдещото развитие на сектора е липсата на човешки 

капитал. България се нарежда на последно място в Европа по подготвеност на човешкия 

капитал за живот и работа в Икономиката на знанията (INSEAD e-lab 2010).
143

 На сектора му 

липсват експерти, и въпреки големия брой студенти с диплома по някоя от ИКТ 

специалностите (около 3000 годишно), качеството на образованието по ИКТ се влошава в 

повечето университети. В резултат на това, цената на експертните знания се е повишила.
144

 

Освен увеличаващата се бройка на необходимите експерти, изискванията за компетенциите се 

променят от технически знания и умения към ключови социални умения и нагласа за иновации.  

7.89. Заплащането на експертите, които работят по международни поръчки (напр. по 7-ма РП) е 

значително по-ниско (до 10 пъти по-ниско) от това в Западна Европа, тъй като се базира на 

местната средна заплата.    

Каре 7.8: : Български решения за бизнеса на глобалните пазари – Орак Инженеринг, Пловдив 

                                                 

 
141 Интервюта с компании и две фокус групи в ИКТ индустрията в София (23 октомври 2012 г.) и Пловдив (20 ноември 

2012 г.), както и участие в уъркшоп в Хисаря на 9-10 ноември, 2012 помагат да се консолидира мнението за 

предизвикателствата и възможностите в ИКТ индустрията. 
142Световна банка (2010). „България: административни и реулаторни пречки пред бизнеса.”, доклад No. 55727-BG, юли  

2010. 
143 “Who cares? Who dares?” report, INSEAD eLab team, led by Bruno Lanvin and Nils Fonstad, 2010 
144  Средните заплати в сектора са значително по-високи от тези в другите индустрии.  



 

318 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

История и развитие 

Орак инженеринг (Орак) е създадена през 1996 г. като независима софтуерно-консултантска фирма с 

фокус проектиране, изграждане, поддръжка и развой на софтуерни бизнес решения за туристическия 

сектор и търговията на дребно и едро. Фирмата е основана от Красимир Стоянов, 

който по това време е на 24 години, работи като софтуерен 

инженер, завършил съвместна програма на Пловдивския 

университет и Университета Абърдийн. През 1996 година, 

заедно с група близки приятели, той идентифицира 

пазарна ниша за софтуерни решения в туристическия сектор и търговията на 

дребно в България. Красимир убеждава местен производител на захар, че може да 

осигури решение за проблемите му в рамките на три месеца. Така той стартира 

проектирането, разработката и програмирането на първата версия на това, което 

по-късно се превръща в софтуерната платформа за бизнеса R5, която е получила 

редица награди.  

До 2000 г., ОРАК успешно реализира над десет корпоративни решения, 

включително такива за Александра видео дистрибюшън и М-тел кол център, както и 30 до 40 по-

малки за ресторанти, супермаркети, бензиностанции, газ станции и хотели, като интегрира в тях 

разбиране за конкретния бизнес и пазара.  

През 2001 г. ОРАК разполага само с четири души в Пловдив (вторият по големина град в България) и 

представителство в София с трима разработчици и двама консултанти. Целта на компанията по това 

време е да спечели проекти в различни предприятия и да стартира в тях процеси за управление на 

продукти и процеси заедно с обучение на потребителите и програми за сертифициране на знания.  Това е 

повратен момент в развитието на компанията тъй като тя си е създала солидна основа за бъдещо развитие 

както като пазарна така и като корпоративна структура. Оттогава ОРАК успява да удвои оборота си за пет 

последователни години, драматично да увеличи базата си от клиенти, да спечели ключови клиенти като 

Адидас, международното летище в Букурещ, големи дистрибуторски компании, четири- и пет-звездни 

хотелски вериги.  Базата от служители достига 35 души в пет офиса в България – София, Пловдив, Варна, 

Бургас и Стара Загора. ОРАК отваря и представителства в Румъния, Сърбия, Македония и Турция.  

През 2007 г. компанията създава изцяло нова бизнес платформа ORAK R6 базирана на последните 

технологични развития в технологиите „облак”. Тя може да се адаптира за решения в области като 

управление на недвижима собственост, 

производство на бира, мобилна търговия и 

други. По това време компанията създава 

глобална инфраструктура за търговия и 

поддръжка в Москва в Русия, Дубай в Средния 

Изток, Пловдив в ЕС, и Финикс в САЩ.  

Оттогава ОРАК поддържа среден растеж на 

приходите от 20 процента на година. В 

момента фирмата специализира в 

осигуряването на софтуерни бизнес решения за 

предприятия и търговията на дребно, които се 

управляват от различни подразделения на 

компанията. ОРАК е глобален играч в средния 

сегмент за бизнес решения и си партнира с 

основни ERP провайдери (SAP, Microsoft, 

http://www.orakgroup.com/images/stories/gallery/dsc_0132.jpg
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Oracle), за да разшири достъпа на техните клиенти чрез специализирани вертикални решения. 

Награди 

Системите на ОРАК са получили златни медали на Международния пловдивски панаир и Диплома от 

CeBIT Истанбул. Решенията базирани на иновативната технология на ORAK R6 са получили девет златни 

медала от международни изложения, което извежда фирмата на ново ниво в глобалния бизнес с облачни 

технологии. ОРАК е редовен участник на CeBIT Хановер, което е най-голямото изложение за ИТ 

технологии. Редовно участва и в CeBIT – Истанбул, TechWave – Лас Вегас, Petroleum – Истанбул, 

Световното търговско изложение в Москва, и Gitex – Дубай, откъдето винаги се връща в България с 

престижни награди.  И последно, компанията е уважавана и в България. Три поредни години ОРАК 

получава наградата „Най-иновативна компания” връчвана от фондация "Приложни изследвания и 

комуникации", Enterprise Europe Network – България, Министерството на икономиката и енергетиката и 

Мисията на Световната банка в България.  

Ключови продукти, пазари и клиенти 

Продуктът ОРАК Рисконт заема 32 процента от продажбите на ОРАК, втори се нареждат продажбите 

POS с 27 процента, а хотелският бизнес е третият най-важен купувач с дял от 17 процента. Компанията 

оперира на базата на лицензи, които съставляват 50 процента от оборота й през 2011 г. Договорите за 

поддръжка са втората най-голяма част от оборота – 34 процента, а консултантските услуги формират 

около 10 процента. Купувачите биват привличани най-вече чрез директна продажбена дейност, по 

препоръка, маркетинг, продуктови кампании, изложения, технологични и бизнес партньори. Глобални 

партньори са водещи компании като Microsoft, SAP и Sybase. 

Ключови иновативни продукти 

ORAK R6 PMS – е онлайн платформа за управление на недвижима собственост. От възникването на 

идеята до пускането на първата версия на продукта изминава година и половина. Първоначалната 

инвестиция е близо 100 хиляди евро осигурени от вътрешни инвестиции (80%) и клиенти (20%).  

Компанията продължава да инвестира в продукта и в момента е в процес на договаряне на голямо бизнес 

партньорство с местен доставчик на телекомуникации за маркетинг на системата сред други ключови 

клиенти.  

Android POSR6 е система за търговията на дребно, разработена за управлението на ресторанти, магазини, 

дистрибуторски центрове и складове, базирана на водещата мобилна операционна система на Google. 

Продуктът решава въпросите на мобилността, гъвкавостта и взаимната свързаност на социални и 

корпоративни мрежи, като по този начин допринася за по-доброто оперативно качество и по-успешния 

мениджмънт. Инвестицията е 60 хиляди евро, а разработката отнема една година.  

Подкрепа от страна на правителството и бизнес асоциациите 

ОРАК получава финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” в размер на 75 хиляди евро (два 

гранта) и по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика " в размер на 300 

хиляди евро. Подкрепата е за активна корпоративна програма за развитие на т.нар. „меки умения” на 

екипите на ОРАК, както и инвестиционна подкрепа за трансфер на продуктовото портфолио на фирмата в 

глобалната „облачна” среда. ОРАК често бива канена при промотирането на международните пазари на 

българския софтуерен потенциал. В резултат на това компанията получава подкрепа от националните 

програми за насърчаване на износа – представители на ОРАК са участвали в почти всички събития 

организирани от правителството през последните десет години. Това включва участие в събития и 

международни изложения, както вече беше казано. Фирмата се включва и в официалните посещения в 

чужбина на Премиера и Президента на България, които са били полезни по отношение на създаването на 
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нови контакти и развитието на потенциални пазари. Що се отнася до бизнес асоциациите, един от 

основателите на ОРАК е активен член на борда на Българската асоциация на софтуерните компани – 

БАСКОМ, която е важен играч в диалога с правителството. ОПАК счита бизнес средата за приятелски 

настроена, а разпоредбите за не особено ограничаващи. 

Регионално развитие и специализация  

7.90. Секторът се състои от фирми с различни размери и специализация. Големите компании са 

отговорни за заетостта на една трета от работещите в индустрията. София е центърът на ИКТ 

сектора, където са съсредоточени повече от 85 процента от служителите. Другите региони, 

които специализират в НИРД са Пловдив, Русе, Варна и Бургас. 

7.91. Заетостта е сравнително равномерно разпределена сред трите подсектора на ИКТ, но 

телекомуникациите допринасят за 73 процента от приходите. 

Таблица 7.20: Развитие на ИКТ сектора в България 

Под-сегмент Приходи 

(000, BGN) 

Служители Компании 

Телекомуникации  1446569 11662 104 

Компютърно програмиране, 

консултантски услуги и свързана с тях 

дейност 

316087 10186 1286 

Информационни услуги 124817 8460 1299 

Друг софтуер  101179 3114 160 

Компютърни игри  2847 297 4 

Източник: Invest Bulgaria Agency, A.T. Kearney’s FDI Strategic Analysis, January 2011 

7.92. В сектора се наблюдава силна концентрация. Компаниите с най-големи приходи са от 

сегмент телекомуникации и генерират повече от 50 процента от всички приходи за ИКТ 

сектора. Мобилтел, Космо България Мобайл, и БТК са трите основни играчи с 28, 20 и 6 

процента от приходите. Мобилтел генерира 43 процента от всички приходи в сектор 

телекомуникации, следван от Космо Бълагария Мобайл с 31 процента. Много от пазарните 

лидери в ИКТ, особено в под-сектор софтуер, са мултинационални компании вкл. Oracle, SAP, 

IBM, и HP. 

7.93. Сегментът АБП (кол центрове и центрове за услуги) е много добре развит, до голяма 

степен заради присъствието на гигантите в ИТ -  HP и IBM. Пазарният лидер в този сегмент - 

Hewlett Packard Global Delivery Business Center – генерира 2.14 процента от всички ИКТ 

приходи и повече от 36 процента от приходите за информационни услуги като обслужва регион 

Европа, Близък Изток и Африка. Местните компании, обаче, все повече навлизат в глобалните 

пазари в пазарните сегменти резервирани за глобалните лидери в иновациите. (виж Каре 7.9). 

Каре 7.9: От малък джойнт венчър до глобална компания предлагаща иновативни решения – 

ИнтерКонсулт България 
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История и развитие 

ИнтерКонсулт България (ИКБ) е основана през 1996 г. като българско-норвежко дружество, което започва 

да работи в София с трима служители. Повратен момент за компанията е 2005 г., когато започва да работи 

с няколко големи клиенти от Норвегия, Обединеното кралство, Германия и САЩ.  На базата на най-новите 

технологии ИКБ постига извънредно добри резултати за своите клиенти като създава   продукти от 

световно качество. Компанията увеличава значително своите приходи до 600,000 евро, а служителите й 

стават 50 – повечето са компютърни инженери. Днес ИКБ е частна българска компания със 110 служители 

и годишен оборот от около 3 милиона евро. 

Награди 

През 2008 г. ИКБ разработва първото си решение след като спечелва търг за новосъздаденото Дружество за 

касови услуги, което става национален проект и по-

късно печели наградата Корпоративен ИТ проект за 

2009 г. на списание Computerworld. През 2009 г. ИКБ 

е в списъка Deloitte Technology Fast 500 за региона 

Европа, Близък Изток и Африка. Стартирала като 

малка компания за аутсорсинг на услуги през 1996 г., 

ИКБ е днес иновативна софтуерна и консултантска 

компания, която използва най-модерните 

технологии, за да предоставя висококачествени и 

надеждни услуги в областите ИТ консултиране, 

софтуерен дизайн и развойна дейност, поддръжка и 

обучение на клиентите в глобален мащаб. ИКБ си е 

изградила сътрудничество на базата на доверие от страна на клиентите. Тази българска компания си е 

спечелила статута на „Предпочитан партньор” при редица основни купувачи. 

