
P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



ПОСТИГАНЕ НА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Как научните изследвания и иновациите да работят за България

м. януари 2012 г.

Доклад No. 66263-BG

СВЕТОВНА БАНКА
Отдел „Финансиране и развитие на частния сектор”
Централноевропейски и балтийски страни
Регион Европа и Централна Азия
Вашингтон, окръг Колумбия



© 2012 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
1818 H Street NW
Washington DC 20433
Telephone: 202-473-1000
Internet: www.worldbank.org

Всички права са запазени
Отпечатано в Република България
Първо издание: м. януари, 2012

Доклад No. 66263-BG

Дизайн на корицата: Борис Балабанов

В случай на несъответствие водещ е английският текст на доклада.

Отпечатано на 100 %  рециклирана хартия
Книжно тяло - CyclusPrint - 90 гр.
Корица - CyclusPrint - 300 гр.



iii

СЪКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМИ

БАН  Българска академия на науките
БАСКОМ Българска асоциация на софтуерните компании
БВП  Брутен вътрешен продукт
ГПКН  Грантови програми на конкурентни начала
ДЖЕРЕМИ  Съвместни европейски ресурси в подкрепа на микропредприятията и на МСП
ДП  Държавни предприятия
ЕК  Европейска комисия
ЕНФ  Европейска научна фондация
ЕПВ   Европейско патентно ведомство
ЕС  Европейски съюз
ЕФФИ  Европейска федерация на фармацевтичните индустрии
ЕЦА  Европа и Централна Азия
ИАНМСП Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
ИКТ   Информационни и комуникационни технологии
ИТ  Информационни технологии
МИЕТ  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
МНК   Мултинационални компании
МСП   Малки и средни предприятия
МОМН  Министерство на образованието, младежта и науката
НБИИ  Национално бюро за икономически изследвания (на САЩ)
НИЗ  Национални институти по здравеопазване на САЩ
НИИ  Научноизследователски институт
НИРД  Научноизследователска и развойна дейност
НПО  Неправителствена организация
НИФ  Национален иновационен фонд
НТИ  Наука, технологии и иновации
НПР  Национална програма за реформа
НФНИ  Национален фонд „Научни изследвания”
ОИСР  Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ОП  Оперативна програма
ПБСП  Проучване на бизнес средата и предприятията
ПИС  Права върху интелектуалната собственост
ПРООН Програма за развитие на ООН
ПТИ  Програма „Технологични инкубатори”
ПЧИ  Преки чуждестранни инвестиции

БЪЛГАРИЯ – ФИСКАЛНА ГОДИНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
1 януари - 31 декември

ВАЛУТА И ЕКВИВАЛЕНТНИ ЕДИНИЦИ
(Валутен курс към 3 януари 2012 г.)

Валутна единица = Български лев (BGN)
1 EUR = 1.95583
1 USD = 1.50287

МЕРНИ ЕДИНИЦИ
Метрична система



iv

РК  Рисков капитал
СГУ  Служба на главния учен в Израел
СЕБРА  Система за електронни бюджетни разплащания 
СИФ  Световен икономически форум
СПТМ  Служба по патенти и търговски марки на САЩ 
ССРР  Средносрочна рамка на разходите
ТП  Техническа подкрепа
ФПИК  Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
ALLEA  Европейска федерация на националните академии на науките (All European Academies) 
CIP  Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации
CMMI  Интеграция на модела за зрялост на организационния потенциал  (на англ. Capability  
  Maturity Model Integration) 
ECSHD Отдел „Човешко развитие”, Световна банка
ECSPF  Отдел „Финансиране и развитие на частния сектор” за ЕЦА, Световна банка
EXPY  Индикатор за степен на усъвършенстване на износа
HDNED Група за образование към Мрежата за човешко развитие на Световна банка
NEMESIS НЕМЕЗИС, Нов иконометричен модел за оценяване по секторна взаимозависимост и  
  доставки
PRMED Отдел „Икономическа политика и дълг”, Световна банка
SAP  Корпорация САП (System Analysis and Program Development Corporation)
USAID  Агенция за международно развитие на САЩ
UVD  Стойност за единица отдалеченост от оптималното съотношение между качество и   
  цена на стоката за износ (в оригинала: unit valuedistance, UVD) 
VCP  Професионалисти, сертифицирани от фирмата VMware

Вицепрезидент : Филип Льо Уеру, ECAVP
Директор за страната : Питър К. Харолд, ECCU5

Директор на сектор : Херардо Корочано , ECSPF
Ръководител на сектор : Лалит Райна, ECSPF

Ръководител на екип : Джон Габриел Годард, ECSPF  



v

СЪДЪРЖАНИЕ

Съкращения и акроними .............................................................................................iii
Благодарности .............................................................................................................viii

