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I. Резюме

Най-често иновацията се асоциира с промяна или въвеждане на нещо ново в

практиката.  За  да  се  подобри  конкурентоспособността  на  предприятията  на

територията  МИГ  „Девня  –  Аксаково“  е  необходима   информация  и  знание  за

тенденциите  и  разпознаването  на  бизнес  възможностите  за  растеж  чрез

разработване и въвеждане на иновации.

Във  връзка  с  изпълнението  на  заложените  мерки  по  Оперативна  програма

„Иновации  и  конкурентоспособност“  в  одобрената  Стратегия  за  водено  от

общностите  местно  развитие  на  МИГ  Девня  –  Аксаково“  е  необходимо  да  се

установи доколко малките и средни предприятия на територията  на МИГ-а имат

възможност за разработване и внедряване на иновации. Проучването и оценката на

техническите  и  организационни  ресурси  и  изследването  на  тенденциите  и

възможностите  за  растеж  чрез  иновации  в  сферата  на  предприемачеството  ще

осигури  базова  информация  както  за  бизнеса,  така  и  за  местната  общност  по

отношение  потенциала  за  реализиране  изпълнението  на  заложените  мерки  в

одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Девня –

Аксаково“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Доклада  за  извършеното  изследване  съдържа  12  раздела.  Посочена  е

методологията,  формулирани  са  изследователските  въпроси,  посочени  са

използваните в изследването методи и техники. В раздели  V,VI  и VII  е направен

обзор  на  иновациите  като  смисъл,  съдържание,  характеристики,  разгледани  са

техните източници, фази и измерения.

В  раздел  VIII  е  разгледано  предприемачеството.  Извършен  е  преглед  на

неговата институционална рамка в България и връзката му с образователната сфера

като източник  на знания.  Изведена е тезата,  че  предприемачеството  е по-скоро

начин  на  мислене  и  поведение,  свързан  с  идентифициране  на  възможности,

създаване на екип, намиране на ресурси, поемане на риск, позитивно мислене и

изграждане  на  нещо  за  бъдещето.  Усвояването  на  знания  от  страна  на

предприемачество е мостът, който свързва бизнеса с науката и иновациите.
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В раздел IX е извършена оценка на техническите, човешките и организационни

ресурси на бизнеса за разработка и внедряване на иновации. Изведена е тезата, че

склонността  на  предприемачеството  към иновации  се  отразява  положително  на

неговото развитие. Посочена е корелацията на разходите за НИРД и свързаните с

това инвестиции в технологична инфраструктура,  с увеличаването на продукцията

им.

В раздели X, XI, XII и XIII е разгледана конкретната ситуация на територията

на МИГ „Девня – Аксаково“. Изведени са тенденциите и възможностите за растеж

чрез  разработването  и  внедряването  на  иновации,  формулирани  са  конкретни

препоръки и насоки.

II. Методология

Каква част от иновациите е вдъхновение и каква –  усилена работа? Ако е

преди всичко първото, тогава ролята на мениджмънта е ограничена: да назначи

правилните хора и да не им пречи.

 Ако е по-скоро второто, мениджмънтът има значително по-сериозна роля: да

заложи правилните роли и процеси, да зададе ясни цели и адекватни методи за

измерването им и да следи резултатите от всяка стъпка.

Питър Дракър

Иновацията е специфична функция на предприемачеството, независимо дали в

един съществуващ бизнес, в обществена институция или в нова фирма, основана от

един човек в семейната кухня. Тя е средството, с което предприемачът или създава

нови,  произвеждащи  добавена  стойност  ресурси,  или  увеличава  потенциала  на

съществуващите ресурси да създават добавена стойност.

Днес съществуват доста неясноти около понятието предприемачество. Някои

наблюдатели  използват  този  термин  за  малките  бизнеси,  а  други  –  за  новите

бизнеси. На практика обаче и много от добре утвърдените компании се ангажират с

изключително успешно предприемачество. Следователно, терминът не се отнася до

големината или „възрастта“ на дадено предприятие, а до определен тип дейност. В
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сърцето  на  тази  дейност  е  иновацията:  усилието  да  създадеш  целенасочена,

фокусирана промяна в икономиката или социалния потенциал на едно предприятие.

Основната  цел на  това  изследване е  да  се  изследва  потенциалът  и

възможностите за разработване и внедряването на иновации от предприемачите на

територията  на  МИГ  „Девня-Аксаково“,  което  ще  допринесе  за  подобряване  на

бизнес  средата  и  повишаване  на  жизненото  равнище  и  бизнес развитие  на

територията  на  МИГ  „Девня-Аксаково“.  Изготвянето  на  анализа  е  в  подкрепа

изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ

„Девня –Аксаково“.

Предмет  на  изследването е  съществуващото  поведение  и  нагласите  за

промяна  поведението  на  местната  общност  в  лицето  на  стопанския  сектор  по

отношение на разработването и внедряването на иновации.

III. Изследователски въпроси

Основната изследователска задача  е да бъде установен потенциалът за

разработване и внедряване на иновации на територията на МИГ „Девня-Аксаково“,

като  се  анализира  състоянието  на  местните  предприемачи,  техният  опит  и

нагласите им за развитие на бизнеса чрез прилагането на иновации.

Основни изследователски въпроси:

1. Същност принципи и източници на иновацията.

2. Предприемачество и неговите ресурси за разработване и внедряване на 

иновации.

2. Анализ на икономическия профил на територията на МИГ „Девня-Аксаково“ 

относно разработването и внедряването на иновации

3. Анализ на възможностите за насърчаване разработването и прилагането на 

иновации в стопанския сектор от  територията на МИГ „Девня-Аксаково“

4. Насоки за разработване и внедряване на иновации на територията на МИГ

„Девня-Аксаково“ и възможности за растеж чрез иновации.
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IV. Използвани методи

Настоящото проучване е извършено чрез прилагането на различни методи за

събиране  на  базови  данни  и  информация,  методи  за  тяхната  обработка  и

интерпретиране и методи за представяне на обработената информация.

Кабинетно  проучване  –  събиране  на  данни  и  информация  от  различни

институции, събиране на познания, мнения, опит и предложения чрез анкета.

Анализ и Синтез – анализиране на базовата изходна информация и данни,

обобщаване на резултатите, изводи и препоръки.

Оценка – оценка на социално-икономическото състояние на територията и

степен на нейното развитие.

Сравнение – сравняване на цифрови данни, факти, показатели и резултати от

проучването и наблюдението и формулиране на изводи.

 Работа в екип – разпределение на задачите в рамките на екипа за изготвяне

на анализа.

 SWOT  анализ  –  анализ  на  силните  и  слабите  страни,  възможностите  и

заплахите.

 Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите,

ще  се  използват  геометрически  изображения  на  функционална  зависимост  с

помощта на линии на равнината. Анализа съдържа цветни карти, таблици, графики,

фигури и схеми.

V. Същност на иновацията

„Иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен

продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг

или  на  нов  организационен  метод  в  търговската  практика,  организацията  на

работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при

това повишават конкурентоспособността на фирмите”.

Иновацията често се определя като нова идея,  която се оказва успешна в

практиката.  Новата  идея  може  да  бъде  нов  продукт,  практика,  услуга,
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производствен процес или нов начин на организация. Тази нова идея може да се

установи  като  иновация  само  ако  се  превърне  в  повече  или  по-малко  основно

приложение  или  с  доказване  на  полезността  си  в  практиката.  Превръщането  в

основно приложение не винаги зависи само от убедителността на творческата идея.

Това  също така  зависи  от  пазарните възможности,  готовността  на  сектора  да  я

приеме,  икономическата  ефективност,  представянето  и  възприемането,  случайни

външни  фактори  и  др.  Преди  новата  идея  да  стане  действително  основно

приложение,  тези  фактори  не  могат  да  бъдат  преценени  и  да  се  каже  дали

съответната идея ще намери пазар или дали ще бъде често прилагана/използвана.

Поради  това  не  е  възможно  предварително  да  сме  сигурни  дали  идеята  ще  се

превърне в иновация: човек може да определи само впоследствие дали една нова

идея е довела до истинска иновация.

Често пъти е невъзможно „иновацията” да бъде определена предварително и

определени  дейности,  че  са  „иновативни”.  Познатите  концепции  за  иновации

включват  еднопосочни  („линейни")  и  интерактивни  („системни")  иновации.

Линейната иновация се основава на научноизследователски подход,  като новите

идеи  са  резултат  от  научни  изследвания  и  са  въведени  в  практиката  чрез

еднопосочен (линеен) трансфер на знания. Промяната и иновациите се очаква да

бъдат  проектирани  и  организирани,  предвидими  и  трябва  да  бъдат  рационално

планирани.

При  интерактивните  „системни”  иновации,  основата  също  е  резултат  от

науката,  но  също  и  от  практиката  и  от  посредници,  консултантски  услуги,

неправителствени организации, изследователи и др. като участници в един процес

„отдолу-нагоре".  Интерактивната  иновация  включва  съществуващо  (понякога

мълчаливо) познание, което не винаги е чисто научно.  Иновациите,  създадени с

интерактивен подход,  често предоставят  по-целенасочени решения,  които са по-

лесно приложими, тъй като процесът е благоприятен за ускоряване на въвеждането

и приемането на новите идеи.

И двата подхода към иновациите са еднакво валидни, но последствията за

програмиране  са  различни.  Линейният  подход  се  основава  на  информационни
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дейности,  линейни  методи  за  консултиране  и  обучение.  Интерактивният  модел

разчита главно на сътрудничество, споделяне на знания и посреднически методи на

консултиране. Този подход спомага за развитието на първоначалните резултати от

научните изследвания в практически приложения и създаването на нови идеи чрез

взаимното обогатяване между участниците.

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 условия за идентифициране на бизнес възможности и улеснява достъпа до

‘суровините’,  необходими  за  тяхното  развитие.  Намесата  на  държавата  в  този

процес  цели  премахване  на  пречките  пред  дейността  на  предприемачите  чрез

осигуряване на подходящи стимули и правна и регулаторна рамка. Но 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

научно-приложни изследвания. 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. В една среда, където провалът се заклеймява и има

бизнес и социална цена, намесата на държавата за стимулиране на иновациите и

предприемачеството е задължителна.

VI. Принципи на иновацията

Систематичните  иновации  започват  с  анализ  на  източниците  на  нови

възможности.  В  зависимост  от  контекста,  източниците  имат  различна  степен  на

важност  в  различните  периоди.  Демографските  показатели,  например,  могат  да

бъдат  от  минимално  значение  за  иновации  във  фундаментални  индустриални

процеси като производството на стомана, но линотипната машина става успешна

преди всичко, защото не е имало достатъчен брой квалифицирани словослагатели,

които да отговорят на нуждите на масовия пазар. В същия ред на мисли, новото

знание може да не е много релевантно за някой, който иновира даден социален
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инструмент, за да задоволи нужда, възникнала в резултат от демографски промени

или от нов данъчен закон. Но каквато и да е ситуацията, иноваторите трябва да

анализират всички потенциални източници.

Тъй  като  иновациите  са  едновременно  концептуални  и  свързани  с

възприятията, бъдещите иноватори трябва да излязат навън и да гледат, да питат и

да слушат. Успешните иноватори използват както дясната, така и лявата половина

на  мозъка  си.  Те  работят  аналитично,  за  да  разберат  каква  трябва  да  бъде

иновацията,  за  да  отговори  на  дадена  възможност.  След  това  изследват

очакванията, ценностите и нуждите на потенциалните потребители.

За  да  бъде  ефективна,  една  иновация  трябва  да  бъде  проста  и  да  бъде

фокусирана. Тя трябва да прави само едно нещо, иначе обърква хората. Всъщност,

най-голямата оценка,  която  една иновация може да получи,  е  хората  да кажат:

„Това е очевидно! Защо аз не се сетих? Толкова е просто!“ Дори иновациите, които

създават нови потребители и нови пазари, трябва да имат дадено специфично, ясно

и внимателно проектирано приложение.

Ефективните иновации често започват като нещо малко.  Те не са някакви

грандиозни неща. Може да е това, да накараш едно движещо се колело да създава

електроенергия,  докато се движи по релсите – иновация,  която прави възможен

електрическия автомобил. Или може да бъде елементарната идея да се слага винаги

един и същ брой клечки в една кибритена кутия (някога са били 50). Тази семпла

идея прави възможно автоматизираното пълнене на кибритените кутии и превръща

шведите  в  световни  монополисти  в  производството  на  кибритени  кутии  в

продължение на половин век. И обратно – грандиозни идеи, които имат амбицията

да „направят революция“ в дадена индустрия, не винаги работят.

Всъщност никой не може да предвиди дали дадена иновация ще завърши с

голям бизнес или със скромно постижение. Но дори и резултатите да са скромни,

успешните иновации имат за цел още от самото начало да зададат стандарти, да

определят  посоки  за  нови  технологии  или  нови  индустрии,  да  създадат  бизнес,

който е – и остава – водещ. Ако една иновация не се стреми към лидерство от

самото начало, едва ли е достатъчно иновативна.
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Иновацията  е  преди  всичко  работа,  а  не  гениално  хрумване.  Тя  изисква

познания. Често изисква находчивост. И изисква фокус. Определено има хора, които

са по-талантливи иноватори от други, но техният талант е в една ясно определена

област.  Иноваторите  рядко  работят  в  повече  от  една  сфера.  За  всички  свои

иновативни  изобретения  Томас  Едисон  е  работил  само  в  сферата  на

електричеството.  Иновациите  изискват  познания,  находчивост  и  преди

всичко фокус.