 

 

ИКБ е сертифициран златен партньор на Майкрософт с компетенции в ISV, интегриране на приложения, 

управление на съдържание и разработка на софтуер. От 1999 г. ИКБ е сертифицирана по  ISO 9001:2008 за 

разработка на софтуер и  услуги за моделиране на бизнес процеси. Всички програмисти на ИКБ и 

специалистите по осигуряване на качеството (около 90 процента от служителите) са сертифицирани от 

водещи ИТ провайдери като Microsoft, за да се гарантира най-виското възможно качество на предлаганите 

услуги. Освен сертификатите (виж. по-горе), ИКБ наскоро получи Европейската награда за качество в ИКТ 

за 2010 г. (като е победителка в две категории - Solution Provider и под-категория: вертикален пазар). 

Компанията е носителка и на бронзов медал за иновации в инженерните решения Engi-Tools от 39-тото 

Международно изложение на изобретенията в Женева. 

Ключови продукти, пазари и клиенти 

Ключовите продукти/услуги на компанията са софтуерен дизайн и развойна дейност, ИТ консултиране, 

както и  софтуерни решения, които автоматизират процеса по управление на кешовите операции като Safe 

Family (интегрирани решения за търговски банки, транспортни компании и др.). Ключовите пазари на ИКБ 
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са Норвегия (над 70 процента от оборота), САЩ, Обединеното кралство, Германия и България. Основните 

клиенти на ИКБ са Дружество за касови услуги  в България и най-големите банки в страната. По-ранни 

версии на техни решения се използват от водеши финансови институции в Норвегия.  

Ключови иновативни продукти 

AgileMode е уникално решение, което превръща описаните бизнес процеси на дадена организация в портал 

– автоматично без допълнителна обработка. Порталът е решение за цялата фирма, което дава възможност 

на служителите да изпълняват задачите, за които отговарят, бързо и лесно, вкл. одобрение на документи, 

управление на информация и др. За разработването на продукта ИКБ отделя бюджет от почти 500,000 евро 

и повече от две години. Ключови клиенти за agileMode са световноизвестни компании като Kongsberg 

Maritime (KM)-Норвегия, която има повече от 5,000 служители и 25 офиса по целия свят, както и 

производство в Норвегия, Сингапур и САЩ и предлага продукти и системи за динамична локация, 

навигация и автоматизация на търговски плавателни съдове и офшорни инсталации. KM съобщава, че 

благодарение на решенията на ИКБ, са успели да увеличат производителността си за генериране на 

продуктова документация 30 пъти; те съобщават още за радикално намаление на времето за продажба и 

милиони спестявания годишно. Друго иновативно решение е Engi-Tools.  Това е система изработена по 

поръчка за Kongsberg Maritime (KM) , която интегрира няколко системи и автоматично генерира сложна 

техническа, търговска и потребителска документация. По време на най-голямото изложение на 

индустрията - CeBit 2011 в Хановер, Engi-Tools получава престижната награда Gold Seal of E-excellence.   

Подкрепа от правителството и бизнес асоциациите 

 ИКБ е участвала в няколко чуждестранни посещения на Президента на България  и Министъра на 

икономиката и енергетиката, където са установени някои интересни контакти  с международни 

компании. ИКБ, обаче, никога не е била бенефициент по правителствени програми за развитието 

на иновационни дейности. Българската агенция за насърчаване на МСП донякъде е подкрепяла 

ИКБ като е организирала национален щанд по време на ключови ИТ изложения и като е 

осигурявала пространство за експозиция на ИКТ фирми като ИКБ. Що се отнася до членството в 

асоциации на бизнеса, ИКБ е член на BASSCOM и BAIT – най-големите ИТ асоциации в България.  

ИКБ редовно получава резултати от изследванията на пазара, които са полезни за тях.  Освен това, 

асоциациите осигуряват информация за стратегически национални  и международни събития, но 

най-важното е, че представляват единния глас на сектора, когато трябва да се говори с 

правителството за нови разпоредби или нуждата от подобряване на бизнес климата.  Всъщност, 

ИКБ съобщава, че националният бизнес климат не е особено значим фактор за работата на 

компанията, като се вземе предвид факта, че само 10 процента от приходите й се генерират в 

България. Най-голямо е влиянието на липсата на ИТ специалисти, които ИКБ би могла да наема на 

работа, за да разширява бизнеса си. ИКБ, както и много други компании от ИКТ сектора, с 

готовност би работила с университетите за подобряване на обучението по 

ИТ, за да може да се роди ново поколение ИТ специалисти, което да 

отговори на нуждите на бизнеса. 
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Секторна екосистема 

7.94. Областите, където има най-голяма наситеност на технологични иновации в българския 

ИКТ сектор, на базата на броя на издадените патенти, са следните
145

: 

o многокомпютърен пренос на данни 

o измерване, калибриране и тестване 

o бази данни, управление на файлове или структури от данни 

o разработване на софтуер, инсталиране и управление 

o задачи или процеси за виртуални машини 

o комуникации между програми или процеси (IPC) 

o архитектури за обработка и обработка на инструкции 

o импулсни и цифрови комуникации 

o обработка на реч, лингвистика, езиков превод и компресия и декомпресия на аудио 

информация 

o анализ на изображения 

o сигурност на информацията  

o памет 

o антени за радиочестоти 

o изкуствен интелект 

o оборудване за запис, комуникации и възстановяване на информация 

7.95. Все още нивото на сътрудничество между фирмите и организациите занимаващи се с 

НИРД е ниско. Повечето от тези дейности са концентрирани в големите компании, които имат 

отделни звена за НИРД.  Някои международни компании  (VMware, SAP) имат местни офиси, 

които се занимават единствено с НИРД. Добре образованите млади хора, езиковите умения на 

населението, сравнително ниската цена на труда и културата, която е подобна на тази в 

останалите страни в Европа, са основните фактори, които привличат чуждите инвеститори в 

този сектор.  Висшето образование не може да отговори на изискванията на индустрията 

относно човешкия капитал. Една от причините е „изтичането на мозъци” към други страни; 

друга е липсата на фокус върху ИКТ в средното образование.  

Възможности и сценарии за сектора 

7.96. В сектор ИКТ има най-висок потенциал за иновации в сравнение с всички останали 

сектори от българската икономика, както по отношението на иновациите в бизнес процесите, 

така и в иновативните продукти и услуги. Компаниите работещи в този сектор са част от малко 

група глобални иновационни лидери и успешно изнасят продукти и услуги в сегмента с най-

висока добавена стойност на пазара на ИКТ. Софтуер, хардуер, телекомуникации и ИТ услуги 

                                                 

 
145 Списък на българските международни патенти, Българско патентно бюро, 2011 
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заедно съставляват почти 70 процента от международните патенти на България; броят на 

патентите значително се е увеличил от 2004 година насам. През 2012 г., 18 от 23 издадени 

патенти са в областта на ИКТ. Най-много патенти има при обработката на данни, цифровата 

обработка, разработването на софтуер и цифровите комуникации. Освен отличния потенциал за 

секторен растеж, ИКТ имат потенциала да задвижат растежа на икономиката, базиран на 

иновациите, на България като цяло.  

7.97. България е призната за добра дестинация за аутсорсинг и офшорни дейности. В страната 

вече успешно работят водещи компании в сектора на центровете за споделени (или 

управлявани) услуги.
146. 

Това създаде значителни възможности за формиране на човешки 

капитал и изграждането на така необходимата комбинация от техничекси и бизнес способности. 

7.98. Приобщаването на знанията, уменията и бизнес контактите на българските ИКТ експерти 

живеещи в чужбина би помогнало за генерирането на допълнителни възможности за развитие 

на сектора в сегментите с по-висока добавена стойност, генериране на ПЧИ и справяне с някои 

притеснения свързани с липсата на квалифицирана работна ръка.   

Каре 7.10: ИКТ като инструмент за осъществяване на бизнес иновации 

ИКТ бяха посочени от Европейската комисия като 

2-ра тематична цел (и следователно 

инвестиционен приоритет) при  Стълбовете за 

интелигентен растеж в Стратегия 2020. 

Екосистемата на ИКТ е съществен елемент в 

конкурентоспособността и иновативността на една 

икономика и, както се вижда от графиката, 

съществува положителна взаимовръзка между 

разпространението на широколенов достъп и 

последния Индекс за конкурентоспособност на 

Световния икономически форум. ИКТ бяха 

създадени като „технология за общи цели”, която 

(i) засилва иновациите и НИРД като въвежда нови продукти, услуги или процеси, (ii) прониква във всички 

икономически сектори, (iii) подобрява се с течение на времето и намалява разходите на потребителите [1]. 

ИКТ имат уникална роля в разпространението на знания и създаването на мрежи от контакти в областта на 

иновациите. 

ИКТ екосистемата е особено важна за икономиката на знанията тъй като задвижва вълнообразното движение 

в икономиката, катализира иновациите и придвижва технологичната бариера във фирмите, индустрията и 

цялостната икономика. Българската икономика, обаче, трябва да въведе система, която успешно да улавя 

икономическите ползи от бизнес иновациите в резултат на ИКТ. Българският ИКТ сектор трябва да служи 

като катализатор на иновационните дейности и изследователски резултати. Той може да служи като начин за 

осъвременяване на производствените процеси (дигитално моделиране, симулация и визуализация, анализ на 

големи количества данни, социални технологии и такива за сътрудничество, навременни доставки).  

                                                 

 
146 България заемя 9-то място в годишната класация на A.T. Kearney за 2009 на най-привлекателните локации за офшорна 

дейност в областта на услугите като ИТ, бизнес процеси и кол центрове. България заема 13-то място в глобалната 

класация на Economist Intelligence Unit за най-добри дестинации за аутсорсване за  2010 г. 
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[1] European Commission “ICT and e-Business for an Innovative and Sustainable Economy”. Synthesis Report of the Sectoral e-

Business Watch 2010.Enterprise and Industry Directorate General, Belgium, 2010. 

[2] Kalapesi et al. “The Connected Kingdom. How the Internet is Transforming the U.K. Economy”, Commissioned by Google, 

Boston Consulting Group, October 2010. 

SWOT АНАЛИЗ 

Таблица 7.21:SWOT анализ за българския ИКТ сектор 

Силни страни 

- Висока стойност за служител; много над 

останалите сектори 

- Добър потенциал за НИРД като се имат 

предвид патентите и ИКТ проектите по 7-ма РП  

- Активно присъствие на водещи 

мултинационални компании, като повечето от 

тях имат центрове за НИРД и центрове за BPO 

в страната 

- Бързо увеличаващ се принос на местните 

компании от пазарните сегменти с най-висока 

добавен стойност 

- добре развита ИКТ инфраструктура и 

високоскоростен широколентов пренос  

Слаби страни 

- Разходи за НИРД под средното и неефективно 

изразходване на средствата 

- Неефективна система за защита на 

интелектуалната собственост, особено за 

иновациите в услугите и бизнес процесите 

- Липса на ръботна ръка комбинираща 

технически знания с бизнес и «меки» умения 

-  Засилващо се изтичане намозъци заради 

сравнително ниските заплати (от глобална 

гледна точка) 

Възможности 

- Малък, но нарастващ вътрешен пазар, достъп 

до и присъствие на глобални пазари 

- Предстояща инициатива за електронно 

правителство, която допълнително ще засили 

иновациите и растежа 

- Възможности за технологично абсорбиране 

чрез ПЧИ 

- Знанията на диаспората в тази област могат да 

създадат възможност за още повече инвестиции 

и използване на капацитета в глобален мащаб  

- BPO, НИРД и центровете за обработка на 

данни са много. ИКТ клъстера може да се 

развива още и извън София. 

- Има ключови области, където ИКТ 

способностите в страната са много 

конкурентоспособни на глобално ниво ( 

семантика и др.) и могат да станат основа за 

развитие на Центрове за върхови постижения. 

Рискове 

- Зависимост от чуждестранни компании за 

разработване на патенти 

 

G. Културни и творчески индустрии (КТИ) 

Общи характеристики на сектора: 
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 Висока концентрация в София с незначително наличие на клъстери в Пловдив, Бургас, 

Стара Загора и Русе. 

 Голяма наситеност на иновациите (фокус върху иновации в услугите) 

 Малка наситеност на НИРД, с висок потенциал за разпространение в технологичните 

сектори 

 

Ключови характеристики на сектора и най-ново развитие
147

 

 През 2009 г. заетите в творческите и културни индустрии (КТИ) са 6.4 милиона души в 30 

европейски държави. 

 Регионите с висока концентрация се характеризират с най-високи нива на  просперитет в 

Европа. 

 КТИ са концентрирани в големите градски зони и районите на столиците, но някои градове 

се представят по-добре от други. Супер клъстерите като Лондон и Париж изпълват сред 

всички останали, следвани от Милано, Мадрид, Барселона и Рим. 

 КТИ са значим генератор на интелектуална собственост (ИС) и най-вече авторски права. 

 Районите със силни КТИ обикновено имат по-високо ниво на патентна дейност. 

 Сред регионите в Европа, които се нареждат в 25-те с най-висока заетост в КТИ, се 

отличават Амстердам, Берлин, Франкфурт, Дармщад, Брайтън, Будапеща, Хага, Лисабон, 

Централен Лондон, Оксфорд и Стокхолм. 

 КТИ има най-голям дял в регионалния пазар на труда в Стокхолм и Прага.   

 Най-големият годишен растеж в заетостта в КТИ в периода 2003-2009 се наблюдава в 

Кипър (25.79%), Словакия (25.60%), Естония (11.48%) и Латвия (9.78%). 

7.99. КТИ произвеждат много различни положителни иновации, които се разпростират в 

икономиката и обществото като цяло, вкл.: вдъхновение за креативно и иновативно 

предприемачество, насърчаване на промяна в поведението в корпорациите, помощ в социалната 

реинтеграция на области в неравностойно положение, въвеждане на нови иновативни форми на 

преподаване, използване на културата и креативността като инструменти в управлението за 

подобряване на взаимоотношенията на работното място, и др. КТИ имат заслуги и в 

насърчаването на иновациите в други сектори на икономиката благодарение на 

„трансформиращата им сила”. Иновациите днес следват пътя на КТИ, които стоят зад пазарите 

движени от търсенето, естетичните ценности и предпочитания. Традиционно КТИ създават 

предпоставки за технологични иновации – подбуждат развитието на иновативни технически 

средства за предоставяне на културното или креативно съдържание, а също стават и пионери в 

използването на технологични иновации.   

                                                 

 
147 Power, D. and Nielsén, T.:“Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries” Europe Innova, DG Enterprise and 

Industry (2010) 



 

327 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

7.100. Моментна снимка на сектора в България
148

: 

 КТИ са доминирани от малки и микро предприятия с 10 или по-малко служители, както и 

от партньорства между 2-4 души на свободна практика. Големите бизнеси присъстват в 

печатарството, медиите и разработването на софтуер.
149

 

 КТИ имат значителен дял във БВП: през 2008 брутната добавена стойност е била 5.54% 

(3,147 милиарда лева); в КТИ са били заети 4.93% от наетите на работа в страната  (над 188 

хиляди) 

 Средната продуктивност на служител е 30% по-висока от средното за страната 

 В периода 2003-2008 брутната добавена стойност в КТИ е нараснала със 100% в сравнение 

със средния растеж от 40% за икономиката като цяло 

 В периода 2008-2010, бизнесът на КТИ, въпреки кризата, запазва служителите си 

 От 2010 има растеж в наемането на служители в разработването на софтуер за компютърни 

игри, филмовата индустрия и графичния дизайн 

 КТИ индустриите реинвестират повечето от генерираните печалби в разработването на 

нови иновативни продукти, иновации в услугите и изграждане на уменията на служителите 

и капацитета 

 В България има висококвалифициран персонал и ниски производствени разходи (разходи 

за заплати) в сравнение с други страни в ЕС, което я прави привлекателна дестинация за 

аутсорсинг на услуги и производство 

 Високо-конкурентна среда, силно присъствие на международни компании и отлични 

контакти с партньори в чужбина 

 Много високо ниво на интергриране в международни мрежи с най-високо ниво на 

интернационализация при софтуера за компютърни игри, производството на филми, 

радиото и телевизията, печатните индустрии 

 Въпреки че в сегмента на софтуера за компютърни игри има положителни тенденции в 

износа, като цяло българските КТИ са нетни вносители на чуждестранни творчески 

продукти и чуждестранна ИС 

 Повече от половината бизнеси в КТИ са концентрирани в София и останалите големи 

градове като Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. Има няколко малки клъстери 

(повечето свързани с културното наследство и занаятите) в някои малки общини 

 Клъстерите са главно малки по големина (до 10 партньори)  

                                                 

 
148 Национална стратегия за развитието на културните и творчески индустрии в България (2011) (на български) 
149 Събирането на данни за българските КТИ бизнеси  е комплексна задача, тъй като НСИ не събира и не анализира 

данни за КТИ в отделна статистическа категория 
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Фигура. 7.8: Сравнение на България с лидерите в 

КТИ в Европа
150

 

 

Фигура. 7.9: Приходи в КТИ (млрд. евро) 

 

 

7.101. КТИ се ръководят в по-голяма степен от интеракциите с потребителите и в следствие на 

това допринасят за иновациите, фокусирани върху потребителите и отговарят на вкусовете на 

потребителите/консуматорите, а не на тенденциите на пазара. Пример, който илюстрира това 

явление е, че по-често архитектите, а не строителните инженери или учените, които изследват 

материалите, са движещата сила зад разработването на по-светли енергоспестяващи строителни 

материали, в стремежа им да проектират иновативни сгради, които се възползват от 

естествената светлина, включват в себе си живи екосистеми, насърчават различни форми на 

взаимодействие между хората, насочват вниманието към необходимостта от нови материали и 

технологии. Подобни иновации с фокус върху потребителите и вдъхновени от дизайна 

позволяват на дизайнерите да дават своя принос в разработването на продукти и услуги. 

7.102. КТИ бизнесите са пионери в комерсиализирането на иновативни продукти и решения. 

Заради непрекъснато променящата се динамика между публика и създатели на съдържание, 

КТИ насърчават експерименталните среди, които отключват потенциала за иновации и са една 

от основните детерминанти на разпространението на иновации. 

Каре 7.11: Treasure Ltd., Варна – Мост между българската история, културното наследство и 

древните методи в изкуството и занаятите 

История и развитие 

Трежър ООД (www.treasure.bg) е създадена през 2011 и създава артефакти, реплики на антични съкровища, 

картини и уникални сувенири, базирани на теми от древната българска и тракийска история. Съосновател 

на компанията е проф. Николай Нинов, който в последните десет години, освен че се занимава с 

академична преодавателска и изследователска дейност, е съшо и известен скулптор, чиито творби са 

показвани в Националната галерия, Съюза на българските художници и независими галерии из цялата 

страна, ценен от частни колекционери от България и чужбина. Другият съосновател е Ивелин Михайлов, 

бизнесмен с визия, със сначителен опит в застрахователния бизнес.  

                                                 

 
150 Всички данни са от 2008 г. Източник: “The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries” Utrecht 

School of Arts, K2M and Eurokleis (2010) и изчисления на авторите. 
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Трежър ООД стартира с един служител в офис във Варна – морската столица на България. Бизнес моделът 

в началото е фокус върху луксозни български стоки, като най-важните клиенти са международните 

туристи. След като получава лиценз да прави реплики на древни тракийски и прабългарски съкровища от 

различни музеи, компанията изработва копия на тези съкровища, както и 30 ръчно изработени витража, 

които излагат в луксозни хотели в страната. След изработването на копия на древни съкровища, 

компанията разработва иновативни културни продукти на базата на теми от древната българска и 

тракийска история. И двете линии на културни продукти съчетават история, културно наследство и 

художествени ценности, които не само отключват творческото изразяване в служба на исторически теми и 

древни методи в изкуството и занаятите, но и утвърждават българската национална идентичност и 

обогатяват преживяването на чуждестранните посетители, които са дошли да се запознаят с историята на 

българските земи. 

Днес, най-успешният ръчно изработен продукт на компанията е реплика на най-старото злато обработено 

от човек в света (6400-6100 пр. Хр.), открито през 1972 във Варна. Освен че демонстрира древните 

занаятчийски методи на работа и творческо изразяване, предметът има значителна символична, тъй като 

установява връзката между съвременната европейска цивилизация и културното наследство на Варна – 

някои легенди дори свързват културата на Варна с Ноевия ковчег и древната Атлантида. 

 

Две години след старта на Трежър ООД, компанията изработва 70 луксозни витража и е обслужила над 100 

корпоративни клиенти. В момента техните продукти са приемат добре като отразяващи културното 

наследство на България, а фокусът на бизнеса се премества от международните туристи, които прекарват 

ваканцията си в България, към изработването на висококачествени луксозни бизнес подаръци и сувенири 

за български клиенти и техните бизнес партньори от чужбина. Компанията расте и постоянно разширява 

базата си от клиенти: в момента, освен главния офис във Варна, фирмата има представителство в София и 

над 10 служители. 

Основни продукти, пазари и купувачи 

Когато изработва артефакти, Трежър ООД търси задълбочена информация в историческо и културно 

отношение. Например, ръчно изработената серия „Велики български царе” (бронзови скулптури в 

височина около 30 см.) е създадена под ръководството на специалисти по история на изкуството и се смята, 

че всяка от десетте фигури наистина представя автентични исторически теми. 
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Друг продукт е уникалната визитка, която е ръчно изработена във формата на древна монета в лика на 

професора от едната страна и бизнес координатите му от другата. Компанията все още се фокусира върху 

българския пазар, но проучва възможностите за разширение в чужбина. Корпоративните клиенти са 

гръбнакът на компанията, но и други клиентски сегменти като университети, общини, организатори на 

специални събития, стават клиенти на продуктите на  Treasure. 

Награди 

До момента компанията не е била отличавана с награда. Продуктите й често се използват за награди: 

наскоро Варненският икономически университет награди Еврокомисарят Кристалина Георгиева със 

статуетка Орелът на Хан Аспарух – посребрена бронзова статуетка произведена от Трежър. 

Подкрепа от страна на правителството и бизнес асоциациите  

Трежър ООД успешно разработва пазарна ниша за продукти от културното наследство. Компанията е 

пример за подражание в иновациите, създавайки продукти които вплитат в себе си исторически теми и 

древни методи и форми от изкуството и занаятите; продуктите й имат сертификат за автентичност на 

историческите теми и древни форми в изкуството. Компанията не е част от никоя бизнес асоциация и до 

момента не е получавала подкрепа за развитие на бизнеса си от правителството. 

Основни предизвикателства в сектора на културните и творчески индустрии 

7.103. Основното предизвикателство в развитието на сектора и освобождаването на 

трансформиращата му сила за насърчаване разпространението на иновациите в други сектори е 

привличането и задържането на творческия талант – архитекти, дизайнери, специалисти от 

рекламата, разработчици на компютърни игри и т.н. тъй като тяхното заплащане в България не 

е конкурентоспособно. Подобно на висококвалифицирани изследователи и опитни софтуерни 

инженери, творческите таланти са изключително мобилни и се възползват от възможностите за 

по-високо заплащане в чужбина, което допринася за „изтичането на мозъци”. 

7.104. От началото на финансовата криза, бизнесите в сектор КТИ изпитват финансови 

затруднения при задържането на творческия си персонал и, в резултат на това, качеството на 

креативния компонент на КТИ продуктите и услугите значително намаля, което допринесе за 

намаляване на търсенето на творчески продукти. Финансовата криза доведе до намаляване на 

‘креативния компонент” и прекалено подчертаване на важността на механизмите за 
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техническото изпълнение на КТИ продукти и услуги. Щом КТИ продуктите или услуги 

включват компонент на артистично изявяване, тези продукти и услуги се проявяват чрез начина 

на осъществяване на този „креативен компонент” – а именно техническото изпълнение. 

Например, креативното и артистично, уловено в архитектурните скици, се проявява в резултат 

на строителната дейност; изпълнението на актьора се показва чрез технически средста като 

филм или стрийминг на живо. Тъй като пазарът натиска цените на КТИ продуктите и услуги 

надолу, разходите за „креативния компонент” най-често се орязват, тъй като е по-трудно да се 

намалят разходите, свързани с техническото осъществяване, т.е. разходи за строителство, 

цената на филма, камерите и т.н. 

7.105. Намаляването на цената на «кретивния компонент» утвърждава използването на 

традиционни, установени технически модели и решения. Ето един пример от сегмента на 

архитектурата: намаляването на цената на един строителен проект обикновено принуждава 

архитектите да разработват по-обикновени архитектурни проекти, да използват стари, изпитани 

материали и решение, тъй като те са по-евтини. В това отношение, определянето на по-ниска 

цена за „креативния компонент” прави компромис с използването на по-иновативни материали 

или решения, тъй като те обикновено са по-скъпи. Това от своя страна намалява възможността 

КТИ да дефинират креативната среда, която би могла да вдъхнови иновациите в други сектори, 

т.е. да се възползват от тяхната сила за трансформация.  