При  иновациите,  както  и  при  всяка  друга  работа,  има  талант,  има

находчивост, има познания. Но когато всичко е казано и направено, това, от което

се нуждае иновацията, е усилена, фокусирана, целенасочена работа. Ако липсват

старание, постоянство и отдаденост, талантът, находчивостта и познанията нямат

никакво значение.

Предприемачество разбира се, не се изчерпва със систематичните иновации –

има  различни  предприемачески  стратегии  и  принципи  на  предприемаческия

мениджмънт,  които  са  необходими,  както  в  утвърдените  предприятия,  така  и  в

обществените  организации  и  новите  бизнеси.  Но  самата  основата  на

предприемачеството, това е практиката на систематичните иновации.

VII. Източници и характеристики на иновациите

7.1 Източници на иновации

Историята  познава  иновации,  които  са  родени  от  гениално  хрумване.

Повечето  иновации  и  особено  най-успешните  от  тях  са  резултат  от  съзнателно,

целенасочено търсене на възможности за иновации, които могат да бъдат намерени

само в някои ситуации.

Съществуват четири такива  източника  на  възможности  в  рамките  на  една

компания  или  индустрия:  неочаквани  обстоятелства,  несъответствия,  промяна  в

процесите и промяна в индустрията или пазара.
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Още три  източника на  иновации съществуват  извън  дадената  компания,  в

нейното социално и интелектуално обкръжение: демографски промени, промени във

възприятията и нови знания.

Вярно,  тези  източници  се  припокриват,  могат  да  бъдат  различни  по

отношение на риска, който носят или своята сложност, а и потенциалът за иновации

може  да  съществува  едновременно  в  повече  от  един  източник.  Но  заедно  те

съставят огромна част от възможностите за иновации.

7.1.1 Неочаквани обстоятелства

Да  разгледаме  първо  най-лесния  и  прост  източник  на  възможност  за

иновации: неочакваното.  В  началото  на  30-те  години  на  20  век  IBM изобретява

първата  модерна  изчислителна  машина,  създадена  за  банките.  Но  банките  през

1933 не проявили интерес към новото оборудване. Това, което спасило компанията

–  според  историята,  която  Томас  Уотсън  старши,  основател  и  дългогодишен

управител на IBM, често е разказвал, – било едно неочаквано обстоятелство: Ню

Йоркската  обществена  библиотека  поискала  да  купи  машината.  За  разлика  от

банките, библиотеките в този период имали пари и Уотсън продал повече от 100, от

своите  иначе  непотребни  машини,  именно  на  библиотеки.

Петнадесет години по-късно, когато всички смятали, че компютрите са създадени за

някаква модерна научна работа, бизнесът неочаквано проявил интерес към машина,

която  може  да  прави  пейрол.  Univac  –  най-модерната  тогава  машина  –  не

притежавала  бизнес  приложения.  Но  IBM  веднага  осъзнали  възможността  за

неочакван успех, преработили машината, която в основата си била Univac машина,

за  такива  обикновени  приложения  като  пейрола  и  в  рамките  на  пет  години  се

превърнали в лидер в компютърната индустрия – позиция, която си запазват и до

днес.

Неочакваният  провал  може  да  бъде  също  толкова  важен  източник  на

възможност за иновации.  Всеки знае историята за Ford Edsel,  като най-големият

провал на нов модел в света на автомобилната индустрия. Това, което вероятно

малко хора знаят, е че провалът на Edsel е станал в голяма степен основа на по-
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късния успех на компанията. Форд планирал Edsel – най-внимателно създаденият

дотогава модел в американската автомобилна история – да донесе на компанията

пълна продуктова линия, с която тя да конкурира General Motors. Когато моделът се

провалил,  въпреки  цялото  планиране,  пазарни  проучвания  и  дизайн,  вложени  в

него,  Форд  осъзнал,  че  се  е  случило  нещо  на  пазара  на  автомобили,  което

противоречи на начина, по който GM и всички останали са създавали и маркетирали

автомобили до сега. Пазарът вече не бил сегментиран основно по доходи – новият

принцип на сегментиране бил това, което днес наричаме „лайфстайл“. Отговорът на

Форд бил "Mustang" – модел, който дал на компанията категорична индивидуалност

и я превърнал отново в пазарен лидер. 

Неочакваният  успех  или  провал  са  толкова  продуктивни  източници  на

възможност за иновации, защото много компании ги пропускат, игнорират или дори

роптаят срещу тях. Германският учен, който през 1905 г. синтезирал новокаина –

първият  наркотик,  който  не  създава  зависимост,  –  предвиждал  той  да  бъде

прилаган  предимно  в  хирургически  операции  като  например  ампутацията.

Хирурзите, обаче, предпочитали пълна анестезия при тези процедури, а и все още

предпочитат. Вместо това, новокаинът бил много радушно приет от зъболекарите.

Създателят  му  прекарал  останалите  години  от  живота  си  пътувайки  от

стоматологичен  курс  на  стоматологичен  курс,  четейки  лекции,  в  които

предупреждавал  зъболекарите  да  не  използват  „погрешно“  неговото  благородно

изобретение  за  случаи,  за  които  лекарството  всъщност  било  създадено. 

Тази  история  вероятно  е  леко  преувеличена,  но  илюстрира  отношението,  което

мениджърите  често  имат  към  неочакваното:  „Това  не  трябваше  да  се  случва!“

Корпоративните системи за отчитане допълнително засилват тази реакция, тъй като

те не обръщат внимание на непредвидените възможности. Типичният месечен или

тримесечен отчет включва на първата си страница списък с проблеми – това са

областите, в които резултатите не отговарят на очакванията. Такава информация е

необходима, разбира се, за да предотврати влошаването на общото представяне на

компанията.  Но  в  същото  време  това  възпрепятства  разпознаването  на  нови

възможности. Такива възможности могат да бъдат открити най-често в областите,
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където компанията постига по-добри резултати от предварително заложените. Така

че  истински  предприемачески  ориентираният  бизнес  трябва  да  има  две  „първи

страници“ на отчетите си: една с проблеми и една с възможности, а мениджърите

трябва да отделят еднакво време и внимание и на двете.

7.1.2 Несъответствия

Несъответствието  между очакванията  и  резултатите също може да  отвори

възможност за иновация. В продължение на 50 години след началото на 20-ти век,

корабостроителите  и  спедиционните  компании  работели  здраво,  за  да  направят

корабите по-бързи и да намалят разходите им на гориво. Въпреки това, колкото по-

успешни  били  те  в  увеличаването  на  скоростта  и  намаляването  на  разхода  на

гориво,  толкова  по-лоши  ставали  икономическите  резултати  на  презокеанските

товарни  кораби.  Около  50-те  години  на  20-ти  век  презокеанските  спедиционни

компании вече умирали, ако не били и напълно умрели. Това, което не било наред,

всъщност, било несъответствието между очакванията на индустрията и реалността.

Истинските  разходи  идвали  не  от  работата  на  корабите  (т.е.  плаването  им  в

океана),  а  от  липсата  на  работа  (престоят  им  на  пристанищата).  След  като

мениджърите осъзнали къде е проблемът, необходимата иновация била очевидна:

ро-ро корабите (Roll-on / Roll-off ships) и контейнеровозите. Това решение, което

включва  една  стара  и  позната  технология,  просто  прилага  към  презокеанските

товарни кораби това, което влаковете и камионите използвали вече от 30 години.

Промяната не в технологията, а в гледната точка към корабите тотално преобръща

икономическите показатели на презокеанската спедиция, която става една от най-

растящите и печеливши индустрии през последните 20-30 години.

7.1.3 Промяна в процесите

Това, което днес наричаме медии, се корени в две иновации, разработени

около 1890 г., в отговор на необходима промяна в процесите. Едната е линотипът на

Отмар Мергенталер,  който прави възможно вестниците да се  печатат бързо и в

големи  тиражи.  Втората  е  една  социална  иновация  –  съвременната  реклама,
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измислена  от  първите  издатели  на  вестници:  Адолф  Окс  на  New  York  Times,

Джоузеф Пулицър на New York World и Уилям Рандолф Хърст. Рекламата им дава

възможност да разпространяват новини на практика без разходи, с печалбата от

маркетинга.

7.1.4 Промяна в индустрията и пазара

Мениджърите  може  да  вярват,  че  икономическите  структури  са

предопределени от господ, но тези структури могат – и често това се случва – да се

променят  дори и  за  една  нощ.  Тези  промени създават  огромни  възможности  за

иновации.

Един  от  най-големите  успехи  в  американския  бизнес  през  последните

десетилетия  е  този  на  брокерската  фирма  Donaldson,  Lufkin  &  Jenrette,  наскоро

придобита от Equitable Life Assurance Society. DL&J е създадена през 1960 г. от трима

млади мъже, всички възпитаници на Harvard Business School, които осъзнават, че

структурата  на  финансовата  индустрия  се  променя,  тъй  като  институционалните

инвеститори започват да доминират. Тези млади мъже са започнали на практика без

начален капитал и без връзки. Въпреки това, в рамките на няколко години, тяхната

фирма се превърнала в лидер в областта на договорените комисионни и в една от

звездите  на  Уол  Стрийт.  Те  са  първите,  които  се  регистрират  като  публична

компания. По  подобен  начин,  промените  в  индустрията  създават  огромни

възможности за иновации за американските здравни компании. През последните 15

години в страната са се появили множество независими хирургични и психиатрични

клиники, центрове за спешна помощ и здравноосигурителни компании. При доста

утвърдени компании, фокусирани върху запазването на това, което вече имат, се

наблюдава тенденция да не „контраатакуват“, когато новопоявилите се играчи ги

предизвикват. Вместо това,  когато структурите на индустрията или на пазара се

променят,  традиционните  лидери  отново  и  отново  пренебрегват  най-

бързорастящите пазарни сектори. Новите възможности рядко се вписват в начина,

по който компаниите до момента са подхождали към пазара,  дефинирали са го,
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организирали са го или са го обслужвали. Следователно, иноваторите имат добър

шанс да бъдат оставени на спокойствие за дълго време.

 Демографски промени

 От всички външни източници на иновации демографските промени са най-

значими. Демографски събития дори са водещи в определени периоди. Например,

всеки, който ще бъде на трудовия пазар през 2032 година, вече е роден. Тъй като

хората,  които определят политиките, често пренебрегват демографските аспекти,

тези, които ги наблюдават и използват, ще бъдат богато възнаградени. Японците са

толкова напред в роботиката, тъй като обръщат внимание на демографския фактор.

Всеки човек в развитите страни около 70-те години е чувал, че тогава е имало както

рязко  покачване  на  раждаемостта,  така  и  продължаващ  и  до  днес  бум  в

образованието.  Половината  и  дори  повече  от  младите  хора  са  продължавали

образованието  си  и  след  гимназия.  Следователно,  броят  на  хората  с  по-ниска

квалификация,  традиционно  работещи в  производствените  предприятия,  рязко  е

намалял,  като към 1990 г.  вече е критично малък.  Всеки е знаел това,  но само

японците са реагирали адекватно на този факт и днес имат зад гърба си вече 10-

годишно лидерство  в  роботиката. Почти  същото важи и за  успеха  на  френската

компания  Club  Mediterranée  в  туристическия  и  ваканционния  бизнес.  До  1970  г.

внимателните наблюдатели са могли да забележат появата на множество богати и

добре образовани млади хора в Европа и Съединените щати. Недоволни от типа

ваканции,  които  техните  принадлежащи  към  работническата  класа  родители  са

имали – няколко седмици през лятото в Брайтън или Атлантик Сити – тези млади

хора  са  идеалните  клиенти  за  нова,  екзотична  версия  на  ваканция  през

тийнейджърските  си  години.  Мениджърите  винаги  са  били  убедени,  че

демографските  параметри  имат  значение,  но  и  винаги  са  вярвали,  че

статистическите  данни  за  населението  се  променят  бавно.  През  това  столетие,

обаче, това не е така. Напротив, възможностите за иновации, свързани с промяната

в  броя  на  хората  и  тяхното  разпределение  по  възраст,  образование,  работа  и

географско местоположение, са сред най-благодатните и най-малко рисковите от

гледна точка на предприемачите. 
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 Промени във възприятията

„Чашата е наполовина пълна“ и „чашата е наполовина празна“ са описания на

един  и  същи  факт,  но  имат  коренно  различно  значение.  Промяната  в

мениджърското  възприятие  на  чашата  от  „наполовина  пълна“  на  „наполовина

празна“ отваря огромна възможност за иновации.

Всички факти показват, например, че през последните 20 години здравето на

американците  се  е  подобрило  с  безпрецедентна  бързина  –  независимо  дали  се

измерва като ниво на смъртност при новородените, продължителност на живота на

най-възрастните, брой на раковите заболявания (освен тези на белите дробове),

процент на успешно излекувани ракови заболявания или други фактори. Въпреки

това,  колетивна  хипохондрия  е  обхванала  нацията.  Никога  преди  не  е  имало

толкова много тревоги или страхове по отношение на здравето. Изведнъж всичко се

оказва  потенциален  причинител  на  рак,  сърдечни  заболявания  или  постоянна

загуба  на  памет…  Чашата  определено  е  наполовина  празна.

Вместо да се наслаждават на невероятното подобрение на здравната статистика,

американците като че ли подчертават колко всъщност са далеч от безсмъртието.

Тази гледна точка към нещата създава много възможности за иновации: пазар за

нови здравни списания, за курсове по гимнастика и екипировка за джогинг, както и

за всички видове здравословни храни. Най-бързо растящият бизнес в Съединените

щати  през  1983  г.  беше  една  компания,  която  произвежда  екипировка  за

упражнения на закрито.