7.106. Друго притеснение е, че „креативният компонент”, независимо дали е в издателската 

дейност, производството на филми и т.н., в основен двигател на иновациите в услугите. 

Изследването на новите и иновативни технически средства за предоставяне на съдържание, 

новите услуги и маркетингови модели и т.н. насърчават иновациите. Творческите индустрии от 

една страна, формират „креативния компонент”, който подтиква иновациите; от друга страна, 

те са първите потребители на подобни иновации, тъй като креативността и иновациите са 

взаимосвързани и се подхранват взаимно.  Например: дигитализацията дава възможност на 

рекламата да използва нови маркетингови платформи.  

7.107. КТИ в България срещат изключително големи ограничения в достъпа до фондовете, които 

са им необходими, за да финансират своите дейности. Като се има предвид, че повечето КТИ 

бизнеси са микро предприятия или малки групи от творци на свободна практика, те не 

представляват критичната маса, която би накарала банките да проявят интерес, да анализират 

проектите им или да развият експертиза, за да разбират специалните бизнес модели на КТИ. 

Въпреки че това е едно общо предизвикателство при българските микро предприятия и МСП, 

липсата на достъп до финансиране е значително по-сериозна при КТИ бизнесите, тъй като те 

разчитат на нематериални активи 
151

 които банките често не приемат като самоучастие; освен 

                                                 

 
151Подобно притеснение в България е недостатъчното налагане на правилата за ПИС, което в комбинация с това, че  КТИ 

разчитат много на мрежи във високоиновативни и високорискови среди обезсърчава иновациите. 
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това, тъй като КТИ продуктите не се произвеждат масово, банките обикновено гледат на тях 

като прототипи в несигурна пазарна стойност. 

7.108. Създаването на фонд за КТИ в България, който да отпуска субсидии за развитието на 

„творческия компонент”, би осигурил така необходимата подкрепа и би олекотил финансовите 

пречки, пред които са изправени българките бизнеси в КТИ. Подобен фонд би осигурил 

грантове, които биха субсидирали разходите, свързани с творческия талант и разходите за 

разработване на „творческия компонент” в КТИ продукти и услуги. Например: в 

строителството, грантовете биха субсидирали разходите за архитектурен проект, вкл. 

проектирането на сграда, която се възползва от най-новите материали, които пестят ресурси и 

енергийно ефективни технологии; при филмопроизводството – грантовете биха субсидирали 

цената на „таланта” на актьори, певци, сценаристи, музиканти, сценографи и др. 

Каре 7.12: Публични механизми за подкрепа на КТИ в ЕС 

Австрия - departure, Агенцията за креативността на град Виена,  предлага невъзвращаеми грантове на 

КТИ бизнеси на артистичния пазар и индустрии като архитектура, аудиовизуалните продукции, дизайн, 

мода, музика, мултимедии, издателска дейност. Грантовете (между 20 000 и 200 000 евро за проект за срок 

от 3 години) се фокусират върху развитието и насърчаването на иновативни продукти, процеси и услуги 

преди серийното производство, консултантски услуги за проекти, което позволява да има засилен растеж и 

натрупване на знания, както и стартиращи фирми в областта на КТИ. Агенцията насърчава и 

сътрудничеството между КТИ бизнеса и традиционните индустрии с цел укрепване на конкурентните 

предимства на двете страни. 

Белгия - CultuurInvest е инвестиционен фонд, който осигурява рисков капитал на КТИ бизнеси като нови 

медии и компютърни игри, аудиовизуални изкуства и дигитален дизайн, музикална индустрия и концерти, 

дизайн и дизайнерска мода, печатни медии и графичен дизайн, издатели и книжарници, сценични изкуства, 

дистрибуция при визуалните изкуства, комуникация и реклама, архитектура и културни наследство.  Чрез 

подчинени заеми или  миноритарно участие в капитала фондът помага на КТИ бизнесите да се фокусират 

върху комерсиално развитие и растеж, за да получат достъп до диверсифицирани източници на ресурси, 

допълнителни парични потоци, както и да си изплащат кредитите. 

Белгия - St’Art – Инвестиционния фонд за културните и творчески индустрии подпомага стартиращи 

компании в сферата на КТИ, създава нови продукти и дава достъп до нови пазари. Фондът осигурява 

финансиране под формата на заеми (мин. 50 000 евро) и чрез инвестиции под формата на дялово участие. 

Фондът подпомага КТИ бизнесите при взаимодействията им с банките, частните инвеститори, публичните 

организации и регионалните инвестиционни фондове: St’ Art не замения другите финансови механизми и 

другите публични субсидии. 

Франция – Институтът за финансиране на филмопроизводство и културни индустрии отпуска заеми 

и помага на КТИ сектора да получи банково финансиране; предлага на водещите банки отпускащи заеми 

задълбочени анализи на риска при КТИ проектите (със специален фокус върху филмите и аудиовизуалните 

изкуства).  Институтът обикновено гарантира 50% от заемите, така че ако проектът не успее, загубите на 

банката са наполовина. Гаранцията на заема се предлага за всички етапи на КТИ проекта/продукта. 

Нидерландия - Cultuur-Ondernemen е фондация, която подкрепя и насочва творците, КТИ бизнесите и 

КТИ организациите като предлага коучинг и менторство, обучение и образование, учене в процеса на 

работа, пазарно развитие и мрежи от контакти, финансова подкрепа, консултации, намиране на съветници 

и председатели, изследователски и информационни услуги. Фондацията отпуска и заеми на творци и КТИ 
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бизнеси с много ниска лихва. 

Северна Ирландия (Обединено кралство) – Иновационния фонд за творческите индустрии (пилотно 

издание през 2008; с нов фокус от 2011) е създаден от Департамента за култура и изкуства (DCAL), 

държавната агенция, която подкрепя КТИ в Северна Ирландия, администрира се от Съвета по изкуствата и 

осигурява финансова подкрепа на КТИ бизнеса и проекти за развитие на сектора, които се фокусират върху 

иновациите в бизнеса; иновации чрез хората; иновации чрез секторна инфраструктура и знания. От 2011 

фондът се спонсорира и от Northern Ireland Screen – държавно подкрепена агенция за филмово, 

телевизионно и дигитално съдържание, както и от Digital Circle – асоциация на фирмите за дигитално 

съдържание в Северна Ирландия, която работи в посока развитие на умения и инвестиции. 

Регионално развитие и специализация 

7.109. КТИ представляват набор от различни услуги, базирани на знания, със значителен ефект 

върху останалите сектори на икономиката: липсата на достатъчно клъстери и сътрудничество 

не позволява изграждането на ефективни мрежи от контакти, възможността да се ползва 

коучинг и да се изграждат умения в индустриите, да се насърчава творческа среда чрез 

използването на общи работни помещения и общи бизнес услуги, реализирането на „мащабни 

икономии”, за да могат КТИ да имат успех на българския и международен пазар. 

7.110. КТИ са силно концентрирани в София с известна регионална концентрация най-вече в 

Пловдив и Варна; по-малко в Бургас, Стара Загора и Русе. Общите локации на КТИ 

производители и услуги, образователни и изследователски институции, финансови и държавни 

институции – познати в Европа като КТИ клъстери – не съществуват в България. Нивото на 

професионалните мрежи между КТИ бизнесите, академичните среди, публичните институции, 

компании и инвеститори е сравнително ниско: най-често се среща положително сътрудничество 

при културното наследство, фестивалите и занаятчийските индустрии.  

7.111. В България има нужда от КТИ клъстери, тъй като повечето бизнеси в сектора са микро 

предприятия, а формирането на клъстери би им помогнало да формират сдружения за проекти и 

да достигнат до нови пазари. Силните клъстери между предприятията ще увеличи 

възможностите на компаниите да развиват бизнес. Създаването на „творчески инкубатори” или 

„творчески центрове” (подобно на технологичните паркове), събирането на едно място на 

различни творци, т.е. архитекти, рекламисти, дизайнери, разработчици на компютърни игри, 

сценаристи и т.н. би помогнало за създаването на креативна среда, която може да активизира 

иновациите в други сектори на икономиката. 

7.112. Опитът в други европейски държави показва, че физическите творчески пространства (като 

„творческите инкубатори” или „творчески центрове”), водят до формирането на клъстери с една 

локация, както и широкообхватни мрежи, които водят до обмен на знания и бизнес. И най-

важното, опитът на други страни в тази област показва, че подобни мрежи свързват партньори 

на базата на иновации задвижвани от творчеството и насърчават регионалния растеж и 

създаването на работни места, като осигуряват и платформа за увеличаване на износа. 
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Каре 7.13: Творчески инкубатори и центрове
152

 

Творчески инкубатор Естония – Талин и Център за творческите индустрии в гр. Тарту. Естонската 

национална стратегия за използването на Структирните фондове 2007-2013 посочва творческите 

инкубатори като един от ключовите елементи в подкрепа на иновациите и предприемачеството; 

творческите инкубатори са създадени по места от общините или образователните институции. 

Финансирането от ЕС покрива инвестициите в инфраструктура, оборудване и част от режийните за 

творческите инкубатори. Успешните примери включват Творческия инкубатор Талин и Центъра за 

творческите индустрии Тарту – и двата функциониращи от  2009 г. Творческият инкубатор Талин 

(управляван от Талинската фондация за бизнес подкрепа и управление на кредитите) предлага 

инкубаторни услуги на повече от 30 стартиращи КТИ фирми, занимаващи се с дизайн на бижута, 

изкуство от стъкло, графичен дизайн, фотография, занаяти, сценични изкуства, моден дизайн, интериорен 

дизайн и 3D/4D анимация. Центърът за творческите индустрии Тарту (управляван от общината на Тарту) 

осигурява на КТИ бизнесите в Тарту и южна Естония информация, обучение, правни и икономически 

консултации за предприемачи, както и бизнес инкубаторни (и пре-инкубаторни) услуги. 

Ирландия - Temple Bar е днес културния квартал на Дъблин, като от 10-ти век насам е бил 

производствена зона, трансформирана в периода 1991-2001 в модерен квартал, който става дом на 

дъблинските културни организации и КТИ бизнеси. Проектът за възстановяване на района на стойност 

над 200 млн. евро е финансиран чрез комбиниране на средства от европейските Структурни фондове, 

държавния бюджет и значителни инвестиции от частния сектор.  Освен финансирането за физическото 

преобразяване на района, част от публичното финансиране се изразходва за подкрепа на ключови проекти 

като инициативата Независими предприемачи в културата, която дава на младите таланти бизнес 

уменията, необходими за достигане на потенциала им и за развитието на техния творчески бизнес по 

устойчив начин. 

Испания – Инициативата за изкуствата The Art Factory цели да увеличи публичните пространства в 

Барселона, където се случват творчески дейности в различните изкуства: визуални изкуства, музика, танц, 

цирк и други сценични изкуства, чрез трансформацията на някои празни индустриални сгради в 

пространства, които генерират култура – фабрики за артистично творчество – които да бъдат предадени 

на творчески групи и асоциации. Очакваният резултат в дългосрочен план е стимулирането и 

преразпределението на творчеството в различните квартали, където се намират старите фабрики. Това е 

нов начин да се даде енергия и подкрепа на КТИ на Барселона в областта на обучението, креативността, 

иновативното производство и изследователската работа. 

Нидерландия – Творческата фабрика работи в Ротердам от 2008 г.; тя представлява стар силоз за зърно, 

намираш се в запустял район, който сега е превърнат в творчески бизнес инкубатор – дом на КТИ 

бизнеси; той им помага да израстват по-бързо чрез партньорства с бизнеса, образователните институции и 

държавните агенции. Творческата фабрика е обслужила 74 КТИ компании през 2011; те наемат бюра 

вместо квадратни метри, на много ниска цена, субсидирани от финансовия принос на партньори на 

Творческата фабрика. Тук не се използват публични субсидии; управляващата компания е частна и наема 

сградата от градската управа на Ротердам. 

                                                 

 
152“How to strategically use the EU support programs, including Structural Funds, to foster the potential of culture for local, 

regional and national development and the spill-over effects on the wider economy?” Наръчник за политики, раработен от 

работни групи на експерти в творческите и културни индустрии от страните-членки, април 2012 г. 
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Секторна екосистема 

7.113. По своята природа КТИ са интердисциплинарни, те комбинират от една страна културата и 

икономиката от друга. Изкуствата и културата често биват описвани като сърцето на една 

система, където КТИ заобикалят сърцевината, а по-широката икономика обкръжава КТИ. Както 

КТИ бизнесите с културна насоченост ориентирани към печалби, така и културните дейности 

без директна търговска цел, заедно носят креативното и артистично изразяване и представляват 

добър потенциал за местно, регионално и национално развитие и ефект на разпространение 

върху по-широката икономика.
153

 Съдаването на оптимални КТИ условия чрез, например, 

развитието на творческа екосустема в даден град или регион, е важна детерминанта в 

използването на КТИ при имплементацията на стратегиите за интелигентна специализация.
154

 

Каре 7.14: Испания: План за промотиране на културните и творческите индустрии  

През 2010 г. Испания разработва План за действие да облекчи ефекта на международната финансова 

криза върху КТИ сектора по отношение на намалената заетост и достъпа до кредит.  Планът осигурява 

специални грижи за по-традиционните КТИ сектори като сценични изкуства, визуални изкуства, културно 

наследство, филмопроизводство, радио, музика, книги и вестници, но отделя специално внимание на 

подкрепата за КТИ сектори с висок потенциал за иновации задвижвани от кретивността като дизайн, 

мода, архитектура, реклама, нови медии, видео игри и интерактивни изкуства. Според плана, над 35 млн 

евро под формата на асоциирано финансиране е насочено за промотиране на креативността чрез грантове 

за обучение и награди за креативност в училищата; подкрепа за дигитализацията на съдържанието и 

развитие, консолидация и интернационализация на културните и творчески индустрии чрез грантове, 

гаранции за предприятията, заеми, обучение на предприемачи в културата, грантове за културни дейности 

и за промотирането на културния туризъм. 

7.114. Пазарът на обществените поръчки е станал по-важен заради свиването на пазара заради 

финансовата криза. Въпреки това, КТИ бизнесите в България имат контакти с този пазар 

единствено като средство за помощ при икономическото оцеляване, тъй като агенциите за 

доставки в България възлагат договорите на най-ниските оферти (обикновено решения с много 

ниско ниво на креативност и наситеност на иновациите), които не позволяват по скъпи 

творчески или иновативни решения да се откроят. 

7.115. Промените в законодателната рамка за насърчаване на „доставки задвижвани на 

иновациите” ще позволи на агенциите за доставки да избират „най-добрата оферта в 

икономическо отношение”, вместо автоматично да избират „офертата с най-ниска цена” – ще 

има възможност да бъдат разгледани оферти, които се основават на иновативни (не стандартни) 

решения и по-кретивни подходи. Обикновено тези оферти са по-скъпи от изпитаните  

продукти/решения, които се основават на технологии от настоящия стандарт, които често са 

остарели. От друга страна, по-скъпите оферти, като тези базирани на иновативни, нетествани 

                                                 

 
153Id. Policy Handbook (2012) Note 8. 
154“Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU” COM (2012) 537 
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технологии, или по-креативните продукти/решения, обикновено са свързани с по-ниски разходи 

в дългосрочен план; те в крайна сметка са по-устойчиви, имат по-високо ниво на 

индивидуализация; те са по-интуитивни и лесни за използване. В този контекст, системата за 

доставки, която не плаща приоритетно „най-ниската оферта” и дава предпочитание на „най-

изгодната в икономическо отношение оферта” (т.е. оферти с икономии в дългосрочен план – 

обикновено базирани на иновативни/креативни решения) би насърчавала иновациите и би 

осигурила на агенциите за доставка най-новите или предстоящи технологии и решения, които 

са по-интуитивни, лесни за използване и по-индивидуализирани.  

7.116. Друга редакция на настоящите практики за доставки за насърчаване на разпространението 

на иновациите задвижени от КТИ, би било да въведат отделни процедури за доставка за 

развитие на „креативния компонент” на даден КТИ продукт/услуга, както и за техническото 

изпълнение. Например, отделни процедури за архитектурен дизайн и строителни дейности; 

отделни процедури за развитие на рекламна концепция и метод за доставка на съдържание и 

т.н.  Като цяло събирането в едно на кеативния компонент и техническата реализация прави 

компромис с качеството на креативния компонент и намалява възможността да се извлече полза 

от най-иновативните решения и способността на КТИ продуктите/услугите да подготвят 

творческото обкръжение, което активира бъдещи иновации. Разделянето на обявите ще 

коригира тази тенденция.  

Изследователска работа и развитие 

7.117. КТИ секторите обикновено имат много ниска НИРД наситеност; КТИ таланта, обаче, както 

и творческите предприятия могат да имат значителен принос с усилията за НИРД в 

традиционните индустрии като помагат да се преодолеят различните видове предизвикателства, 

включително въпроси относно иновативните продукти, насочени към потребителите, 

творческите методи за НИРД, комуникация, развитие на човешки ресурси, междукултурен 

диалог и т.н. Подобни взаимодействия в България са минимални и трябва активно да се 

насърчават. Опитът от други европейски държави показва, че КТИ секторът може да доведе до 

осезаеми резултати и успехи в НИРД на другите  индустрии. 

7.118. Няколко проекта финансирани от ЕС се фокусират върху развитието на връзки между КТИ 

и други бизнеси, за осигуряването на „творческа подкрепа” за НИРД проекти. Например, 

проектът Калейдоскоп във Финландия създава мрежа за сътрудничество и иновации между 

КТИ и мореплаването и металообработващата индустрия, а регион Каинуу във Финландия се 

концентрира върху пилотиране на нови бизнес модели между КТИ, хранопреработването и 

туризма. Манчестър въвежда схема с ваучери за Творчески кредит в подкрепа на иновациите и 

растежа на МСП чрез трансфер на знания от творческите бизнеси. 
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Каре 7.15: Използване на трансформационната сила на КТИ
155

 

Дания - Centre for Culture and Experience Economy е независима агенция с държавно финансиране, 

създадена да помага на бизнес общността да увеличава растежа и иновациите чрез развитие базирано на 

опита, както и да засили разбирането на КТИ сектора  чрез стратегическо сътрудничество със света на 

бизнеса. Наред с другите си дейности, CCEE подкрепя предприемачески проекти, които засилват 

сътрудничеството и обмена на умения между КТИ сектора и цялата бизнес общност, насърчава 

културната икономика и укрепва сътрудничеството между институциите и бизнеса, събира знания в 

Дания и в международен план, включително знания от „зоните на опит”, и ги разпространява  в 

публичния сектор и сред бизнесите; дава насоки и съвети на бизнесите, които искат да работят с 

преживявания и творчески умения, както и на тези от културния сектор, които искат да влязат в 

сътрудничество с бизнес общността. 

Латвия – Филмов фонд Рига е общински фонд за съфинансиране на филмови проекти с бюджет над 

700 000 евро, насочени към промотирането на Рига като творческа градска зона; друга цел на фонда е да 

увеличи печалбите на местните бизнеси от чуждестранни филмови продукции. Фондът дава отстъпка от 

15% за разноски направени в Рига, вкл. транспорт, наем на помещения и техническо оборудване, 

настаняване, обществени съоръжения, строителни съоръжения, артистична и административна дейност. 

Намалението  е насочено най-вече към привличането на чуждестранни филмови екипи, които да живеят 

и работят в Рига; това е довело до бум на чуждестранните продукции. От създаването на фонда през 

2010, 12 чуждестранни продукции са получили подкрепа; за сравнение, преди създаването на фонда, в 

Латвия е имало 1-2 филмови продукции годишно.  

Португалия – Творчески индустрии ADDICT е агенция, която подкрепя КТИ и платформа, която, чрез 

разпространение на знания, информация, промотиране и координация на КТИ, допринася за развитието 

на предприемачеството и икономиката на творчеството. Агенцията разработва стратегии и планове за 

действие (одобрявани от управляващият орган на португалската оперативна програма за 

конкурентоспособност) във връзка с промотирането на конкурентоспособността, технологичните 

центрове и клъстерите; действа като събирателна точка и организатор на междусекторни дейности. 

Основният фокус на агенцията е да насърчава индивидуалната креативност; чрез промотирането на 

критична маса от креативност в градските зони, да ги направи по-атрактивни за КТИ бизнеса, с което да 

им помогне да задържат творческите си таланти. 

Швеция - TILLT международно признат пример за добри практики на успешно изграждане на 

творчески сдружения на работното място. Програмата настанява артисти и творци в офисите на 

традиционни бизнеси, за да помогне на бизнеса да улови начина на мислене, характерен за даден творец, 

което да освободи творческия потенциал на работното място и да бъде катализатор на промяна. 

Артистите и работодателите се съчетават с уникалния опит на ангажираните хора; TILLT действа като 

лидер на процеса и служи за буфер между артиста и компанията като позволява на артиста да бъде 

провокативен без да се страхува, че провокацията може да бъде прекалена и гарантира, че границите на 

организацията се разширяват според собственото им разбиране, а и че артистичното изразяване и 

интегритет са защитени. Целта на програмата е да се предизвика творческа промяна, изразена в 

                                                 

 
155Id. Policy Handbook (2012) Note 8. 



 

338 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003 "Ефективен мениджмънт на Оперативна програма  "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013", финансиран по Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативната програма 
 

иновации, изследователската дейност, нови форми на комуникация, и нови подходи към непознатото, 

както и повишени нива на производителност.  Изследванията проведени от Института за мениджмънт на 

иновациите и технологиите в Гьотенбург  показват, че в участващите компании производителността на 

служителите се увеличава, а отсъствията поради намаляват. Изследванията показват още засилена 

креативност и иновации в организационните модели, начините на комуникация и по-голям интерес към 

достъпа до нови предприемачески области. 

Секторни възможности и сценарии 

7.119. България притежава всички условия необходими за иновации задвижвани от 

креативността, на базата на разпределителния ефект на един динамичен и развиващ се КТИ 

сектор. На страната не й липсват креативност или дух за иновации, които да задвижват бъдещия 

растеж. Това, което липсва, обаче, са така необходимите взаимодействия между креативните и 

талантливи хора и напредничавите изследователи и изобретатели, работещи по важни НИРД 

проекти. Засилването на тези взаимодействия ще помогне да се поощрят иновациите в 

технологиите и да се разработват продукти и услуги насочени към потребителите, които да 

произтичат от уникалното културно наследство на България. 

7.120. Ключови фактори, които могат да се отразят положително върху растежа на КТИ сектора в 

България и неговата трансформираща сила да води до разпространение на иновации в другите 

сектори, както по отношение на иновациите в услугите, така и за разпространението на 

технологиите, включват създаването на условия за благоприятна оперативна среда за КТИ, 

както и укрепването им, за да могат да разпространяват иновации в останала икономика и 

обществото. Отправна точка в това отношение е приемането на отделна политика или стратегия 

за КТИ
156

, както и интегриране на КТИ в политиките и стратегиите, където КТИ имат силни 

връзки. 

Фигура 7.10: Връзки на КТИ 

 
                                                 

 
156 Подобна стратегия съществува в работен вариант, но не включва всички ключови мерки, необходими за развитието 

на КТИ, които да подхранват растежа, ръководен от иновациите.  