Промяната  на  възприятията  не  променя  фактите.  Тя  променя  тяхното

значение, и то много бързо. Само две години бяха необходими, за да се промени

възприятието на компютъра от заплаха и нещо, предназначено само за бизнеса, до

нещо, което някой ще си купи, за да изчисли данък общ доход. Не е задължително

икономиката да диктува тази промяна: де факто тя може и да няма нищо общо с

нея. Това, което определя дали хората виждат чашата като наполовина пълна или

празна,  са  не  толкова  фактите,  колкото  общото  настроение,  а  промяната  в

настроението  често  влияе  на  количествените  определения.  И  това  не  е  нещо
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екзотично или странно. Това е конкретно. Може да се дефинира. Може да се тества.

И може да се използва като възможност за иновации.

 Нови знания

 Сред  исторически  значимите  иновации  тези,  които  са  базирани  на  нови

знания, независимо дали научни, технически или социални, – са много напред в

класацията.  Те  са  супер-звездите  на  предприемачеството;  те  привличат

общественото  внимание  и  парите.  Те  са  тези,  които  хората  обикновено  имат

предвид, когато говорят за иновации, въпреки че не всички иновации, базирани на

нови знания,  са  значими. Базираните на  нови  знания  иновации се  отличават  от

останалите  по  времето,  което  изискват,  по  броя  на  свързаните  с  тях  нещастни

случаи и тяхната предвидимост, както и по предизвикателството,  което поставят

пред  предприемачите.  Като  повечето  супер-звезди,  те  могат  да  бъдат

темпераментни, капризни и трудни за управление.  Те имат най-дълъг период на

реализация от всички иновации. Периодът между появата на нови знания и тяхното

трансформиране  в  приложима  технология  обикновено  е  доста  продължителен.

Следва още един дълъг период, преди тази нова технология да се появи на пазара

като  продукт,  процес  или  услуга.  Като  цяло,  общото  време  за  появата  на

иновацията е нещо от рода на 50 години – цифра, която не е намаляла съществено

през годините. Базираните на нови знания иновации могат да бъдат темпераментни,

капризни и трудни за управление. За да станат ефективни, иновациите от този вид

изискват  не  само  един  вид  знания,  а  повече.  Например  за  създаването  на

компютъра, са били необходими не по-малко от шест отделни области на знанието:

 бинарната аритметика;

 концепцията  на  Чарлз  Бабидж  за  изчислителната  машина,  разработена

през първата половина на 19-ти век;

 перфокартата, изобретена от Херман Холерит за Бюрото за преброяване на

населението на САЩ през 1890 г.; 

 „аудионовият приемник“ – електронен усилвател, изобретен през 1906 г.; 

символната логика, разработена между 1910 и 1913 от Бъртранд Ръсел и Алфред

Норт Уайтхед; 
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 концепцията  за  програмирането  и  обратната  връзка,  която  се  ражда  в

резултат от безплодните опити през Първата световна война да бъдат създадени

ефективни противосамолетни оръжия.

 Но макар че цялото необходимо знание е било налично до 1918 г., първият

работещ дигитален компютър се появява едва през 1946 г.

Дългото  време  за  реализация  и  необходимостта  от  конвергенция  между

различните  типове  знание  обяснява  своеобразния  ритъм на  базираните  на  нови

знания иновации, тяхната атрактивност и опасностите, свързани с тях. По време на

дългия период на зараждането им често има повече говорене и малко действие.

След  това,  когато  всички  елементи  изведнъж  се  съберат,  настъпва  огромно

въодушевление  и  активност,  съпроводени  с  множество  разсъждения  и

предположения.  Внимателният  анализ  на  нуждите  и,  преди  всичко,  на

възможностите на потенциалния потребител също е от основно значение. Може да

изглежда  парадоксално,  но  базираните  на  нови  знания  иновации  са  много  по-

зависими от пазара от всеки друг вид иновации. Британската компания De Havilland

проектира и създава първият пътнически джет, но без да анализира нуждите на

пазара  и,  съответно,  без  да  идентифицира  два  ключови  фактора.  Първият  е

съотношението мужду брой пътници и цена, при които един малък джет би имал

огромно предимство при полет по дадена отсечка. Вторият е също толкова важен:

как  една  авиокомпания  може  да  финансира  покупката  на  един  толкова  скъп

самолет?  Тъй  като  De  Havilland  не  успяват  да  направят  адекватен  анализ  на

потребителите, две американски компании – Боинг и Дъглас – слагат ръка върху

американската авиоиндустрия с джетове.

7.2 Характеристики на иновациите

Въпреки,  че  необходимостта  от  повече  иновации  е  широко  призната,  има

различни мнения за това  какво означава иновация в бизнес  контекст.  Много от

служителите  мислят  предимно  за  иновациите  като  революционни  продукти  като

Ipod, но това е твърде тесен поглед върху нещата.
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Разработени  са  различни  определения  за  иновация.  Мениджърите  и

служителите  могат  да  имат  различни  мнения,  относно  истинската  същност  на

иновациите в своята бизнес среда. Ето защо, когато мненията в една организация се

разминават  относно  представата  за  характеристики  на  иновациите,  това  би

затруднило  изпълнението  на  иновационната  стратегия.  Австрийският  икономист

Йозеф Шумпетер (SCHUMPETER, J.A. The Theory of Economic Development, Harvard,

1934, p. 255) още през 30-те години на 20 век разглежда пет различни аспекта на

иновациите и неговата дефиниция се счита за изчерпателна:

1. Въвеждането на добър продукт, който е нов за потребителите или с по-

високо качество.

2.  Методи  за  производство,  които  са  нови  за  даден  отрасъл  на

промишлеността.  Не  е  задължително  да  са  нови  научни  открития  и  да  не  са

използвани в други промишлени сектори.

3. Отваряне на нови пазари.

4. Използване на нови източници на доставка.

5. Нови форми на конкуренция, която да доведе до преструктурирането на

промишлеността или пазара.

В сектора на услугите терминът иновация може да бъде объркващ. Полезно

определение е: "иновациите в сектора на услугите се състоят от нови услуги и нови

начини за производство или предоставяне на услуги, както и значителни промени в

сферата  на  услугите  или  тяхното  производство  или  доставка".  Психолозите

разглеждат иновациите като социален процес: "умишленото въвеждане и прилагане

в рамките на една роля, група или организация на идеи, процеси, продукти или

процедури, нови на съответната единица за приемане, предназначена да донесе

значителна полза за индивида, групата, организацията или обществото като цяло".

Това  показва,  че  появата  на  новаторски  идеи,  зависи  от  културата  на  една

организация.

Сравнявайки различните определения за иновациите,  може да се види, че

има няколко общи елементи:  какво  се  е  променило (промени като  продукт  или

процес);  колко са  променени (независимо  дали тя  е  напълно  нова или само  се
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възприема като такива); източник на промяната (понякога технология); влиянието

на  промяната  (например,  неговата  социална  или  търговска  стойност);  пазарна

реализация.

7.2.1 Измерения на иновациите (видове иновации)

Това е приложимо и за сектора на услугите, но първо ще обсъдим как те се

прилагат за производството.  Продуктовата иновация е важно и често –  първото

измерение на иновациите. Въпреки това, възможностите за устойчиво конкурентно

предимство може да се пропусне, ако една организация се фокусира единствено

върху  продуктовите  иновации.  Фирми  в  производствения  сектор  също  могат  да

създадат  услуги  за  подпомагане  на  своите  продукти;  иновацията,  насочена  към

услугите, е второто измерение. Подобрения могат да бъдат направени в процеса и

начина на  производство и доставка  (обикновено наричани ‘процесни иновации’).

Компаниите могат също да използват организационни иновации, оптимизиране на

процеси, за да улеснят потребителите (например, изпълнение на поръчки). Накрая,

‘бизнес модел иновациите’ могат да бъде ключов източник за търговска иновация.

Не  е  важно  да  се  дефинира  иновацията  само  за  академични  цели.

Насърчаване на по-ясна представа за същността на иновациите в цялата компания е

една от ключовите роли на топ мениджмънта, защото иновации в редица измерения

могат  да  доведат  до  устойчиво  конкурентно  предимство.  Повечето  продукти  са

относително  лесни  за  копиране  и  патентите  рядко  дават  достатъчна  защита.

Например,  Cannon  са  доразвили  няколкостотин  патенти,  притежавани  от

Дружеството Xerox, в разработването на първата им и много успешна фотокопирна

машина.  Водещите  компании  знаят,  че  техните  продукти  и  услуги  ще  бъдат

копирани.  За  противодействие  такива  фирми  са  съсредоточени  върху  други

измерения  на  иновациите,  като  например  производствените  процеси,  които

гарантират  устойчиво  конкурентно  предимство.  Това,  което  наричаме

”многоизмерен  преглед  на  иновациите”  води  фирми  към  търсене  на  начини  за

допълване на продуктовите иновации чрез услуга, процес, бизнес процеси и бизнес

модел на иновациите.
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Фиг. 1- Въздействие на иновационният мениджмънт върху основните процеси,

източник на иновации в рамките на организацията

Мениджмънтът  трябва  да  е  движеща  сила  на  основните  процеси,  които

стимулират иновациите в рамките на компанията (Вж. Фиг. 1). Някои процеси за

управление на иновациите могат да бъдат официално определени и документирани,

като  например  разработването  на  нови  продукти.  Други  ще  бъдат  по-малко

осезаеми като генерирането на идеи или при управлението на фирмената култура.

Затова мениджърите са изправени пред истинско предизвикателство в управлението

на  иновациите.  В  една  съвременна  производствена  компания,  операторите  на

линията не са просто отговорни за производството на продукти, те също така носят

пълна отговорност за постоянно подобряване на производствените процеси.

Висшите мениджъри трябва да виждат себе си като собственици на процеса

за  управление  на  иновациите,  а  не  просто  като  управляващ  изходящите  нови

продукти  и  услуги.  Мениджърите трябва да гледат  на иновационните процеси в

рамките на техните организации като един от най-големите им активи. 

7.2.2 Измерения на иновации в услугите 

Обикновено измеренията на иновациите са различни в сектора на услугите.

Например,  човешкото  измерение  може  да  даде  възможности  за  иновации.  Една

застрахователна  компания  се  опасява,  че  резултатите  от  дейността  на  новите

продукти е ниска и решава да разгледа цялостното си представяне на иновациите.

Група на старшите служители и продуктови мениджъри участва в работна среща за

идентифициране на всички измерения на иновациите, свързани с техните пазари. За
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стимулиране на екипа да излезе с идеи, дискусията се основава по аналогия на

иновациите в производствените фирми. Новите продукти (нов тип застрахователни

полици)  са  важни  за  конкурентното  предимство.  Въпреки  това,  е  бил

идентифициран  набор  от  други  измерения.  Това  включва  профилиране  на

клиентите за: 

 да се идентифицират клиенти за контакт с уникална стойност; 

 да се установи близък контакт с трети страни; 

 да  им  помогне  да  допринесат  повече  за  иновациите  (както  повечето  от

застрахователните полици са били сключвани от доставчици); 

 използване на различни канали за продажба (включително банки, интернет и

брокери); 

 създаване на нови услуги – обикновено по-добри начини за запитвания към

клиентите,  с  цел  повишаване  на  лоялността  на  клиентите.  В  резултат  на

семинара,  застрахователната  компания констатира,  че  те са  имали повече

възможности за иновации, отколкото до сега. Сега, когато всеки нов продукт

е разработен, компанията разглежда всеки от показаните на фигура 2, с цел

нови застрахователни продукти, които трудно се копират. 

Фиг. 2 - Въздействие на иновационният мениджмънт върху основните процеси, източник
на иновации в застрахователна компания

Горните дискусии за услуги и производство показват многостранния характер на

иновациите. Наскоро български мениджър в промишлена фирма каза: “Ако попитам
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пет различни служители в нашата компания какво е иновация, ще получа най-малко

пет различни отговора”. 

Много  организации  не  разполагат  с  общо  разбиране  на  необходимостта  от

иновации. Не само в случая с България, това се явява отражение на средата.

7.2.3 Степени на иновации (или дълбочина на иновации)

Иновациите  могат  да  имат  фундаментално  значение.  Пробиви  като

пеницилин, индивидуално стерео на Walkman, повсеместното Post-IT, Ipod и iPhone

са  най-честите  примери,  които  хората  използват,  когато  говорят  за  иновации.

Въпреки това е важно да се признае, че има различни степени на иновациите. Може

да има пробиви, които обикновено се наричат радикални иновации. Те могат да

създадат нови пазари или напълно да променят съществуващите. В допълнение, има

постепенни  иновации  –  малки  промени  в  съществуващите  продукти,  услуги  или

процеси, които също могат да бъдат от значение.

Въпреки  че  радикалните  иновации  често  хващат  въображението  на

обществото, по-ниската степен на иновация е много по-често срещана. Изследване

между над 100 фирми показва, че 84% от продуктовите иновации са "подобрения"

(т.е. частична иновация) и че средно 62% от приходите идват от такива решения.

Както  може  да  се  очаква,  38%  от  приходите  и  61%  от  печалбата  идват  от

радикални продуктови иновации.

Степента  на  иновациите  –  от  минимална  промяна,  през  частична,  до

радикална  е  важна  концепция.  Консултантите  Booz  Allen  and  Hamilton

www.boozallen.com, 2015, предлагат шест степени на продуктовите иновации (Вж.