Innovation
Research and development
Social cohesion
Export and internationalization
Sustanable development
Education and lifelong learning
Cultural diveristy
Regional development
Tourism
Diversification of the economy
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текст на картинката: Иновации, НИРД, социално единство, износ и интернационализация, устойчиво развитие, 

образование и учене през целия живот, културно многообразие, регионално развитие, туризъм, диверсификация на 

икономиката 

Таблица 7.22: SWOT анализ на КТИ сектора 

Силни страни 

- Динамично развиващ се сектор  

- Култура на постоянно инвестиране в нови 

технологии и подобряване уменията и 

капацитета на служителите 

- Богато културно наследство  

- Жив местен пазар и много високо ниво на 

интернационализация 

- Достъп до пазарите на ЕС, традиционно 

присъствие на пазрите в Русия, ОНД и 

Близкия Изток 

Слаби страни 

- Слабо налагане на правилата за ПИС 

- Липса на знания и умения за управление на ПИС 

- Липса на достатъчно творчески талант и хора с 

творчески предприемачески умения 

- Изключително затруднен достъп до финансиране 

за творческите предприемачи и КТИ бизнеса 

- Много слабо познаване на възможностите за 

финансиране от ЕС и органичени умения и 

капацитет за достъп до тях 

- Слабо сътрудничество меду излседователи и КТИ 

бизнес при разработването на съдържание 

Възможности 

- Засилване на образованието по управление на 

ПИС и творческо предприемачество 

- Разработване на КТИ бизнес модели за 

насърчаване на КТИ и творческо 

предприемачество 

- Радикално подобряване на достъпа до 

финансиране за КТИ бизнеса и творческите 

предприемачи, вкл. посредством ЕС фондове 

- Насърчаване на КТИ клъстери и създаване на 

творчески инкубатори и центрове 

Рискове 

- Безнаказано нарушаване на ПИС и „кражби на 

идеи”  

- Сектор КТИ заобикаля регулаторната рамка, 

която управлява бизнеса 

- Установяване на монополи и картели в някои КТИ 

сектори 

- Увеличаване на „изтичането на мозъци” заради 

неконкурентно заплащане на творческия талант и 

ограничаване на кретивността чрез фаворизиране 

на техническото изпълнение на КТИ продукти и 

услуги 

H. Заключения и препоръки 

 

Таблица 7.23: Общ преглед на секторите 
 Сектори 

 Хранопреработван

е 

 Хранопреработван

е 

 Хранопреработван

е 

Инструменти 

за бизнес 

иновации 

предложени 

от СИС  

Технологична 

пътна карта 

Лаборатории за 

сертифициране и  

Опитни 

полета/съоръжения 

за преработка на 

храни 

Инструменти 

за бизнес 

иновации 

предложени 

от СИС  

Технологична 

пътна карта 

Лаборатории за 

сертифициране и  

Опитни 

полета/съоръжения 

за преработка на 

храни 

Инструменти 

за бизнес 

иновации 

предложени 

от СИС  

Технологична 

пътна карта 

Лаборатории за 

сертифициране и  

Опитни 

полета/съоръжения 

за преработка на 

храни 
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Кандидатстване за 

съфинансиране за 

сътрудничество в 

бизнес 

проучванията  

Интегриране на 

клъстери и 

иновационни 

мрежи (предложен 

Агро-Техно Парк в 

Пловдив) 

Кандидатстване за 

съфинансиране за 

сътрудничество в 

бизнес 

проучванията  

Интегриране на 

клъстери и 

иновационни 

мрежи (предложен 

Агро-Техно Парк в 

Пловдив) 

Кандидатстване за 

съфинансиране за 

сътрудничество в 

бизнес 

проучванията  

Интегриране на 

клъстери и 

иновационни 

мрежи (предложен 

Агро-Техно Парк в 

Пловдив) 

Лаборатории за доказване на идеите 

Консорциум Служба за технологичен трансфер 

Фокусна точка за иновационната екосистема чрез водещи иновационни платформи: секторни 

технологични паркове (София Тех Парк, Агро Тех Парк Пловдив), клъстери и иновационни 

системи 

Координация 

от страна на 

държавата – 

национално и 

регионално 

ниво 

министерства 

Министерство на 

икономиката и 

енергетиката 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Министерство на 

земеделието и храните 

Министерство на 

околната среда и 

водите 

Министерство на 

труда и социалната 

политика  

Координац

ия от 

страна на 

държавата 

– 

национално 

и 

регионално 

ниво 

министерст

ва 

Министерство на 

икономиката и 

енергетиката 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Министерство на 

земеделието и храните 

Министерство на 

околната среда и 

водите 

Министерство на 

труда и социалната 

политика  

Координация 

от страна на 

държавата – 

национално и 

регионално 

ниво 

министерства 

Министерство на 

икономиката и 

енергетиката 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Министерство на 

земеделието и 

храните 

Министерство на 

околната среда и 

водите 

Министерство на 

труда и 

социалната 

политика  

Интегриран подход и уеднаквяване на политиките за общо и професионално образование; научни 

изследвания и формиране на човешки капитал; сътрудничество между бизнес и научни изследвания, 

осъвременяване и разпространение на технологиите, насърчаване на НИРД, ръководена от бизнеса; 

подобряване защитата и налагането на правата върху интелектуална собственост и комерсиализация 

на научните изследвания и иновациите 

Координационна структура на национално ниво с регионални клонове 

Единно ръководство и по-бързо разпределение на инструментите в подкрепа на НИРД и иновациите. 

Регионална 

специализаци

я (как се 

представят 

тези 

индустрии във 

всеки регион) 

Различна степен на 

развитие на клъстери и 

регионално 

разпределение с най-

голяма концентрация в 

райони Югозапад и 

Южен Централен 

(София, Благоевград, 

Сливен, Пловдив, 

Стара Загора) 

Регионална 

специализа

ция (как се 

представят 

тези 

индустрии 

във всеки 

регион) 

Различна степен на 

развитие на клъстери и 

регионално 

разпределение с най-

голяма концентрация в 

райони Югозапад и 

Южен Централен 

(София, Благоевград, 

Сливен, Пловдив, 

Стара Загора) 

Регионална 

специализаци

я (как се 

представят 

тези 

индустрии във 

всеки регион) 

Различна степен 

на развитие на 

клъстери и 

регионално 

разпределение с 

най-голяма 

концентрация в 

райони Югозапад 

и Южен 

Централен 

(София, 

Благоевград, 

Сливен, 

Пловдив, Стара 

Загора) 
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7.121. Разгледаните казуси говорят, че горните сектори имат потенциала да станат истинска 

иновационна екосистема, която да се превърне в основен двигател за растеж. Последните данни 

сочат, че иновативните компании в България се увеличават 1.5 пъти по-бързо от 

неиновативните; при тях има по-голяма вероятност за развитие на износа; те привличат повече 

преки чуждестранни инвестиции; и генерират повече работни места от съответстващите им 

неиновативни компании. 
157

 

7.122. Традиционните производствени индустрии в България са изправен пред конкуренцията на 

цените от Китай и Далечния Изток и конкуренцията на качеството от останалите страни в ЕС. И 

все пак, България има все по-ясно очертаващи се индустрии насочени към износа със силен 

потенциал за растеж. За да станат преуспяващи, и за двата типа индустрии са необходими 

инвестиции в НИРД и иновациите, за да се увеличи производителността им и да се създадат 

конкурентни предимства в избрани ниши на пазара. Необходим им е още и благоприятен 

бизнес климат и качество на човешкия капитал.  

7.123. Предизвикателството пред конкурентоспособността на България е да постигне 

интелигентен растеж и специализация, което означава изследователската работа и иновациите 

да станат основен двигател на икономическото развитие. България е подобрила позициите си по 

отношение на конкурентоспособност и износ в последните години, но все още изостава от 

останалите страни-членки на ЕС.  Само 3 процента от износа й се състои от 

високотехнологични продукти, което е много под средното за ЕС27, което е 16 процента. Това 

поставя България в неизгодна позиция да се съревновава в една икономика, която все повече 

разчита на знанията.
158

 

7.124. Хранопреработването, машиностроенето и електрооборудването, фармацевтиката и ИКТ са 

изправени пред подобни препятствия, когато става дума за реализиране на иновационния им 

потенциал. Справянето с тези повсеместни проблеми ще се отрази на редица индустрии, което 

ще доведе до умножен ефект върху икономическото развитие. Най-проблематичните бариери са 

следните:  

 Липса на всеобхватни публични политики в подкрепа на растежа базиран на иновации; 

 Липса на единно работещо управленско звено и механизми в областта на иновациите; 

 Недостатъчни финансови механизми в подкрепа на НИРД и иновациите за развитие на 

продукти и услуги в пазарните сегменти с по-висока добавена стойност; 

 Липса на интегриран подход за уеднаквяване на компонентите в иновациите – 

образование, наука, технологии, НИРД и комерсиализация;  

                                                 

 
157 Виж Световна банка (2012). „Постигане на интелигентен растеж: как иновациите и научните изследвания да работят 

за България”, доклад No.66263-BG. Вашингтон, окръг Колумбия. 
158 Виж Световна банка (2012). „Постигане на интелигентен растеж: как иновациите и научните изследвания да работят 

за България”, доклад No.66263-BG. Вашингтон, окръг Колумбия. 
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 Ограничени финансови ресурси за НИРД и липса на резултати; 

 Патентна система, която не се използва ефективно за закрила на правото на 

интелектуална собственост; конкретни пропуски в зашитата на иновациите в услугите. 

 Недостатъчно сътрудничество между бизнес, университети и изследователи; 

 Липса на фокус върху ефективни технологии по отношения на ресурсите (вода и енергия), 

които напълно да се възползват от конкурентните цени, свързани с ниската цена на 

работната ръка, сравнително ниски данъци, близост и традиции свързани с пазарите на 

Близкия Изток и бившия Съветски Съюз 

 Небходимост от фокусна точка за иновационната екостистема, под формата на модерни 

иновационни платформи като София Тех Парк и други паркове или инициативи, които 

улавят иновационния потенциял в регионите 

 Бавните и етромави процедури, прилагани за получаването на европейско финансиране по 

ОП Конкурентоспособност са пречка за бизнес иновациите и НИРД и иновациите 

генерирани от частния сектор. Необходими са внимателно разработени инструменти и 

инструменти за подкрепа, които да преодоляват процедурните бариери; те са абсолютно 

задължителни за отключването на иновационния потенциал на всички сектори. 

7.125. Резултатите от казусите информират и помагат за усъвършенстването на хоризонталните 

препоръки, направени в резюмето и в целия настоящ доклад. По-долу са представени 

конкретните препоръки за ключовите сектори. 

Сектор „Храни”: 

7.126. Интегриране на политиките, подкрепящи растежа, базиран на иновации в секторите 

хранопреработване и производство на храни: настоящата фрагментация между производство и 

преработване има нежелани резултати върху растежа на предприятията в сектора и води до 

силна зависимост от вносни суровини. 

 Недостатъчни финансови механизми в подкрепа на НИРД и иновациите в сектор 

хранопреработване, както и неефективно изразходване на средствата. Интегрирането 

на инструменти в подкрепа както на производството, така и на преработването на 

храни, е задължително. Настоящото фрагментиране между оперативните програми 

трябва да се елиминира. 

 Да се преодолее разделението между нуждата на сектора от иновативни решения и 

продължаващото образование, НИРД в здравеопазването и храните, решенията за 

осъвременяване на технологиите и процесите, логистиката, маркетинга, продажбите и 

т.н., които са приложими в сектора Производство и преработка на храни. Това може да 

стане чрез създаването на бизнес инкубатори за всеки от сегментите на преработката на 

храни, т.е. винопроизводство, преработка на плодове и зеленчуци, млекопреработване, 

месопреработване, производство на етерични масла или, вместо това, чрез 

изграждането на един Технологичен парк за иновации при храните. 
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 Насърчаване на споделянето на информация за иновативни решения в 

хранопреработвателната индустрия заради липсата на комуникация между фирмите и 

научните институти. Усилията за преодоляване на този недостатък трябва да бъдат 

поети от бизнес асоциациите в различните сегменти (млечни произведения, месо, вино, 

плодове и зеленчуци, био продукти), както и от офисите за технологичен трансфер в 

самите изследователски институции, от инициативи на правителството и бизнес 

инкубатори/технологични паркове.  

Сектор „Машиностроене и електроника”: 

 Намаляващият брой студенти в инженерните специалности и по-ниското качество на 

инженерното образование започва да се превръща в сериозна тема за сектора. 

Правителството би могло да започне програма за насърчаване на инженерното 

образование както в средното училище, така и в университетите.  Намирането на още 

по-добро съответствие между нуждите на бизнеса (използване на компетенциите на 

сектора, дефинирани в секторния анализ, разработен от Българската стопанска камара) 

и образователните програми, би била особено положителна крачка в таз посока. 

 Остарялата производствена инфраструктура и липсата на достъп до модерно 

оборудване не позволяват на бизнеса да освободи потенциала си за иновации. Освен 

подкрепа за технологично обновяване и осъвременяване на оборудването, трябва да 

има подкрепа за промотиране на форми на сътрудничество за споделяне на модерна 

инфраструктура и оборудване, за да имат микро и малките компании достъп до 

висококачествена инфраструктура за НИРД. Това може да се постигне, например, чрез 

платен достъп до модерна инфраструктура в иновационните платформи като 

технологичните паркове. 

 Липсата на сътрудничество между бизнеса, изследователските институции и 

университетите е пречка за комерсиализацията на изследователската дейност, за 

подкрепата за бизнеса в НИРД, за технологичния трансфер и комерсиализацията на 

иновациите.  

 Подкрепата трябва да бъде насочена към иновационната екосистема като цяло, 

включваща образованието (средно, професионално, висше), НИРД центровете 

(ключови за технологичния трансфер), младите предприемачи и старт-ъп компаниите, 

микро и малки иновативните бизнеси. 

 Целенасочената подкрепа в ключови области,където вече има добри примери за 

успешни местни фирми (компоненти за авто- и електромобили, мехатроника, 

хидравлика) и международни фирми (прецизна електроника), може да създаде 

вълнообразен ефект за целия сектор. 

Сектор „Фармацевтика”: 

 Премахване на ненужните административни разпоредби, които забавят навлизането на 

новите генерични лекарства на българския пазар. По този начин българските 

производители на генерични продукти биха инвестирали повече средства в развойна 
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дейност - ако са сигурни, че лекарството им ще влезе на пазара в момента, в който 

изтече патента; 

 Засилването на научния капацитет на изследователските организации и фирмите ще 

изисква назначаването и задържането на млади български учени и привличането на 

международно признати експерти, които да пренасочат изследователската дейност към 

конкурентоспособни области на сектора за генерични лекарства или към разширяване 

на фазите на клиничните изпитванияassociated with new drugs, medical compounds and 

medical delivery systems; 

 Насочване на финансиране към грантове за съфинансиране за НИРД сътрудничество на 

медицинските университети, болници, изследователски институции и представители на 

частния сектор на всички етапи от процеса на клинични изпитвания. Схемите за 

подкрепа на подобни дейности за развитие могат да бъдат насочени към закупуването 

на специализирано медицинско оборудване, уникални консумативи и модели, 

използвани в изследователския процес. Подкрепата за всички етапи на процесите на 

клинични изпитвания, включително аутсорснатите клинични изпитвания в късния етап, 

е особено важна за формирането на човешкия капитал, необходим за развитието на 

нови, иновативни фармацевтични продукти и процеси за пазарния сегмент с по-висока 

добавена стойност. Освен, че осигуряват приходи за болниците и изследователите, 

клиничните изпитвания в късния етап развиват техните знания и експертен опит. В 

този контекст, всички фази на клиничните изпитвания могат да бъдат подкрепени както 

чрез национални финансиращи инструменти (Национален иновационен фонд и 

Национален фонд за научни изследвания), така и чрез използване на финансирането от 

ЕС.  

Сектор „ИКТ”: 

 Сектор ИКТ в България вече е позициониран в глобалния пазарен сегмент с най-висока 

добавена стойност. Въпреки това, секторът търпи сериозна липса на експерти с точните 

умения за разработване на продукти и услуги за този пазар. Бързоразвиващият се ИКТ 

сектор изисква постоянно осъвременяване на техническите знания, както и отлични 

бизнес и социални умения и нагласа за иновации на всяка крачка. Правителствената 

подкрепа трябва да бъде насочена към прилагането на пилотни модели на всички 

степени в образованието, които да изграждат социални и бизнес умения, както и да 

насърчават нагласи в полза на иновациите. Подобни пилотни програми успешно се 

прилагат в избрани средни училища. Една широкомащабна програма (базирана на над 

30 компетенции в областта знания – общество) би имала значително въздействие върху 

ликвидирането на пропастта между търсенето на експерти с технически и бизнес 

умения и предлагането на подобни експерти от страна на средните и висши 

образователни институции. Една работна сила с адекватни умения ще помогне на 

сектора да освободи своя потенциал да задвижва растежа на базата на иновациите в 

икономиката като цяло.  

 ИКТ секторът има потенциала да стане ключов двигател за икономическия растеж 

задвижван от иновациите в България; трябва да се разработят правилните инструменти 

и да се направят правилните инвестиции, които да подкрепят идеите и проектите с най-

голям потенциал за иновационно лидерство в глобален мащаб. Съществува липса на 
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ясни приоритети за подкрепата на ИКТ сектора на политическо ниво, включително във 

важни области като подкрепата чрез правилните инструменти, ясни и справедливи 

правила за бизнеса и намаляване на административните тежести за ИКТ фирмите; 

публично финансиране за НИРД не само за ИКТ, но и за разпространение на ИКТ 

решения в други сектори на икономиката, свързано с подкрепата за технологичен 

трансфер и комерсиализация на иновативни идеи. Необходима е целева правителствена 

подкрепа за улесняване работата на НИРД центровете, за насърчаване на 

университетски спин-оф, стартиращо предприемачество, както и за насърчаване на 

успешните бизнес под-сегменти: кол центрове, споделени услуги, центрове за данни и 

др., които генерират приходи и изграждат капацитета на експертите. 

 Ключов въпрос, на който трябва да се отдели внимание, е значителното несъответствие 

в заплащането, което изследователите участващи в програми по 7-ма РП, получават в 

България и в ЕС. Продължаването на тази практика не насърчава българските 

изследователи да участват в международни партньорства и донякъде пречи 

формирането на човешки капитал и има потенциала да засили настоящето „изтичане на 

мозъци”, което би имало отрицателен ефект върху местния иновационен капацитет. 

Културни и творчески индустрии: 

 Основното предизвикателство в развитието на сектора и освобождаването на 

трансформиращата му сила за разпространение на иновациите в останалите сектори е 

привличането и задържането на творческите таланти (архитекти, дизайнери, 

рекламисти, разработчици на игри и др.), тъй като заплащането, което им се предлага 

не е конкурентно. Както и висококвалифицираните изследователи и опитни софтуерни 

инженери, творческите таланти са много мобилни и следват възможностите за по-

добро заплащане в чужбина, което води до „изтичане на мозъци”. 

 От началото на финансовата криза бизнесите в КТИ сектора са под силен натиск да 

отговорят на смаляващите се пазари за КТИ продукти и услуги и да балансират 

ограниченията, които те им налагат върху свободата на творческо изразяване, както и 

върху заплащането на творческите служители. Тъй като КТИ бизнеса в България запази 

творческите си служители въпреки свиващите се пазари, това доведе до компромиси с 

качеството на креативния компонент на КТИ продуктите и услугите. 

 Финансовата криза доведе до намаляване на „креативния компонент” и прекалено 

наблягане върху важността на техническите механизми за изпълнение на КТИ 

продукти и услуги. Ако оставим КТИ сектора сам да се справя с натиска на пазарите, 

това обикновено намалява креативността и съответно иновациите. Това от своя страна 

намалява способността на КТИ да дефинират една творческа среда, която би 

вдъхновявала иновациите в останалите сектори; т.е. използването на 

трансформиращата им сила.  

 КТИ в България имат големи затруднения да получат достъп до средствата, от които 

имат нужда, за да финансират дейностите си. Като се има предвид, че повечето КТИ 

бизнеси в България са микро предприятия или малки групи от специалисти на свободна 

практика, те не формират критичната маса, за да привлекат вниманието на банките, 

така че те да анализират КТИ проектите или да развият експертиза да разбират 

специалните бизнес модели на КТИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1: Анализ на българската износна кошница 

Структурата на износа на България не се е развила особено през последните няколко десетилетия 

по време на прехода (вж. графиките). Износът остава значително повлиян от природните ресурси 

(метали и слабо или средно рафиниран петрол, електрическо оборудване, облекло и 

селскостопански продукти), които се характеризират с ниско ниво на иновациите и се влияят от 

механизмите на ценообразуване на стоките за широко потребление, което прави представянето в 

сферата на износа податливо на дългосрочен успех. Според данни от 2008 г., само 3 процента от 

българския износ може да бъде класифициран като високотехнологични продукти, което е доста 

по-ниско от средното за ЕС-27 (16%) и се нарежда сред по-ниските нива за страните от Източна 

Европа (Чешка република 13%; Унгария – 20%; Хърватска 7%; Румъния 4%; Полша – 3%) Сред 

десетте най-значими износа, според класификация с разделение на двуцифрено ниво, само два 

(електрическото оборудване и бойлерите и машините) имат високотехнологичен компонент. 

Фигура 7.11: Съдържание на износната кошница 

1995(нетен износ) 

 

 

Фигура 7.12: Съдържание на износната кошница 

2010(нетен износ) 

 

Източник: The Observatory of economic complexity www.atlas.media.mit.edu  

Докладът относно постигането на интелигентен растеж
159

  включва обзор на 15-те водещи 

продуктови групи в износа на България в периода 2001-08 г. (с разделение на двуцифрено ниво) 

като сравнява националната промяна по отношение на дяла в световния пазар с растежа на 

международното търсене на стоките. Двете сини линии (промяна в световния пазарен дял=0 и 

                                                 

 
159 Световна банка 2012, „Постигане на интелигентен растеж: как научните изследвания и иновациите да работят за 

България”. 
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годишен ръст на целия експорт=18 процента между 2001 и 2008 г.) разделя графиката на четири 

квадранта, които характеризират еволюцията на българския износ. 

Горният десен квадрант (Шампиони) включва продукти, които се радват на бърз растеж по света и 

добро представяне в България; сред тях откриваме минерални горива и нефт, мед, зърнени храни и 

вторични продукти от селското стопанство, както и изделия от желязо и стомана. 

Продуктите от долния десен квадрант (Реализиращите се) набират световна пазарна стойност, но 

все още не са достигнали значим ръст на износа. Няколко индустрии с по-високо технологично 

съдържание, които имат добри шансове да станат шампиони на българския износ, попадат в тази 

група: фармацевтика, машиностроене, електрическо оборудване, междинни химични продукти 

(алуминий, пластмаси). 

 

Продуктите в горния ляв квадрант (Недостатъчно реализиращи се) са тези, за които има търсене по 

света, но България не се представя добре в сравнение с останалите страни по света и постепенно 

губи пазарните си дялове. Тук изпъкват производството на желязо и стомана. 

Продуктите с неясна перспектива относно бъдещия износ включват облекла и мебели, които 

заемат долния ляв квадрант (Залязващи). Тези продукти са изправени пред жестока конкуренция от 

страни като Китай и Индия, както и увеличаване на цената на труда, което намалява 

международната им конкурентоспособност. 

Фигура 7.13. Динамичен профил на износа на България  

 

Забележка: площта на кръговете отговаря на размера на износа в млн. щатски долари; представени са 

десетте най-големи износи; 

Източник: Доклад „Постигане на интелигентен растеж” 
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Приложение 2: Фокус групи по сектори 
 

Срещите на фокус групите с представители на ключовите сектори, вкл. бизнес, академични среди 

и правителство, бяха проведени през октомври и ноември 2012 г. в сътрудничество с МИЕ.   

Срещата на фокус групата за Сектор „Храни и хранопреработване” се проведе в София на 19 

ноември 2012. Целта на срещата беше да са направи общ преглед на сектора в България 

посредством водена дискусия с представители на заинтересованите страни. Ключовите въпроси, 

които бяха дискутирани с по време на срещата на тази фокус група бяха:  

 Как бихме могли да трансформираме зависимостта на сектора от вносни суровини, 

оборудване, техника, ноу-хау и други доставки? 

 Как бихме могли да оптимизираме подкрепата за производството и преработването на 

храни, които в момента са фрагментирани? 

 Как можем да интегрираме ефективните технологии и оборудване, които са остарели и не 

позволяват специализацията в обработката с висока добавена стойност? 

 Как могат да се подобрят публичните инструменти за финансиране на НИРД и иновации, 

вкл. схемите за европейско финансиране? 

 Как може да се подобри сътрудничеството между бизнеса и изследователските институции, 

вкл. интеграцията на екосистемата и сътрудничеството между частния и публичен сектори? 

 Как можем да съвместим търсенето в частния сектор и предлагането на изследователските 

институти за иновативни технологии и решения? 

Списък на участниците – Регионална фокус група „Храни и хранопреработване”, 19 ноември, 2012 

№ Име Организация Позиция 

1. Доц. Заря Ранкова Институт по овощарство Заместник директор 

2. Д-р Ваня Манолова Институт по овощарство Доцент 

3. Кръстанка Маринова Софийски университет Доцент 

4. Маргарита Добрева Eliaz Ltd Управител 

5. Елица Николова Президентство Секретар 

6.  Йорданка Чобанова Президентство Съветник 

7. Стефка Киркова Доцент Доцент 

8. Доц. Христо Бозукова Институт по тютюна Директор 

9. Доц. Стойка Машева IZK Maritsa Директор 

10. Доц. Лиляна Хаджиниколова Институт по рибарство и 

аквакултури 

Директор 

11. Проф. Аргир Живондов  Институт по овощарство Директор 

12. Доц. Ноньо Нанев Институт за изследване и 

развитие на храните  

Директор 

13. Лора Капеловска МИЕ Старши експерт Управление 

на Европейски проекти  

14. Николай Николов LB Lakt Ltd  

15. Михаила Ярлийска Министерство на финансите Икономическа и финансова 

политика 

16. Лейлара Дованова МИЕ  

17. Мария Балтаджиева  Лаборатория за научни  
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изследвания 

18. Павлина Параска Институт за изследване и 

развитие на храните 

Доцент 

19. Диана Попова Министерство на образованието  

20. Александър Негенцов Министерство на образованието  

21. Асен Минчев Minchev 64 Ltd Управител 

22. Вижданка Минчева  Partners Ltd Партньор 

23. Веселин Василев Riva Trade Ltd Управител 

24. Мария Мънгова  Техническа лаборатория – 

Институт за генетични 

растителни ресурси  

Ръководител 

 Срещата на фокус групата „Машиностроене и електроника” се състоя в София на 8 

ноември 2012 г. Целта на срещата беше да се направи общ преглед на съответния сектор в 

България посредством водена дискусия с представители на заинтересованите страни. 