Табл. 1).  Първата  степен  е  подобряване  на  съществуващите продукти,  за  да  се

осигури подобрена производителност или по-голямо възприемане на стойност за

клиентите.  Разработване  на  нови  продукти,  които  предоставят  по-ниска  цена  е

втора степен, последвано от съществуващите продукти, които са насочени към нови

пазари. Новите продукти, които допълват установените на дружеството продуктови

линии, е четвърта степен. Друга форма на продуктовите иновации е създаването на

нови  продуктови  линии.  Последната  степен  се  определя  като  "new-tothe-  world"
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продукти, които създават изцяло нови пазари. Таблица 1 показва, че три категории

са свързани с "разработване на стари продукти" и три – с "разработване на нови

продукти".

Табл. 1 – Степени на продуктова иновация1

Степен на продуктова иновация Продукт
1 Подобрения на съществуващ продукт Стар

2

 

Нов продукт, който предлага подобни 

характеристики при по-ниска цена 

Стар

3

 

Съществуващ продукт,  който е  насочен  към нов

пазар 

Стар

4 Нов продукт на съществуваща продуктова линия Нов
5 Разработване на нова продуктова линия Нов
6 Нови продукти, създаващи нов пазар Нов

Възприятието  за  степен  на  иновациите  е  малко  субективно:  някои

наблюдатели ще видят едни и същи иновации като радикални, докато други ще ги

възприемат като частични. Този дискурс често се чува в академичните среди, но

търсенето на недвусмислено определение може би не е много продуктивно,  тъй

като степента на иновация зависи от контекста.

7.2.4 Иновация и непрекъснато усъвършенстване

Непрекъснатите частични подобрения в производствения процес или услугите

могат да доведат до по-високо качество на продукцията при по-ниска себестойност

и  могат  да  доведат  с  течение  на  времето  до  значително  повишаване  на

производителността. Много производители имат и продължават да жънат награди

от непрекъснатото усъвършенстване. Предизвикателството за мениджмънта е да се

комуникира със  служителите потенциалния принос на непрекъснато подобряване

към цялостните иновации.

Секторът на услугите в момента адаптира непрекъснато усъвършенстване и

други  техники за  подобряване  на  процесите.  Задълбочената  част  от  процеса  на

предоставяне на услуги е взаимодействието между служителите на дадена компания

1 По данни на Booz Allen and Hamilton, www.boozallen.com, 2015
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и клиента. Въпреки че процесът на предоставяне на услуги е тясно зависим от хора,

това  не  означава,  че  постоянни  подобрения  не  са  възможни.  Напротив,

непрекъснато усъвършенстване е от съществено значение в сектора на услугите,

тъй  като  дори  малки  подобрения  се  разпознават  от  клиентите  бързо  и  могат

значително да повишат нивата на удовлетвореност. 

Фигура  3 обобщава  отношението  между  частичното  подобрение  и

иновациите. Измеренията на иновациите са нанесени по хоризонталната ос според

влиянието,  което  те  обикновено  имат  върху  управлението  на  организацията,  от

процеса на промяна към изцяло нови бизнес модели. Степента на иновациите са

нанесени  по  вертикалната  ос.  Допълнителните  подобрения  в  процесите  заемат

долния ляв ъгъл – това е областта на управление на качеството, където подобрения

са  направени  в  начина,  по-който  се  ръководи  бизнеса,  без  значително  да  се

променя  неговия  характер.  В  горния  десен  ъгъл  е  истинската  революционна

промяна, важната промяна в бизнес модела на фирмата. Пример за трансформация

е  Virgin,  която  от  звукозаписна  компания  се  превръща  в  компания  за

трансатлантически  пътувания.  Трябва  да  се  отбележи,  че  ако  постепенните

подобрения са трудни за копиране, те дават конкурентно предимство и следва да

бъдат класифицирани като иновации. Областта между двете полета е сферата на

управление на иновациите. Тук изследвания и практика предоставят много полезни

инструменти и очертават последователен подход. Поради тази причина се поставя

силен  акцент  върху  балансиран  широк  подход  към  управление  на  иновациите.

Колкото  по-нагоре  се  движи  диагоналът  на  фиг.  3,  толкова  по-трудно  става

предизвикателството на управлението и се изискват повече техники.
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Фиг. 3 – Съотношение между постоянни подобрения и иновации2 

7.2.5 Фази на иновации

Всяка  иновация  преминава  през  няколко  фази  преди  да  е  икономически

изгодна. Това е вярно независимо от вида на иновацията – дали това е нов продукт,

нова услуга, нов процес, подобрени бизнес процеси или комбинация от тях. Всички

нововъведения  започват  с  генерирането  на  идеи  и  пътят  към  изпълнение  и

търговски успех може да бъде дълъг и труден. Много идеи ще отпаднат. Например,

във фармацевтичната индустрия идеите за нови лекарства се основават на нови

химични  структури,  наречени  "нови  химични  единици"  (NCEs).  Необходими  са

години за разработка, тестване и въвеждане на пазара. По-голямата част от NCEs са
2 По данни на Dr. W. Edwards Deming, http://blog.deming.org/2012/10/deming-on-innovation/
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отхвърлени на различни етапи поради една или друга причина (например нежелани

странични ефекти) и обикновено само един NCE от хиляди има търговски успех.

Някои идеи са филтрирани веднага. Това може да се постигне от малък екип

от интердисциплинарни експерти,  работещи заедно на непълно работно време в

продължение  на  няколко  седмици  или  повече  за  по-сложните  идеи.  На

концептуално ниво идеята за нов продукт или нова услуга ще се формализира само

до някои въпроси,  като например размера на  потенциалния пазар и най-добрия

дизайн  на  продукта  или  услугата.  По  същия  начин,  всяка  концепция  ще  бъде

анализирана  по  отношение  на  необходимите  инвестиции  и  потенциалната

възвръщаемост.  Обикновено  мениджъмнтът  решава  коя  концепция  ще  бъде

избрана, за да продължи в проект 2 (фаза на изпълнение). Някои тези могат да

бъдат отхвърлени, за да се появят по-късно като "рециклирани идеи". Очевидно е,

че иновациите ще имат различни нива на успех (вж. Фиг. 4). 

Фиг. 4 - Иновационният процес като „Процес стъпало-врата“3

7.2.6 Иновациите в цялата организация

Трябва  да  се  подчертае,  че  ако  една  организация  иска  да  е  напълно

ефективна,  всяка  част  от  тази  организация  трябва  да  допринася  активно  за

иновациите.  Иновациите  трябва  да  не  са  само  с  произход  R&D  /Research  and

development /отдела в една производствена фирма или групата за стратегическо

планиране в сферата на услугите. Компаниите, които разчитат единствено на R&D

отдела, могат да попаднат в капана на производство на усъвършенствани продукти,

които пазарът не изисква. Това се признава от водещи икономисти – правилното

3 По данни на A.T. Kerney www.improve-innovation.eu:

28

http://www.improve-innovation.eu/


                                              
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове

управление  на  иновациите  е  много  повече  от  създаване  и  поддържане  на

лабораторни  изследвания  и  развитие,  което  произвежда  основната  част  от

техническия продукт. Фирмите, които предлагат услуги, обикновено нямат отдел за

R&D, но водещите такива разполагат с еквивалент, например – „иновационна група

за услуги" или "екип за развитие на иновациите". Маркетингът има ключова роля в

иновациите.  Маркетингът  трябва  да  идентифицира  нуждите  на  клиентите,  чрез

творчески  форми на проучване на пазара.  Необходимо е да се  участва в  целия

процес на иновациите, включително определението на продукта, ценови решения,

позициониране и стартирането на продукта. Добрият маркетинг следва да направи

разликата между добра идея и успешен продукт. Производството също трябва да

допринася за иновациите. За съжаление, много отговорници по отделни операции

не възприемат, че те имат роля за насърчаване на иновациите. Това ограничава

възможността на дружеството да получи по-дългосрочно конкурентно предимство,

възползвайки се от факта, че процесните иновации са по-трудни за копиране от

продуктовите иновации.

Фирми в сферата на услугите често подценяват потенциала на вътрешните

процеси и приноса им към иновациите. Например, обикновено не се възприема че

финансите и счетоводството  имат принос за  иновациите.  Всъщност,  те  могат да

осигурят  съществена  подкрепа  в  изчислена  възвръщаемост  на  инвестициите  за

иновационни  проекти.  В  хай-тек  компанията  Verigy,  иновационният  екип  играе

ключова  роля  в  определянето  на  това  кои  проекти  предлагат  най-добрата

комбинация  от  нисък  риск,  висока  доходност  и  добро  припокриване  с  налични

ресурси. Финансистите могат да спомогнат за разработването на ефективни ценови

пакети.  Пример  за  това  е  лизинга  тип  ‘power  by  the  hour’  предлаган  от

производителя на авиационни двигатели Rolls Royce. Човешките ресурси участват в

наемането, развитието и мотивирането на добри професионалисти и в съществените

и предизвикателни аспекти на управлението на иновациите. Творческата атмосфера

на малки екипи може да бъде лесно загубена, ако организацията расте много бързо,

а функцията на човешките ресурси не може активно да подпомага поддържането на

култура на иновации в организацията.

29



                                              
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Съществено  значение за  отворените иновации  имат  външните  доставчици.

Например,  доставчици  в  автомобилната  индустрия  са  тези,  които  определят

значителна част от развитието при производителите на автомобили. По аналогичен

начин,  университети  и  изследователски  институти  могат  да  поканят  малките

организации да участват в разработването на нови технологии или разработване на

нови  основни  компетенции.  Задача  на  управлението  е  да  стимулира  екипната

работа, която е необходима за ефективни иновации. Трябва да се осигури хармония

между различните функции, особено маркетинг и R&D. Постигането на ефективно

взаимодействие  между  различните  функционални  области  е  ключова  задача  за

управлението.

VIII. Предприемачество в България

8.1  Институционална  рамка  за  развитие  на
предприемачеството в България

Всички европейски  страни,  в  т.ч.  и  България,  имат  нужда  от  засилване  на

предприемаческия дух сред младите хора, окуражаване за създаването на собствен

бизнес и стабилизиране на институционалната и културна среда за иновации и ръст

на  малките  и  средни  предприятия  (МСП).  Следвайки  политиките  на  ЕС  за

насърчаване  развитието  на  предприемачеството,  българските  правителства  са

приели  редица  документи,  които  имат  отношение  към  стимулиране  на

предприемачеството.  Това  са  различни  национални  планове  за  социално  и

икономическо  развитие,  стимулиране  на  образованието  и  науката,  ученето  през

целия живот и др.  Във всички тези документи се подчертава необходимостта от

стимулиране  на  предприемачеството,  но  няма  единен  документ  или  единна

стратегия за консолидиране на различните инициативи в това отношение.

Проблемите на предприемачеството са  разработени подробно в национални

стратегии за насърчаване развитието на МСП:

 Национална стратегическа референтна рамка на България 2007—2013 г.;

 Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2008—2013 г.;
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 Националната програма за реформи 2011—2015 г.;

 Националната програма за развитие България 2020 г. и др.

Акцент  в  тези  документи  е  намаляването  на  административната  тежест  и

опростяване  на  нормативната  среда  за  МСП,  подобряването  на  достъпа  до

информация, подкрепата за иновациите, насърчаване на предприемачеството и т.н.

Предвидено е въвеждане на обучението по предприемачество в средните училища,

разширяване на това обучение във висшите училища, подкрепа за обучението по

предприемачество в предприяти-ята, създаване на подходящи консултантски услуги

за МСП, подкрепа за начинаещи предприемачи, включително специални инициативи

за насърчаване на предприемачеството сред жените, етническите малцинства и др. 

Друг  важен документ е Иновационната стратегия на Република България,  в

която се отделя специално внимание на създаването на предприемачески единици

(обединения)  в  политехническите  университети  в  помощ  на  начинаещи

предприемачи,  нарастване  на  управленските  и  маркетинговите  умения  на

студентите от тези университети.

Основните  държавни  институции,  ангажирани  с  насърчаването  на

предприемачеството са Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП),

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда

и социалната политика, Агенцията по заетостта и др., а така също и национални

организации  като  Българска  стопанска  камара  (БСК),  Българска  търговско-

промишлена палата, НПО като Национално сдружение на малкия и среден бизнес и

др. Например последното сдружение е създадено през 2000 г., а през 2002 г. става

конфедерация, обединяваща различни общински и секторни асоциации. То има над

400  юридически  и 165 физически  лица като  членове от  различни икономически

сектори.  По  своите  цели,  задачи  и  структура  е  подобно  на  други  европейски

неправителствени асоциации на малкия и средния бизнес.  Предоставя услуги на

членовете си като обучение по предприемачество, по-добряване на квалификацията

на мениджърите, подготовка на проекти, марке-тингови изследвания, счетоводни и

други  услуги.  Взаимодейства  с  други  НПО,  държавни и местни институции,  като

представлява  интересите  на  членовете  си.  Редица  други  (предимно

31



                                              
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове

изследователски)  организации  от  неправителствения  сектор  работят  също  за

развитие на предприемачеството. Такива са Центърът за икономическо развитие,

Центърът за изследване на демокрацията, Институт за пазарна икономика, Институт

за икономическа политика, Фондация за развитие на предприемачеството, редица

национални,  регионални,  университетски  и  местни  центрове  за  развитие  на

предприемачеството.

При  анализа  са  взети  предвид  следните  стратегически  документи,  които

идентифицират както потребностите, така и стратегическите цели и приоритетите

за  развитие  на  иновациите  и  развойната  дейност на  европейско,  национално,

регионално и местно ниво:

На европейско ниво:

 Стратегия “Европа 2020”, включваща следните взаимосвързани инициативи:

 Съюз за иновации

 Събрание за иновациите

 Европейско партньорство за иновации (ЕПИ)

 Eвропейско научноизследователско пространство (ЕНП)

 Европейски институт за иновации и технологии (ЕИИТ)

На национално ниво:

 Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. (ИСИС

2014-2020)

 Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025

 Оперативна  програма  „Иновации  и  конкурентоспособност“  2014-2020  г.

(ОПИК)

 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—

2020 г. (ОПНОИР 2014-2020)

 Aктуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура

 На регионално и местно ниво:

 Регионална иновационна стратегия (РИС)  за Южен централен  район 2004-

2009 г.

 Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020г.
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 Областна стратегия за развитие на Област Варна 2014-2020 г.

 Общински план за развитие на Община Аксаково 2014-2020 г.

 Общински план за развитие на Община Девня 2014-2020 г.

8.2 Образование и предприемачество

8.2.1 Образование и участие на пазара на труда

Равнището на участие на населението на възраст 25–64 г. в различни форми на

учене през целия живот през 2011 г. е 1.2-1.4%  в България  при 8.9% средно за

страните от ЕС.

Преди икономическата криза, заетостта нарастваше екстензивно, като заетост

намираха и лица, които при нормални обстоятелства не биха ангажирали интереса

на работодателите, тъй като са недостатъчно производителни или не при-тежават

квалификация, която да отговаря на изискванията на съответното работно място.

Същевременно формалното образование и обучението на работното място, които по

принцип могат да се справят с този проблем, се оказаха недостатъчно финансирани

в рамките на 2009―2011 г. Поради тази причина, настъпилият спад в заетостта в

следствие  на  кризата  не  можеше  да  бъде  компенсиран.  Липсата  на  достатъчно

адекватни  мерки  от  страна  на  частния  сектор  прави  още  по-важна  ролята  на

публичния сектор за адресиране на проблемите, свързани с несъответствията между

квалификацията и потребностите на работодателите в средносрочен и дългосрочен

план.  В противен случай,  връщане към ниски равнища на безработица е твърде

малко вероятно. Вече се забелязват тенденции в активизиране на частния сектор,

най-вече на МСП по отношение обученията на служителите им. През 2011―2012 г.

се  регистрира  подобрение  в  индекса  за  прилагане  на  добри  практики  от  МСП

(включващ обученията на служителите) ― в сравнение с предходната година 12%

от предприятията широко прилагат такива, а 22% ― прилагат добри практики в

умерена степен.

8.2.2 Обучението по предприемачество в средните училища
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 Джуниър Ачийвмънт България

Въвеждането  на  обучението  по  предприемачество  в  средните  училища  на

България  стартира  със  създаването  през  1997  г.  на  Junior  Achievement  Bulgaria

(http://www.jabulgaria.org). На сайта на организацията пише следното: „Стартирала

с 10 пилотни класа, днес Джуниър Ачийвмънт България предлага 24 образователни

курса и бизнес програми и има над 30 000 ученици в цяла България. Мисията на

Джуниър Ачийвмънт България е да образова и вдъхновява младите хора да ценят

свободната  инициатива,  бизнеса  и  икономиката,  за  да  подобрят  качеството  на

живота си. Подготвя ги да успяват на полето на глобалната икономика. 

 Учебно-тренировъчни фирми в средните училища

През 1996 г. учители от Националната финансово-стопанска гимназия създават

Център  за  учебно-тренировъчни  фирми,  който  от  1999  става  звено  към

Министерството на образованието. Създаването на такива фирми е подкрепено от

програмата ECO NET през 2001 г. Проектът е финансиран от Австрийското външно

министерство и реализиран с помощта на Култур Контакт Австрия и бюро за проекти

k.education.  ECO  NET  обхваща  почти  всички  страни  от  Югоизточна  Европа.

Основните  дейности  включват  създаване  и  разширяване  на  мрежата  от  учебно-

тренировъчни фирми (УТФ); обучение на учители, директори и други представители

на  образователни  институции  по  управление  на  проекти,  бизнес  комуникации  и

ръководство на УТФ. В резултат на тези усилия, в пет пилотни училища от София,

Бургас,  Монтана,  Стара  Загора  и  Варна  са  изградени  моделни  центрове,  чиито

основни задачи са: Наблюдаване на професионалното развитие и консултиране на

учители  и  директори  при  изграждането  на  УТЦ в  други  училища.  Подготовка  и

консултиране  по  организацията  и  провеждане  на  училищни  панаири  на  УТФ.

Сертифициране на УТФ.

8.2.3 Обучението по предприемачество в колежите и висшите
училищa

Според данните на МОН понастоящем в България има 51 акредитирани висши

училища и колежи, предлагащи висше образование. Почти във всички от тях има

34



                                              
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове

факултети, специалности, отделни курсове или дисциплини, свързани с обучението

по икономика, мениджмънт и предприемачество. Според рейтинговата система на

министерството, водещи звена в обучението по икономика и бизнес администрация

са: Американският университет в България, УНСС, Стопанският факултет на СУ „Св.

Климент Охридски‖ и др. В тях се изучават базови дисциплини като микро и макро-

икономика, математика, статистика, счето-водство, мениджмънт, УЧР, маркетинг и

др. Има основание да се смята, че обучението по предприемачество в тези ВУЗ се

основава на тясното разбиране на предприемачеството само като знания и учения

за създаване и управление на фирма. Вероятно и поради това то е насочено главно

към студентите от специалностите по икономика и мениджмънт.

Експертите  смятат,  че  „обучението  по  предприемачество  не  трябва  да  се

смесва с общото обучение по бизнес и икономика; обучението по предприемачество

има за цел да насърчава творчеството, иновациите и самозаетостта. 

Подобно на висшите училища в Европа, българските колежи и университети

също  страдат  от  слабости,  отнасящи  се  до  организацията  на  обучението  по

предприемачество,  наличния  преподавателски  състав,  качеството  на  обучението,

използването на съвременни методи за обучение, интегрирането на обучението по

предприемачество  в  учебните  програми,  което  би  могло  хоризонтално  да  се

разпростре  във  всички  научни  и  учебни  полета.  Няма  много  специализирани

преподаватели, преобладават учебни методи като лекции, докато много по-малко се

използват интерактивните методи и връзките с реалния бизнес.

Ключовата препоръка от изследванията на обучението по предприемачество

във висшите училища на Европа се отнася до самата дефиниция (разбирането) на

предприемачеството.  В  много  случаи  съпротивата  на  академичните  среди  към

учебните програми по предприемачество  произтича от  неразбирането на  това  –

какво  всъщност  е  предприемачеството.  Курсовете  са  фокусирани  главно  върху

създаването на бизнес  план и развитие на даден продукт или услуга.  В  същото

време общите цели на университетското образование се разбират като създаване и

разпространение на знание като публично благо, а не създаване на знание за лична
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полза. В този смисъл ценностите на университетското образование като че ли са в

противоречие с целите на обучението по предприемачество.

8.2.4 Продължаващото обучение и предприемачество

В България има около 50 акредитирани частни колежи за професионално обу-

чение  по  туризъм,  мениджмънт  и  много  други  професии,  където  обучението  по

предприемачество  също  е  представено.  Имайки  предвид  описаната  по-горе

ситуация с обучението по предприемачество във ВУ, трудно е да си представим, че

професионалните  училища  правят  изключение.  Освен  това  много  от  частните

образователни  центрове  са  създадени  специално  за  обучение  по  управление  и

предприемачество, като предлагат краткосрочни и нескъпи курсове. Такива курсове

се предлагат и в специално създадените центрове за професионално обучение към

някои от големите браншови асоциации.

8.2.5  Ефекти  на  обучението  по  предприемачество  върху
икономиката и обществото

Предприемачеството  може  да  бъде  конструктивно  и  деструктивно  ―  това

зависи  от  силата  на  институциите  в  дадената  страна  и  икономика.  Слабите

институции  обикновено  подкрепят  деструктивното  предприемачество,  което  се

свързва с подкупи, корупция и висок дял на сивата икономика. В тази среда се

извършва негативна селекция ― най-добри може да са тези, които знаят кого и как

да  подкупят.  Обратно,  силните  институции,  които  защитават  правата  на

собственост,  в т.ч.  и интелектуалната собственост,  са основа за конструктивното

предприемачество, свързано с иновациите и творчеството (Baumol, 1990).

От своя страна Хоуърд Стивънсън така отговаря на въпроса дали е възможно

да се учи предприемачество. Много години се смята, че всички студенти от добрите

университети са способни да бъдат предприемачи, затова не си струва да си губят

времето да вземат курсове по предприемачество. Ако някой има талант в музиката,

обучението по музика не би го направило веднага или със сигурност втори Бетовен.

Но това обучение определено ще му помогне. Талантът може да се научи на нещо в
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процеса на обучение, а ако няма обучение ― може да се научи от тежкия опит на

пробите и грешките. Ако студентите от Харвард са наистина умни, стремящи се към

достижения,  обучението  по  предприемачество  би  им  дало  някои  инструменти  и

техники, с които биха подобрили шанса си за успех. Има емпирични доказателство,

че обучението по предприемачество помага както на тези, които са решили и имат

талант  да  бъдат  предприемачи,  така  и  на  останалите  да  разберат  дали  имат

капацитет да станат предприемачи, защото може и да нямат талант за това.

Според проф. Куней, един от митовете за предприемачеството е,  че то се

отнася  само  до  създаването  на  нов  бизнес  или  разширяване  на  съществуващ

(Cooney, 2013). Той смята, че предприемачеството е по-скоро начин на мислене и

поведение,  свързан  с  идентифициране  на  възможности,  създаване  на  екип,

намиране на ресурси, поемане на риск, позитивно мислене и изграждане на нещо за

бъдещето.  Поради  това  предприемачеството  може  да  бъде  прилагано  в  много

различни  контексти  като  социално  предприемачество,  предприемачество  в

публичния сектор, в творческите индустрии и на много други места.

Само  няколко  страни  от  ЕС  обаче  имат  стратегии  за  образование  по

предприемачество (Норвегия, Финландия и Дания), които осигуряват получаване на

такива знания за всички ученици и студенти по време на формалното им обучение.

Други страни (в  т.ч.  и  България)  имат разнообразни,  но отделни инициативи за

средното  и  висшето  образование,  които  обаче  не  представляват  кохерентна

стратегия.  Тези  инициативи  най-често  са  фрагментирани  и  не  отговарят  на

потребностите на местната икономика.

За съжаление създаването и прилагането на подобна национална стратегия за

обучение по предприемачество се натъква днес на бюджетни ограничения.

По  инициатива  на  ЕК  е  проведено  изследване  сред  9  европейски

университета,  където  част  от  възпитаниците  са  имали  обучение  по

предприемачество (861), а други не са имали (контролна група от 1 443), а така

също и сред възпитаници на Европейската конфедерация на младите предприятия

(ЕКМП) (288).  Изследвани са ефектите на обучението по предприемачество (или

отсъствие на такова) върху ключови компетенции за предприемачество, намерения
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към  предприемачество,  възможности  за  намиране  на  работа  и  влияние  върху

обществото  и  икономиката.  Според  резултатите,  получилите  обучение  по

предприемачество  като  част  от  учебната  програма  имат  по-добри  академични

постижения,  по-добри  умения  за  решаване  на  проблеми,  вземане  на  решения,

поддържане  на  личностни  отношения,  работа  в  екип,  управление  на  пари  и

публични  презентации.  Тези  умения  са  ключови  за  намирането  на  работа  и

личностното  развитие  на  индивида  (по-висока  самооценка  и  самоефикасност).

Докладът разкрива, че преминалите обучение по предприемачество демонстрират в

по-голяма степен предприемачески намерения и нагласи, по-рано намират работа,

правят иновации дори като служители във фирми и поставят началото на повече

компании.

Що  се  отнася  до  заетостта,  например,  16%  от  групата  на  преминали

предприемаческо  обучение са  самонаети  (8% от  тях  са  предприемачи и  8% на

свободна практика) в сравнение със само 10% от контролната група (сред които има

3% предприемачи и 7% на свободна практика). 78% от възпитаниците на ЕКМП

веднага са намерили работа след завършването, следвани от 66% от тези, които са

преминали  обучение  по  предприемачество  и  накрая  с  59% са  лицата  от  конт-

ролната  група.  63%  от  първите  две  групи  споделят,  че  имат  възможност  да

разгърнат творчески способности и идеи там, където работят в сравнение с 55% от

контролната група. Данните показват също така леки групови разлики в полза на

обучаваните по предприемачество по отношение на чистия годишен доход, който

получават.

Влиянието върху обществото е измервано като участие в доброволна работа и

некомерсиални  проектни  инициативи.  Според  резултатите  от  възпитаниците  на

ЕКМП преобладават в тези две дейности (съответно с 53% и 58%), следвани от

обучаваните по предприемачество (съответно 39% и 49%), докато тези от конт-

ролната група са с по 38% по двата вида дейности. Ако 40% от контролната група

споделят, че никога не са мислили да започнат свой бизнес, такива са само 19% от

възпитаниците на  ЕКМП и  25% от  преминалите обучение  по  предприемачество.
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Аналогично, много повече лица от контролната група твърдят, че е малко вероятно

да започнат свой бизнес в сравнение с първите две групи.