Ключовите въпроси, които бяха дискутирани с по време на срещата на тази фокус група 

бяха:  

 Как е възможно да се осигури и поддържа човешкия капитал необходим на индустрията?  

 Как можем да превърнем ниската добавена стойност при машините  оборудването във 

такава с висока добавена стойност?  

 Можем ли да постигнем успех в засилването на иновациите и НИРД в сектора? 

Списък на участниците  – Фокус група „Мехатроника”, 8 ноември 2012 

№ Име Организация Позиция 

1. Емилия Радева  МИЕ Зав. отдел 

2. Емил Коматичев МИЕ Ст. експерт 

3. Ирена Николова Президентство Експерт 

4. Лора Капеловска МИЕ Експерт 

5. Ивана Раданова МОМН Експерт 

6. Ангел Вълков МОМН Експерт 

7. Александър Негенцов МОМН Експерт 

8. Диана Попова МОМН Експерт 

9. Антон Кънев МФ Експерт 

10. Йоана Лазарова МФ Ст. експерт 

11. Драган Пешински МРРБ Експерт 

12. Ирена Младенова Президентство Гл. експерт 

14. Илия Левков Клъстер Електромобили Председател 

13. Венислав Славков 
Клъстер Мехатроника / 

Spesima LTD 

Председател / Изпълнителен 

директор 

14. Венислав Ванев Клъстер Мехатроника Бизнес 

15. Стефан Павлов Клъстер Мехатроника Бизнес 

16.. Георги Георгиев BAEE Председател 

17. Елена Минчева Oskar-El LTD Изпълнителен директор 

18. Валери Андреев SAT LTD Изпълнителен директор 

19. Анатолий Иванов Sparky Eltos LTD Изпълнителен директор 

20. Байко Новаков Samel- 90 Изпълнителен директор 

21. Лазар Грозев  Докторант 

22. Сашо Въжаров Клъстер Мехатроника / Бизнес 
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Vanico LTD 

23. Георги Б. Мутафов Mikromotor LTD Изпълнителен директор 

24. Тодор Нешков Технически университер Декан 

25. Виктор Данчов IKEM LTD Изпълнителен директор 

26. Ивайло Томчев IKEM LTD Бизнес 

27. Спас Спасов Saturn Engineering LTD Изпълнителен директор 

28. Мичо Чипев Company Бизнес 

29. Виолин Ненов Консултативен център за 

усвояване на ЕС фондове за 

машиностроенето 

Ст. експерт 

30. Недко Шиваров БАН Доцент, Институт по 

машиностроене 

31. Костадин Костадинов БАН Професор 

Срещата на фокус групата „Фармацевтика” се състоя в София на 7 ноември 2012 г. Целта 

на срещата беше да се направи общ преглед на съответния сектор в България посредством 

водена дискусия с представители на заинтересованите страни. Ключовите въпроси, които бяха 

дискутирани с по време на срещата на тази фокус група бяха: 

 Можем ли да осигурим и поддържаме човешкия капитал необходим на индустрията? 

 Можем ли да увеличим разходите за НИРД, отделяни от публични и частни партньори? 

 Можем ли да увеличим ефективността на тези инвестиции? 

 Можем ли да подобрим регулаторната среда за бизнеса? 

 Може ли в бъдеще да развием международно съструдничество с големи центрове за НИРД 

и науката? 

 Можем ли да увеличим усвояването на фондове от ЕС за сектора чрез новата ОП 

„Иновации и предприемачество”/7-ма РП на ЕК? 

Списък на участниците  – Фокус група „Фармацевтика”, 7 ноември 2012 

№ Име Организация Позиция 

1. Борис Стоичков Roch Bulgaria Медицински директор 

2. Цвета Андонова Eli Lilly Мениджър Price Reimbursement 

and Access, България 

3. Илка Симова Inbiotech Генерален мениджър 

4. Красимир Левентиев Sopharma  

5. Красимира Чемишанска Amgen Bulgaria Генерален мениджър 

6. Любомир Чипилски Sanofi Директор R&D  

 

7. 

Мариела Марчева Glaxo Smith Kline  

8. Момчил Василев  Proviti  CEO 

9. Росен Казаков BGPharmA Изпълнителен директор 

10. Деян Денев ARRHarm Изпълнителен директор 

11. Нели Косева БАН, Инстипут по полимери Доцент 

12. Илза Пажева БАН Професор 

13. Светлана Симова БАН, Институт по органична 

химия 
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14. Светла Богданова БАН Професор 

15. Иван Атанасов Аро-био Институт Доцент 

16. Захари Винаров СУ Докторант 

17. Лора Капеловска МИЕ  

18. Ирена Николова МИЕ  

19. Николай Истатков МИЕ  

20. Милка Андреева МИЕ  

21. Диана Попова МОМС   

22. Венислава Марик МЗХ  

23. Ирена Младенива Президентство Сътрудник Икономическа 

политика 

24. Костадин Стоилов СБ Модератор 

25. Евгени Евгениев СБ Модератор 

26. Емилия Шехтова СБ Доклад 

 

Срещата на фокус групата „ИКТ” се състоя в София на 23 октомври 2012 г. Целта на 

срещата беше да се направи общ преглед на съответния сектор в България посредством 

водена дискусия с представители на заинтересованите страни. Ключовите въпроси, които бяха 

дискутирани с по време на срещата на тази фокус група бяха:  

 Можем ли да осигурим и поддържаме човешкия капитал с ИКТ знания, необходим на 

индустрията? 

 Можем ли/трябва ли да постигнем по-голяма диверсификация в сектора по отношение на 

приходите? (Почти 70% от всички приходи идват от сектор Телекомуникации.) 

 България заема 9-то място в годишната класация на A.T. Kearney за най-привлекателните 

локации за „офшорни” дейности като ИТ, бизнес процеси и кол центрове. Можем ли да 

извлечем ползи от тази възможност? 

Списък на участниците  – Фокус група „ИКТ”, 23 октомври 2012 

№ Име Организация Позиция 

1. Александър Михайлов Betahouse Съ-инвеститор 

2. Борислав Борисов VMware Директор, R&D 

3. Гергана Димитрова МТК Държавен експерт 

4. Даниела Пешева МТК Държавен експерт 

5. Детелина Смилкова VUZF Вицепрезидент 

6. Деян Иванов SISCO SYSTEMS Консултант Бизнез развитие 

7. Диана Попова МОМС Експерт, Дирекция „Наука” 

8. Димитър Димитров SAP Вицепрезидент 

9. Добромир Добрев Софийски университет Административен директор, 

Университетски комплекс за 

хуманитарни науки 

10. Елена Маринова Musala Soft CEO 

11. Евелина Христова МОМС Съветник 

12. Емил Коматчиев МИЕ Експерт, Дирекция 

„Икономическа политика”  

13. Емилия Радева МТК Директор на Дирекция 
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14. Илия Левков Клъстер Електромобили CEO 

15. Проф. Красен Стефанов СУ Професор, Завеждащ Дирекция 

„ИТ” 

16. Красимира Шиндарова Клъстер ИКТ Project officer 

17. Любен Белов LAUNCHub Директор 

18. Мария Колева МТК Експерт 

19. Нели Стоянова МТК Експерт  

20. Петър Иванов МОМС Заместник директор, 

Структурни фондове и 

международни образователни 

програми 

21. Пламен Жечев CISCO Мениджър Публичен сектор 

22. Пламен Стоянов МТК Експерт  

23. Проф. Румен Николов Институт за технологии и 

развитие 

Председател на борда на 

директорите/Зам, декан ФМИ 

24. Саша Безуханова HP Глобален директор 

25. Стефан Бумов Sofica CEO 

26. Тотка Чернаева МТК Експерт 

27. Филип Угринов Call Point New Europe Изпълнителен директор 

28. Христо Христов МТК Зав. „Управление проекти”, 

Дирекция „ИТ” 

29. Цветан Алексиев SIRMA Group CEO 

30. Явор Джонев SIRMA Group / BASCOM CTO / вицепрезидент 

31. Емилия Радева МИЕ Директор на дирекция 

32. Емил Коматчиев МИЕ Ст. експерт 

33. Двон габриел Годард Световна банка Гл. икономист, Ръководител 

екип  

34. Фей Борофис  Световна банка Специалист , Развитие на 

частния сектор, Координатор 

на екип 

35. Евгени Евгениев Световна банка Специалист,  Развитие на 

частния сектор 

36. Хуан Хулио Гутиерес Световна банка Специалист,  Развитие на 

частния сектор 

37. Ивона Боровик Световна банка Международен консултант  

38. Eва Вивалт Световна банка Специалист мониторинг 

39. Кристиян Филипов Световна банка Специалист, Развитие на 

частния сектор 

40. Костадин Стоилов Консултант, Световна банка Международен консултант 

41. Емилия Шехтова Консултант, Световна банка Консултант 

 

Срещата на фокус групата „Културни и творчески индустрии” (КТИ) се състоя в София на 27 

февруари 2012 г. Целта на срещата беше да се направи общ преглед на сектора в България 

посредством водена дискусия с представители на заинтересованите страни. Ключовите въпроси, 

които бяха дискутирани с по време на срещата на тази фокус група бяха:  

 Какво може да се направи, за да се сближат творческите индустрии с изследователите и 

академичните среди, за да се разшири контекста?   

 Какво може да се направи, за да се елиминира „невидимия таван” в пазарите за творческите 

индустрии, за да се осигури „поле за равностойна игра” за всички – какво могат да 

направят управляващите?  
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 Какво може да се направи, за да се подобри регулаторната среда (и ПИС) за творческите 

индустрии? 

 Какво може да се направи за по-добро таргетиране на частното финансиране за иновации в 

услугите? Как могат да помогнат управляващите?  

 Какво може да направи правителството, за да засили влиянието на иновациите в 

творческите индустрии – как да се таргетира финансиране от ЕС чрез новата ОП ИК? 

 Какво трябва да се направи в подкрепа на творческите индустрии, които да бъдат мотор на 

иновациите (ефект на разпростиране) и индустриалните промени в България? 
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Списък на участниците  – Фокус група „КТИ”,  27 февруари 2013 

No. Име Организация  Позиция 

1 Розалия Радичкова Народен театър „Иван Вазов” Продуцент 

2 Милена Червенкова ART Theater Артистичен директор 

3 Искра Радева Театър „Искри и сезони”   

4 Силвана Младенова Web and Events Group Мениджър събития 

5 Иван Несторов Sofia Music Enterprises Изпълнителен 

директор 

6 Мелик Пашаев Joker Media Управител 

7 Петър Петров Balkan Entertainment Company Управляващ партньор  

8 Борис Бегумов Ticketstreem Управител 

9 Десислав Стоянов Bon Promotions Управител 

10 Ивайло Стоянов Ciela Productions Управител 

11 Росен Мисов  Българска асоциация на рекламодателите Изпълнителен 

директор 

12 Дора Василева Българска уеб асоциация Председател 

13 Красимир Папазов Ogilvy Bulgaria Изпълнителен 

директор 

14 Иван Киров Mccann Ericsson Творчески директор 

15 Иван Цакова Hopper Maps Изпълнителен 

директор 

16 Димитър Димитров Cinema Box Office Изпълнителен 

директор 

17 Елица Панова Ciela Publishing   

18 Георги Бакалов  Съюз на архитектите Председател 

19 Любомир Пеловски Съюз на архитектите Зам. председател 

20 Ваня Фурнаджиева Съюз на архитектите Секретар 

21 Димитър Добрев  Нов български университет  Професор по дизайн  

22 Светослав Тодоров Studio Mode Директор 

23 Замфир Хаджийски УАСГ Професор по 

архитектура 

 

 

 