В допълнение са изследвани 133 действащи предприемачи от извадката, сред

които 65 преминали обучение по предприемачество,  25 възпитаници на ЕКМП и

43% от контролната група. Сравнението показва, че лицата от първите групи са

започнали  почти  веднага  след  завършването  си  бизнес,  докато  на  лицата  от

контролната група им е трябвало средно между 3 и 5 години след завършване-то да

се ориентират към самостоятелен бизнес. Освен това предприемачите от групата с

обучение по предприемачество демонстрират по-иновативен бизнес в сравнение с

предприемачите от контролната група. Предприемачите ― възпи-таници на ЕКМП са

създали средно 5.4 работни места, тези с обучение по пред-приемачество – 4.2 и

предприемачите от контролната група – 4. Предприемачи-те с обучение генерират

средно 50% годишен ръст на оборота, възпитаниците на ЕКМП – 47% и тези от

контролната група – 34%. Много по-висок дял от първите две групи споделят, че

искат техния бизнес да расте (съответно 58% и 48%), докато едва една трета от

предприемачите  от  контролната  група  желаят  това.  Единственият  показател,  по

който предприемачите от контролната група са водещи – това е нетния годишен

доход.  Това  може  да  се  дължи  на  факта,  че  по-иновативния  бизнес  на

предприемачите с обучение изисква по-високи разходи (EC, 2012b, с. 71-81).

Крайното заключение е, че обучението по предприемачество има позитивно

влияние върху мисленето на младите хора, техните намерения към предприемане на

бизнес  начинания. Като  цяло  ситуацията  в  сектора  на  българските  МСП  по

отношение  на  иновациите,  интернационализацията,  стандартизацията,

използването  на  ИКТ  и  е-търговията  не  е  блестяща.  Структурата  на  сектора

свидетелства  за  относителна  слабост,  главно  поради  големия  брой

микропредприятия (с 0-9 заети, от които близо половината нямат нает персонал),

ниска  конкурентоспособност,  малък  дял  на  износителите,  слабо  включване  в  е-

бизнеса. Според последния доклад на ИАНМСП от 2012 за МСП, редица слаби страни

на тези предприятия, регистрирани през 2010 г., бележат някакво подобрение по

отношение степен на иновативност,  регистриране на интелектуална собственост,
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достъп до финансиране и ниво на интернационализация. Като цяло обаче, нивото

на  създаване  на  собствени  търговски  марки  (брандове),  патенти  и  друга

интелектуална  собственост  остава  относително  ниско  в  сравнение  със

средноевропейското. Други характеристики, които макар и подобрени, са оценени

все  още  като  слаби,  са  достъпът  до  финансиране,  участието  в  мрежи  на

сътрудничество  и  клъстери  и  внедряването  на  иновации.  По  същество  това  са

факторите, които са водещи за създаването на устойчиви конкурентни предимства в

сегашната глобална икономика.

Може  да  се  предположи,  че  така  описаната  ситуация  на  сектора  на  МСП

донякъде  се  дължи  и  на  недостатъчно  добрата  организация  на  обучението  по

предприемачество в страната, но тази хипотеза се нуждае от доказване.

През последните двадесет и пет години икономическата теория и практика

ясно  очертава  ролята  на  образованието  върху  икономическото  развитие.

Образователното равнище, което е най-често използваният индикатор за човешкия

капитал  в  икономиката,  влияе  положително  върху  икономическия  растеж,

производителността на труда, общата факторна производителност и технологичното

развитие.

В повечето емпирични анализи, образователното равнище на работната сила

се  формира  от  два  основни  компонента:  Формално  образование  (училищно,

университетско);  Професионално  обучение  и  обучение  през  целия  живот,  вкл.

чуждоезикови обучения и обучения по ИКТ.

Изследването на ролята на тези две компоненти върху българската икономика

е  направено в  рамките  на  нетната  оценка  на  въздействието на  икономическите

политики,  финансирани  по  линия  на  Структурните  инструменти.  Оценката  на

ефектите  от  тези  политики  показва  засилване  на  положителната  им  роля  през

последните години за икономическото развитие на България. От една страна, това е

резултат от силно ограничените в тази област частни инвестиции. От друга страна,

тези политики са насочени към развитие на човешкия капитал, което рефлектира

върху икономиката в средносрочен план, поради което ефектите стават осезаеми

поне една-две години след реализиране на инвестициите.
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Обучението по предприемачество е мостът, който свързва бизнеса с

науката и иновациите. Вероятно ниската степен на иновативност на българските

МСП  се  дължи  и  на  недостатъчното  сътрудничество  на  фирмите  с  научни  и

образователни организации. 

IX. Оценка на техническите, човешките и 
организационни ресурси на бизнеса за разработка и 
внедряване на иновации

9.1 Технически ресурси

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са един от основните

двигатели  за  изграждането  на  конкурентоспособна  икономика,  основана  на

знанието и иновациите. Според Индекса за навлизането на цифрови технологии в

икономиката и обществото (Digital  Economy and Society  Index — DESI),  България

попада в групата на изоставащите страни, които показват резултати под средното

за ЕС и които напредват по-бавно спрямо ЕС като цяло.  България трябва да се

справи със сериозното си изоставане в придобиването на умения за ползване на

цифрови  технологии.  Въпреки  известен  напредък  в  използването  на  цифрови

технологии в българските обществени услуги, има голям потенциал за подобрение;

в тази област България е на последно място.

Съществуващи  и  планирани  технологични  инфраструктури  (широколентови

мрежи) и други телекомуникационни и интернет услуги

Мрежата  за  телекомуникационни  услуги  на  територията  на  МИГ  „Девня-

Аксаково е добре развита и наситена от оператори, предлагащи кабелен и мобилен

тип на тези услуги. 

Оптична свързаност на територията на МИГ-а не съществува и е необходимо

подобряване на Интернет комуникации в някои от по-отдалечените от общинските

центрове места. Общинските администрации работят в посока разработването на

проекти за финансиране по Европейски програми с цел подобряване на интернет

достъпността. Една от мерките заложени в Стратегията за вадени от общностите
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местно  развитие  е  именно  свързана  с  подобряване  ИКТ  инфпаструктура  в

администрациите.

9.2 Човешки ресурси

Един от сериозните дефекти на функционирането на иновационната система в

България е недостигът на човешки капитал в областта на науката и иновациите,

както и продължаващата дългосрочна тенденция на отлив на млади хора от научна

кариера и "изтичането на мозъци" в чужбина. Тези недостатъци са тясно свързани с

два  фактора:  първо,  качеството  и  приложимостта  на  извършваните  научни

изследвания; и второ, остарелите изследователски инфраструктури и неадекватната

материална  база  на  университетите,  както  и  неравномерното  разпределение  на

изследователската  инфраструктура  на  територията  на  страната  (т.е.  висока

концентрация на инфраструктура в София).

Общият брой на населението на територията на МИГ «Девня-Аксаково» е 29

317 души, по данни на Националния статистически институт към 31.12.2014 г. (в т.ч.

Община Девня- 8 670 жители и Община Акса-ково- 20 647 жители ), от които- жени

14798 и мъже- 14519. От данните е видно, че процентното съотношение на половете

на територия е еднакво. От живеещите на територията, 29 317 души (60%) са в

трудоспособна  възраст,  17%  са  в  подтрудоспособна  възраст  и  23  %  са  в

надтрудоспособна възраст. В сравнение с други райони на страната процентното

различие между подтрудоспособна и надтрудоспособна възраст не е голямо, което

говори  за  баланс  на  населението  относно  трудоспособност.  Регистрираната

безработица  в  района  (общо  за  двете  общини)  към  31.12.2015  е  9,88  %.

Разпределението  на  безработните  по  образование  показва,  че  най-висок  е

относителният дял на тези без специалност и професия – 60%. Регистрираните лица

със средно образование са 42%, като тези със средно професионално образование е

35 %,  с работнически професии 36 %, с висше образование 6,7 % . Безработицата

е най-висока при хората на възраст над 55 г.  -  22 %, тревожен е факта, че на

следващо място се нарежда възрастовата група между 35-39 г., висок е процента и

на безработните на възраст между 30-39 г. както и 40-44 г. Пазарът на работната
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сила  се  характеризира  с  недостиг  на  квалифицирана  работна  сила,  липса  на

икономически  сектори  за  хора  с  работнически  професии  и  професионална

квалификация.  Фактор  за  това  са  сравнително  големите  маси  от  ниско-

квалифицирани и трайно безработни хора, предимно от ромски произход, които са

изолирани от активния пазар на труда.

9.3 Организационни ресурси

Процесът  на  организационно  развитие  е  предназначен  да  направи

организациите  по-ефективени  и  хуманни.  Това  е  един  цялостен  подход,  който

включва процеса на ориентация, както и участието на служителите. Счита се, че

развитието на фирмата има следните пет основни характеристики:

Организационното развитие е процес;

Организационното развитие е холистичен подход;

Следва да се отчитат не само формалните структури (структурна организация

и процес), но също така и неформални структури като норми, ценности, нагласи,

комуникация и поведение за решаване на проблеми;

Участие на служителите в процеса;

Организационното развитие е социално обучение.

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 политиката е 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.

Въпреки, че капацитетът за иновации на българските компании се е подобрил

след присъединяването на България към ЕС и старта на ОП „Конкурентоспособност”,

в  момента  цялостната  картина  в  тази  област  показва  постижения,  които  са

значително под възможностите. Българските фирми изразходват 0.39 % от БВП за

Научно-изследователска и развойна дейност /НИРД/, в сравнение с 1.31% в ЕС, т.е.

процентът е около 3 пъти по-нисък. Аналогично е съотношението и при публичните
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разходи. Българските фирми заемат 105 и 106 място в света по иновации и бизнес

сложност.

Проучванията 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.

България  е  от  страните  скромни  иноватори  и  заема  последното  място  в

класацията  на  страните-членки.  В  едни  и  същи  сфери  България  показва

едновременно  съществени  силни  и  слаби  страни,  факт,  който  определя

иновационната  система  на  нашата  страна  като  небалансирана.  А  практиката  на

иновационните лидери показва, че балансираната иновационна система е условие

за успех.

X. Анализ на икономическия профил на 
територията на МИГ „Девня-Аксаково“ относно 
разработването и внедряването на иновации

Анализът на икономическия профил на МИГ «Девня-Аксакво» цели да открои

конкурентните  предимства  на  територията  на  МИГ-а.  Резултатите  от  анализа

предоставят  възможност  за  вземане  на  информирани  решения,  базирани  на

фактите,  при  реализиране  на  Стратегията  за  водени  от  общностите  местно

развитие.  В  рамките  на  анализа  на  икономическия  профил  е  представен

количествен  анализ  за  идентифициране  на  потенциални  сфери  за  интензивно

иновационно развитие основаващи се  на основните икономически показатели на

предприятия на територията на МИГ-а. Данните са предоставени от Териториалното

поделение на НСИ- Варна.

10.1 Методи за осъществяване на проучването

За целите на анализа бяха осъществени два вида проучвания:
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-  Вторично,  основано  на  официалните  информационни  източници-  НСИ,

Инфостат  и  др.,  проучени  Стратегически  документи-  Национална  стратегия  за

насърчаване на малките и средни предприятия 2014-2020, Иновационна стратегия

за  интелигентна  специализация  на  Република  България  2014-2020,  Оперативна

програма  «Иновации  и  конкурентноспособност»  2014-2020  и  др.  документи

отнасящи  се  до  развитие,  внедряване  на  иновации  и  развитие  на

предприемачеството в България;

-  Първично  проучване  на  респонденти  от  територията  на  МИГ  «Девня-

Аксаково»  чрез  анкетно  проучване  сред  15  представители  на  15  организации,

развиващи дейност на територията на МИГ „Девня –Аксаково. Деведесет процента

от анкетираните са със средно образование на възраст между 30-54 г. Дейността на

фирмите, които представляват са в сферата на услугите. Анкетирани са по равен

брой  представители  на  микро,  малки  и  средни  предприятия.  Макар  че

микропредприятията не са допустими за финансиране по мерките финансирани от

ОПИК  в  рамките  на  СВОМР  те  са  анкетирани,  поради  допустимоста  им  като

бенефициенти по ПРСР в рамките на СВОМР, където развитието и внедряването на

иновации е показател за оценка качество на проектни предложения и индикатор за

изпълнение на някои от мерките на ПРСР и СВОМР /Мерки 4.1, 4.2, 6.4/.

Анкетното проучване се извърши чрез въпросник състоящ се 16 въпроса от

затворен  тип.  Целта  на  въпросника  бе  да  установи  текущото  състояние  на

иновационната  активност  на  територията  на  МИГ-а,  както  и  потенциала  за

инвестиции в иновации.

10.2 Териториален обхват

Територията на МИГ „Девня-Аксаково“ обхваща административните граници

на общините Девня и Аксаково. Намира се в северната част на Варненска област в

Североизточен  планов  район,  и  заема  площ  от  581,54  кв.  км.   Тя  граничи  с

общините:  Вълчи  дол,  Ветрино,  Суворово,  Провадия,  Аврен,  Белослав,  Варна.

Територията  е  с  непрекъснати  граници и обхваща всички  26 населени места  от

двете общини: община Аксаково - 2 града и 21 села; община Девня- 1 град и 2 села.
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Общата площ е съставена от различни по предназначение територии както следва:

Земеделските  територии  заемат  65%;  Горските  площи-  25%;  Населени  места  и

други  урбанизирани  територии-  7,7%;  Водни  течения  и  водни  площи-  0,8%;

Територии  за  добив  на  полезни  изкопаеми-  0,3%;  Територии  за  транспорт  и

инфраструктура- 1,2%. Релефът на територията е равнинен. Климатът е умерено-

континентален,  с  преобладаващи северозападни и източни ветрове.  Територията

има излаз на Черно море и близостта й до него определя меката зима и липсата на

много  ниски  температури  .Средната  годишна  температура  е  23  градуса,  което

предполага  активна  вегитация  на  растенията  по  отношение  отглеждането  на

земеделски култури на открито.

10.3 Промишленост

Промишлеността е представена в следните подотрасли:

Химическа промишленост: На територията на МИГ-а се намират няколко от

най-големите химически заводи на страната - "Солвей Соди" АД, "Агрополихим" АД,

Завод за брикети в гр. Игнатиево, Завод за опаковъчно фолио “Пластхим-Т” АД – гр.

Аксаково.

Хранително – вкусова промишленост: основен дял заема производството на

захарни  изделия,  сладкарски  изделия  и  хлебопроизводство,   месни  производни,

включва преработката на нерафинирана захар от "Девненски захарен завод" ЕООД.

Завод  за  добив  и  преработка  на  бели  меса  в  гр.  Игнатиево;   Производство  на

консерви “Амура” в гр. Аксаково; Винарска изба в с. Ген. Кантарджиево и др.

Строителство: Строителната промишленост е представена в две направления

- производство на строителни материали -  "Девня Цимент" АД и извършване на

строителна дейност - "Заводски строежи" АД. Завод за сухи строителни смеси на

“Вебер” в с. Изворско

Производството  на  електроенергия  чрез  соларни  инсталации  и

ветроенергийни източници е нов отрасъл в промишлеността на общината. Забелязва

се  определен  инвестиционен  интерес  към  този  тип  ВЕИ.  Отредени  терени  и

изграждане  на  фотоволтаици  и  ветрогенератори  има  в  землищата  на  селата
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Изворско, Новаково, Крумово, Доброглед, Кичево, Любен Каравелово, Климентово,

Ген. Кантарджиево, Куманово, Ботево, Зорница.

10.4 Основни  икономически  показатели  на
предприятията  на  територията  на  МИГ  „Девня-
Аксаково“

Видно от фигурата по-долу през 2015 основните икономически показатели на

предприятията  бележат  ръст.  Броя  на  предприятията  се  е  увеуличил  с  7  %  .

Приходите от дейността са се увеличили с приблизително 9 % / 8,94%/, нетните

приходи от продажби с 10 %. Печалбата на предприятията се е увеличила с 10 %.

Основните  икономически  показатели  показват  стабилност  на  икономиката  на

територията на МИГ-а.

Фиг. 5 Основни икономически показатели на предприятията

Шестдесет и пет процента от произведената продукция през 2015 г. /65 %/ е

от  производство  и  разпределение  на  електрическа  и  топлинна  енергия  и  на

газообразни  горива,  следващия  най-висок  дял  /18  %/  е  на  преработващата

промишленост.  Следващите  относително  еднакви  дялове  /между  3  и  5  %/  на
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произведена  продукция  имат  отраслите  строителство,  търговия,  ремонт  на

автомобили и мотоциклети и транспорт, складиране и пощи. На следващата графика

е представено детайлно разпределение на произведената продукция по отрасли.

Фиг. 6 Произведена продукция в хил. левове през 2015

Печалбата и оборота на предприятията се определя в отраслите с най-много

произведена продукция , а именно производство и разпределение на електрическа

и  топлинна  енергия  и  на  газообразни  горива,  преработваща  промишленост,
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търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт и складиране на площи.

Фиг. 7 Печалба на предприятията за периода 2014-2015 на територията на МИГ

„Девня-Аксаково“
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10.5 Брой  и  видове  предприятия  по  икономически
дейности

През анализираният период броя на предприятията се е увеличил с 10 %.

Увеличили са се предприятията в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ с 19

броя. В сектор „Транспорт, складиране и пощи“ са се увеличили с 24 броя, с осем /

8/ броя са се увеличили предприятията в преработващата промишленост. Намалели

са фирмите в строителството с четири /4/ и операциите с недвижимите имоти с

три  /3/.  Броя  на  намалелите  предприятия  е  в  съответствие  с  тенденциите  в

наионалната  икономика,  намаляване  обема  на  строителството  и  операциите  с

недвижими имоти.

Фиг. 8 Брой предприятия по икономически дейности на територията на МИГ

„Девня-Аксаково“
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От данните е видно, че най-много предприятия има в сектор селско, горско и

рибно  стопанство,  което  е  обословено  от  териториалната  особеност  на  МИГ-а,

запазена природа и излаз на Черно море. Търговията,  ремонта на автомобили и

мотоциклети е втория развит отрасъл, което е обяснимо от услугите предлагани в

този отрасъл, които са свързани с ежедневните дейности на населението. Близостта

до гр. Варна, развитата промишленост на територията на община Девня обуславят

развитието  на  третия  по-голимина  отрасъл,  а  именно  „Транспорт,  складиране  и

пощи“.

Според Закона за малките и средни предприятия 

Чл. 3. (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията,

които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на

активите, която не превишава 84 000 000 лв.

(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на

активите, която не превишава 19 500 000 лв.

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и

2. годишен оборот,  който не превишава 3 900 000 лв.,  и/или стойност на

активите, която не превишава 3 900 000 лв.

Според данни на НСИ деведесет процента от предприятията на територията

на МИГ „Девня- Аксаково“ са микро предприятия, големи предприятия над 250 души

няма.  Това  показва,  че  икономиката  се  основава предимно на  микро и  малките

предприятия и не съществуват предприятия, които ясно да обуслувят развитието на

определени  вид  икономическа  дейност.  Разнообразието  на  предприятиета  по

икономически  дейностти  следва  да  се  вземе  под  внимание  при  определяне  на

професионалното обучение и образование на младите хора.
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Фиг.9 Видове предприятия според Закона за малки и средни предприятия на

територията на МИГ „Девня-Аксаково“

В резултат на количествения анализ на икономическите сектори следва да се

направи извода, че не е наличен сектор, който едновременно да има голям дял от

общия оборот и сравнително висок ръст. 

Най-бързо развиващия се отрасъл на територията на МИГ-а е Производство и

разпределение на електрическа и топлинна.

Традиционните  сектори  Търговия  и  Преработваща  промишленост  ,  селско,

горско и рибно стопанство имат голям дял от общия оборот, устойчив ръст и голям

дял на печалбата от общата печалба. 

Следователно  теси  са  отраслите  с  най-висок  потенциал  за  инавационно

развитие. 
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XI. Анализ на възможностите за насърчаване 
разработването и прилагането на иновации в 
стопанския сектор от територията на МИГ „Девня-
Аксаково“

Оценката  на  потенциала  за  иновации,  задвижвани  от  специализацията  на

предприятията, е от решаващо значение за създаване на доказателствена база за

процеса на определяне на приоритетите за развитие на територията на МИГ-а.

11.1. Резултати от анкетно проучване

Анкетното проучване се проведе сред 15 представители на 15 организации,

развиващи дейност на територията на МИГ „Девня –Аксаково. Деветдесет процента

от анкетираните са със средно образование на възраст между 30-54 г. Дейността на

фирмите, които представляват са в сферата на услугите. Анкетирани са по равен

брой представители на микро, малки и средни предприятия.

Основен  момент  за  оценка  на  иновационната  активност  на  дадено

предприятие е отвореността към към съвременните технологии и тяхното прилагане

във фирмената дейност.

На  фигура  10  е  представен  резултата  от  използването  на  Интернет  като

форма  за  представяне  на  организацията  и  използването  на  съвременните

комуникационни  средства  в  дейността  на  организацията.  Повече  от  60  %  от

анкетираните заявяват, че имат разработен интернет сайт, а 7 % възнамеряват да

разработят такъв.
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Фиг. 10 Вашата организация има ли фирмен интернет сайт?

Почти 100 % от анкетираните считат,  че служителите им  познават добре

практиките в сектора, в който работят. Само един от анкетираните не е напълно

убеден, че неговите служители познават новостите в сферата, в която работят.

Основен момент при оценка на иновационната готовност на организацията е

гъвкавостта на управление на финансовите средства и използването на различни

финансови източници.

Повече  от  50  %  от  анкетираните  използват  минимум  два  източника  на

средства, 7 % от анкетираните използват както собствени средства, така и банкови

заеми и средства от европейски програми.
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Фиг.11  Как финансирате Вашата дейност?

Обучението и актуалността на знанията в сферата на дейност са от особено

значение за конкурентноспособността, а също така за развитието на иновациите в

предприятието.  Шестдесет  процента  от  анкетираните  са  заявили,  че  осигуряват

обучение  на  техните  служители.  Процента  не  е  висок  предвид  важността  на

съвременните знания за резвитие на иновациите.

Ефекта  от  иновациата  се  измерва  с  полезността  към  хората  и  обществото.

Изследване на  ефекта  от иновацията  и привличането на  всички  заинтерисовани

страни ще увеличи полезността и ще допренесе за бързото мултиплициране.  За

жалост  едва  тринадесет  /13/  процента  от  анкетираните  използват  публично-

частното партньорство в своята дейност.

Практики за извършване на маркетингови проучвания имат едва петдесет /50

%/ процента от анкетираните. 

Петдесет и три /53 % / процента от анкетираните са внедрявали иновация,

като 37 % са направили това през последната една година. Процента не е много

висок,  но  е  показателен  за  иновационната  активност  и  предприемачеството  на

бизнеса на територията на МИГ „Девня-Аксаково“.
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Фиг.12  Внедрявали ли сте иновации във Вашата дейност?

 

На добро ниво е иновационната готовност на бизнеса на териториата на МИГ-а.

Шестдесет процента от анкетираните заявяват готовност да внедрят нови продукти

и услуги през следващата една година. Много нисък е процента на анкетираните /7

%/, които не възнамеряват да променят сегашната си дейност.

Фиг.13  Възнамерявате ли да пуснете нови продукти/услуги?
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За  обезпечаване  на  иновацията,  анкетираните  разчитат  предимно  на  собствени

средства /61 %/, на заеми от банки /33 %/. Едва 6 % смятат да използват освен

собствени  средства  и  средства  от  европейските  фондове  и  програми.  Не

използването  на  европейски  фондове  и  програми  е  показател  за  липсата  на

информираност и добро познаване на възможностите за външно финансиране.

Фиг.14  Имате ли достатъчен финансов ресурс за да внедрите иновация?

Наличието на собствена търговска марка или патент е показател за реализацията на

иновация,  както  и за  стабилност  на  фирмата  на пазара.  От анкетираните 49 %

притежават собствена търговска марка, а 29 % притежават патент. 
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Фиг.15  Имате ли собствен патент?

Окуражаващ е факта за развитие на иновационната дейност, че шестдесет /60%/

процента притежават финансов ресурс за регистрират интелектуална собственост.

Фиг.16  Имате ли финансов ресурс да регистрирате интелектуална собственост?
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11.2. SWOT Анализ
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“ ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
 Висок  дял  на  населението  със

средно и висше образование
 Богато културно и историческо

наследство
 Наличие  на  предприятия  с

висок растеж
 Висок дял на висшистите

 Ограничена  динамика  на
иновациите,  демонстрирана  от
глобалното  патентоване  и
високотехнологичния износ

 Неефективна  образователна
система  и  недостиг  на
квалифицирана  работна  сила
(въпреки  високия  дял  на
завършилите висше образование)

 Ниска  склонност  на  МСП  за
включване  в  мрежата  за
иновационни дейности

 Ограничено сътрудничество между
бизнеса,  академичната  общност  и
местната власт

 "Изтичане на мозъци"
 Ниска  предприемаческа  и

иновационна култура
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ

 Развитието  на  силните  страни
може  да  направи  атрактивни
инвестициите  във  водещи
високотехнологични сектори

 Подобряване  на  иновациите
чрез  използване  на
конкурентните  фондове  на  ЕС
и предоставените резерви

 Широко  внедряване  на
иновациите  и  подобряване  на
предприемаческата  култура на
младото поколение

 Стареене  на
висококвалифицирани
преподаватели и изследователи

 Възможности  за  квалифицирани
изследователи  да  работят  в
чужбина при по-добри условия

 Бързо променяща се среда
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XII. Препоръки и насоки за разработване и 
внедряване на иновации на територията на МИГ 
„Девня-Аксаково“

Достъп до финансиране

Достъпът  на  предприятията  до  финансиране  е  едно  от  най-сериозните

ограничения  пред  растежа  и  предприемаческата  инициатива  в  България.

Предприемачите срещат особени трудности да наберат средства на ранните етапи

от  своята  стопанска  дейност,  особено  в  настоящото  състояние  на  криза.  МСП в

много голяма степен зависят от банкови заеми за тяхното външно финансиране и на

практика имат много малко алтернативи.

Предприемачество и стартиращи предприятия

По  отношение  на  възможностите  за  създаване  и  функциониране  на

иновативни  предприятия,  от  проведените  анкети  се  очертаха  следните  основни

предизвикателства и проблеми:

 Съществено препятствие пред насърчаването на предприемачеството е

липсата на регионален инвестиционен фонд за стартиращи иновативни

предприятия  (стартъпи),  който  да  подпомага  предприемачите  в

началните  фази  на  развитие.  Стартиращите  предприятия  ползват

финансиране  основно  от  ЕСИФ чрез  ОПРКБИ и  ОПИК,  както  и  чрез

Холдинговия фонд по JEREMIE;

 Към момента на изготвяне на анализа няма функциониращи инкубатори

и/или акселератори за насърчаване на територията на МИГ-а;

 Съществуващите бизнес услуги за стартъпи са недостатъчни и не са

добре познати сред предприемачите.

Предизвикателства, свързани с човешките ресурси

Основни проблеми и предизвикателства, свързани с търсенето и предлагането

на човешки ресурси:
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 Качеството  на  човешкия  ресурс  на  териториятана  МИГ-а  не  е

необходимото   ниво,  има  съществен  дефицит  на  кадри  с

професионална подготовка. 

 Организирането на дуално обучение на територията би допринесло за

увеличаване на наличния човешки ресурс в работоспособна възраст. 

 Съществува потребност от разработване и предоставяне на услуги по

заетостта  на  местно  равнище,  които  да  допълват  услугите,

предоставяни от Агенция по заетостта и частните доставчици на услуги

по заетостта;

 Необходимо е  да  се  подобрят  и  разнообразят  услугите  за  кариерно

ориентиране в училищата;

 Необходимо  е  да  се  разработят  и  провеждат  обучения  за

предприемачество на ученици, студенти и служители в предприятията;

 Нивото  на  прилагане  на  предприемачески  подход  по  отношение  на

разработването и въвеждането на иновации в работата от служителите

и мениджърите в предприятията е ниско;

 Необходимо да се осигурят допълнителни обучения на служителите в

предприятията за т.нар. „меки умения“.

Предприятията се нуждаят от допълнителни обучения за ръководителите и

служителите в следните области:

 Подбор, привличане и задържане на служители, които да участват в

развитието и внедряването на иновации;

 Обучение  на  съществуващи служители  за  придобиване  на  умения  и

компетентности, които подпомагат въвеждането на иновации.

Потребности  от  допълнителни  ресурси  и  партньорства  за
развитие на иновации

От  проведените  интервюта  и  анкетно  проучване,  предприятията  посочват

потребност от допълнителни ресурси за развитие на иновации в следните области:
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 Трансфер  на  технологии  и  установяване  на  партньорства  с  научни

организации и университети;

 Въвеждане  и  използване  на  информационни  и  комуникационни

технологии (ИКТ), подпомагащи иновациите в предприятието;

 Осигуряване на по-добър достъп до суровини и нови (интелигентни)

материали за преработвателната промишленост.

В рамките на проведеното анкетно проучване, предприятията посочват като

приоритетни  следните  основни  области  на  сътрудничество  за  насърчаване  и

развитие на иновации:

 Сътрудничество в рамките на клъстери;

 Сътрудничество с научни организации и университети;

 Сътрудничество с предприятия от региона;

 Сътрудничество с предприятия на международно ниво.

Комерсиализация на иновациите

При  проведените  интервюта  бяха  откроени  следните  основни

предизвикателства,  свързани  със  защитата  и  комерсиализацията  на

интелектуалната и индустриалната собственост:

 Сътрудничество с предприятия на международно ниво.

 Предприятията  не  познават  добре  възможностите  за  защита  на

интелектуалната  и  индустриалната  собственост  и  не  са  изградили

капацитет  за  управление  на  интелектуалната  и  индустриалната

собственост;

 Стартиращите  иновативни  предприятия  имат  ограничен  достъп  до

финансиране  за  защита  на  своята  интелектуална  и  индустриална

собственост, което влияе негативно на възможностите им за развитие;

 Услугите  за  защита  и  комерсиализация  на  интелектуалната  и

индустриалната  собственост  са  относително  слабо  развити.

Предприятията  не  са  запознати  с  ползите  от  подобни  услуги,  което

влияе негативно на тяхното търсене.
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Социални предизвикателства

От гледна точка на основните социални предизвикателства представителите

на публичния сектор и гражданите посочват следните тематични области, в които е

необходимо  приоритетно  да  се  подкрепи  разработването  и  внедряването  на

иновации:

 Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние;

 Климат, околна среда, ресурсна ефективност и суровини;

 Надеждна, чиста и устойчива енергийна система;

 Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт.

XIII. Информация за тенденциите и разпознаване
на бизнес възможностите за растеж чрез 
иновации от страна на малките, средните и 
големи предприятия на територията на МИГ 
„Девня –Аксаково“

13.1  Мярка  „Подкрепа  за  внедряване  на  иновации  в
предприятията“ 

Цели:

Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;

Повишаване на иновационната дейност в предприятията.

Обхват  на  инвестициите-Мярката  подкрепя  дейностите  от  Инвестиционен

приоритет  1.1:  "Технологично  развитие  и  иновации"  на  Приоритетна  ос  1:

„Технологично развитие и иновации“, в частност тези, които подкрепят иновации в

предприятията, вкл. разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес

модели, се свързва с инвестиционна подкрепа, консултантски и помощни услуги за

разработване и внедряване на иновации в предприятията.

Обхват  на  дейностите:  Мярката  ще  подкрепя  дейности  свързани  с

внедряването или разработката на иновации, попадащи в тематичните области  на

Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно:
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ИКТ и информатика: 

− производства,  особено  Fabless  и  нови  подходи  за  дизайн  и/или

асемблиране; 

− ИКТ  подходи  в  машиностроене,  медицина  и  творчески  индустрии  (във

връзка  с  другите  три  тематични  области),  вкл.  дигитализация  на  културно-

историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер; 

− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; 

− Big Data, Grid and Cloud Technologies; 

− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление; 

− езикови технологии; 

− уеб,  хибридни  и  "native"  приложения,  уеб  базирани  приложения  за

създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти; 

− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани

услуги и системи. 

мехатроника и чисти технологии: 

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани

като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат; 

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент

върху транспорта и енергетиката; 

− инженеринг,  реинженеринг  и  продължаване  на  жизнения  цикъл  на

индустриални машини, уреди и системи; 

− системи  за  автоматизирано  и  софтуерно  подпомагано  управление  с

приложение в производството; 

− вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект; 

− създаване  на  съвременни  информационни  комплекси  за  автономни

енергийни системи; 

− роботика  и  автоматизация  на  процеси,  в  т.ч.  3-D  моделиране  на

роботизирани автоматизирани системи; 
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− проектиране  и  производство  на  високо-технологични  продукти  и/или

участие  в  над-национална  производствена  верига,  вкл.  в  аеро-космическата

индустрия; 

− био-мехатроника; 

− интелигентни  системи  и  уреди,  „интелигентни  домове“  –  „интелигентни

градове“; 

− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение,

спестяване  и  ефективно  разпределение  на  енергия,  електрически  превозни

средства  и  еко-мобилност,  водород-базирани  модели  и  технологии,  безотпадни

технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали

от производства в други производства). 

индустрия за здравословен живот и биотехнологии: 

− методи  за  чисто  производство,  съхранение,  преработка  и  достигане  до

крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл.

кисело  мляко,  мед  и  пчелни  продукти,  хляб,  вино,  млечни  и  месни  продукти,

етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

− производство  на  специализирани  храни  и  напитки  (бебешки  и  детски,

„космически“ храни); 

− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и

дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена

верига; 

− персонална  медицина,  диагностика  и  индивидуална  терапия,  лечебни  и

лекарствени форми и средства; 

− медицински  и  лечебен  туризъм  с  акцент  върху  възможностите  за

персонализация (немасов, а персонален туризъм); 

− нано-технологии в услуга на медицината; 

− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот; 

− „сини“  технологии  и  приложение  на  нови  методи  и  технологии  в

устойчивото ползване на речни и морски ресурси; 
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− производство  на  инсталации  за  добиване  на  екологично  чиста

електроенергия и промишлена вода; 

− зелена икономика. 

нови технологии в креативните и рекреативните индустрии: 

културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура,

архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми

(филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден

дизайн,  фестивали,  музика,  сценични  и  визуални  изкуства,  издателска  дейност,

радио; 

− компютърни  и  мобилни  приложения и  игри  с  образователен,  маркетинг

и/или развлекателен характер; 

− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и

спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм); 

− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери

(напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки

за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически

възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

13.2 Мярка „Подкрепа на предприемачеството“ 

Цели:

Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;

Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на

предприемачеството;

Обхват  на  инвестициите-Мярката  подкрепя  дейностите  от  Инвестиционен

приоритет 2.1: " Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството" на

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП „ в частност

тези,  които  допринасят  повишаване  на  предприемаческата  активност  за

икономически растеж.
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Обхват на дейностите: Мярката ще подкрепя дейности в секторите, изведени

като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и

средни предприятия 2014-2020 /НСНМСП/, а именно:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“ 

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ 

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и

оптични продукти“ 

С27 „Производство на електрически съоръжения“ 

С28  „Производство  на  машини  и  оборудване,  с  общо  и  специално

предназначение“ 

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ 

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“ 

Интензивни на знание услуги: 

J58 „Издателска дейност“ 

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и

издаване на музика“ 

J60 „Радио- и телевизионна дейност“ 

J61 „Далекосъобщения“ 

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ 

J63 „Информационни услуги“ 

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15  „Обработка  на  кожи;  производство  на  обувки  и  други  изделия  от

обработени кожи без косъм“
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С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк,

без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

13.3 Мярка  „Капацитет за растеж на МСП“ 

Цели

Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;

Повишаване  на  производителността  и  експортния  потенциал  МСП  на

територията на МИГ.

Обхват  на  инвестициите-Мярката  подкрепя  дейностите  от  Инвестиционен

приоритет  2.2:  "  „Капацитет  за  растеж  на  МСП”  на  Приоритетна  ос  2:

„Предприемачество  и  капацитет  за  растеж  на  МСП  „  в  частност  тези,  които

подкрепят  растежа   на  предприятия  чрез  насърчаване  на  използването  на

информационни и комуникационни технологии и услуги.

Обхват на дейностите: Мярката ще подкрепя дейности в секторите, изведени

като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и

средни предприятия 2014-2020 /НСНМСП/, а именно:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“ 

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ 
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C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и

оптични продукти“ 

С27 „Производство на електрически съоръжения“ 

С28  „Производство  на  машини  и  оборудване,  с  общо  и  специално

предназначение“ 

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ 

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“ 

Интензивни на знание услуги: 

J58 „Издателска дейност“ 

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и

издаване на музика“ 

J60 „Радио- и телевизионна дейност“ 

J61 „Далекосъобщения“ 

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ 

J63 „Информационни услуги“ 

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15  „Обработка  на  кожи;  производство  на  обувки  и  други  изделия  от

обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк,

без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
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С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

XIV. Заключение

МСП се разглеждат като една от „водещите сили“ на модерните икономики,

благодарение  на  техния  принос  за  технологично  осъвременяване,  продуктови  и

процесни иновации, създаване на заетост и развитие на експорта. Способността на

МСП  за  иновации  е  важна,  не  само  защото  води  до  подобряване  на  тяхната

конкурентоспособност, но и поради свързаността и разпространението на зна-нието

сред другите фирми от сектора и цялата икономика. Предвид факта, че Европа се

превръща все повече в икономика водена от знанието, от критично значение е да се

разбере по-добре ролята на МСП в тази икономика на знанието, как интензивността

на  знанието,  изследователската  и  развойна  дейност  и  иновациите  могат  да

повлияят  върху  ръста  на  производителността  и  специално  в  МСП,  които  са

основните предприятия на територията на МИГ „Девня-Аксаково“.

XV. Приложение

Анкетна карта

Уважаеми госпожо, господине,

В рамките на изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно

развитие (СВОМР) на МИГ „Девня – Аксаково“ се изготвя Анализ на възможностите

за разработване и внедряване на иновации от предприемачеството на територията

на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез финансиране по мерки от СВОМР. Вашето мнение

е важно за оценяване възможностите за развитие на иновациите на територията на

МИГ „Девня- Аксаково“.
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Екипът категорично се ангажира със спазване на анонимността на лицата,

попаднали в нашата извадка, както и на конфиденциалността на проведения диалог

по време на анкетирането.

1. Какво образование притежавате:

☐ Висше

☐ Средно

☐ Средно гимназиално

☐ Основно

2. На каква възраст сте:

☐ до 29 г.
☐ от 30-54 г.
☐ над 54 г.

3.  В каква сфера осъществява дейност Вашето предприятие:

☐ Промишленост
☐ Услуги
☐ Търговия
☐ Транспорт

4. Какво по вид е Вашето предприятие според Закона за малките и средните 
предприятия:

☐ Микро – до 9 души
☐ Малко – от 10 до 49 души
☐ Средно – от 50 до 249 души
☐ Голямо – над 250 души

5.  Вашата организация има ли фирмен интернет сайт:

☐ Да
☐ Не
☐ Възнамерявам да разработя

6. Считате ли, че Вашите служители познават добре практиките в сектора:

☐ Да
☐ Не
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☐ Отчасти

7.  Как финансирате Вашата дейност:

☐ Собствени средства
☐ Банкови кредити
☐ Средства от европейски фондове и програми

8. Провеждали ли сте обучение на Вашите служители през последната една 
година:

☐ Да
☐ Не

9. Използвали ли сте публично-частно партньорство във Вашата дейност:

☐ Да
☐ Не

10. Правили ли сте маркетингови проучвания във Вашата дейност:

☐ Да
☐ Не

11. Внедрявали ли сте иновация във Вашата дейност:

☐ Да, през последната една година
☐ Да, преди повече от една година
☐ Не

12. Възнамерявате ли да пуснете нови продукти, или услуги:

☐ Да, през следващата година
☐ Да, в бъдеще, но не знам кога
☐ Не

13. Имате ли достатъчен финансов ресурс, за да внедрите иновация:

☐ Да, ще ползвам собствени средства
☐ Не, ще ползвам банкови кредити
☐ Ще ползвам европейски фондове и програми за заетост

14. Имате ли собствена търговска марка:

☐ Да
☐ Не
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15. Имате ли собствен патент:

☐ Да
☐ Не

16. Имате ли финансов ресурс да регистрирате интелектуална собственост:

☐ Да
☐ Не

Данни за контакт с Вас:
Име, фамилия: 
Организация: 
Населено място:
Телефон: 

XVI. Използвани източници

 Национална  стратегия  за  насърчаване  на  малките  и  средни

предприятия;

 Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.;

 Изследване  на  предприемачеството  и  перспективите  за  развитие  на

иновациите в МСП 2012-2013;

 Национален доклад на GEM за предприемачеството в България;

 В  помощ  на  иновационния  мениджмънт  на  малки  и  средни

предприятия;

 Стратегия за Водени от общностите местно развитие на МИГ „Девня-

Аксаково“.
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