РЕЗЮМЕ ......................................................................................................................... ix

ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................................... 1

ЧАСТ I. ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОННИЯ КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ.......... 5
I.A. Степен на усъвършенстване и технологична интензивност  
на българския износ .................................................................................................................................. 6
I.Б. Иновативността в частния сектор в България —  
изводи от проучвания сред фирмите .................................................................................................. 13
I.В. Сравнение на представянето на България в областта на новите технологични 
изобретения и научната продукция спрямо други държави ........................................................ 20

ЧАСТ II. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ  ............................................................ 25
II.A. Постигане на целта от разходи за НИРД в размер на 1.5% от БВП  
съгласно стратегия „Европа 2020” ....................................................................................................... 27
II.Б. Укрепване на институционалната рамка за научните  
изследвания и иновациите .................................................................................................................... 31
II.В. Постигане на по-добри резултати от националните  
инструменти за финансиране ............................................................................................................... 40
II.Г. Увеличаване на ефективността на средствата по линия на ЕС,  
насочени към иновации  ........................................................................................................................ 48
II.Д. Разработване на целеви иновативни политики и инструменти за  
приоритетни сектори: примерите на секторите на фармацевтиката и на ИТ .......................... 53

БИБЛИОГРАФИЯ ........................................................................................................ 61

Приложение № 1 
Измерване на конкурентоспособността: какво разкрива  
икономическата литература .................................................................................................... 64

Приложение № 2 
Иконометричен анализ на решението да се въвеждат иновации .................................. 67

Приложение № 3 
Сравнение на технологичното и научното представяне на  
България спрямо други държави ........................................................................................... 69

Приложение № 4 
Стимулиране на висококачествени научни изследвания с помощта  
на грантови програми на конкурентна основа ................................................................... 72

Приложение № 5 
Подобряване на инструментите за подкрепа на внедряването на  
иновации от фирмите по ОП „Конкурентоспособност” ................................................. 76



vi

ТАБЛИЦИ

Таблица № 1: Мястото на България в международни  
класации за конкурентоспособност ..................................................................................................... ix
Таблица № 2: Мястото на България в международни  
класации за конкурентоспособност ...................................................................................................... 5
Таблица № 3: Основни дестинации за износ за България (2008 г.) ................................................ 8
Таблица № 4. Сравнение между избрани икономики по отношение  
на интензивността на иновациите на частния сектор .................................................................... 14
Таблица № 5: Характеристики на всяка от групите фирми ........................................................... 15
Таблица № 6: Развитието на напреднали вътрешни възможности е обща черта на 
иновативните дружества, особено за онези от тях, ориентирани към износ ........................... 17
Таблица № 7: Външни движещи сили на иновативността ............................................................. 19
Таблица № 8: Български институции с най-много публикации (1981–2009 г.) ........................ 24
Таблица № 9. Силни и слаби страни на НФНИ ................................................................................ 43
Таблица № 10. Силни и слаби страни на НИФ ................................................................................. 44

ФИГУРИ

Фигура № 1: Броят на патентите, присъдени на български изобретатели,  
значително спада след 1990 г., но се наблюдава ръст благодарение  
на иновативните дейности в сектора ИТ  ........................................................................................... xi
Фигура № 2: Броят на публикациите от български учени расте, но все още предстои 
постигането на темп, укрепващ глобалната позиция на България в науката .........................xiii
Фигура № 3: Прогнозна интензивност на НИРД за България, 2000–2020 г. ............................ xiv
Фигура № 4: Износът на България на глава от населението в регионален план:  
1990–2008 г.   ............................................................................................................................................... 7
Фигура № 5: Динамичен профил на износа на България, 2001–2008 г. ........................................ 9
Фигура № 6: Еволюция на степента на усъвършенстване на износа (EXPY):  
България и избрани страни за сравнение (1988-2008 г.) ..................................................10
Фигура № 7: Патенти, присъдени от Службата по патенти и т 
ърговски марки на САЩ на изобретатели в България .................................................................. 21
Фигура № 8: Броят на патентите, присъдени на български изобретатели, значително спада 
след 1990 г., но се наблюдава ръст благодарение на развойни дейности  
на фирми от сектора на ИТ ................................................................................................................... 21
Фигура № 9. Нараства броят на изобретения с чуждестранно сътрудничество, особено с 
партньори от частния сектор ................................................................................................................ 22
Фигура № 10: Броят на публикациите от български учени расте, но все още предстои 
постигането на темп, укрепващ глобалната позиция на България в науката .......................... 23
Фигура № 11: Прогнозна интензивност на НИРД за България, 2000–2020 г. ........................... 28
Фигура № 12: Общ размер на държавните субсидии за  
Университетите и БАН (в 000 лв.) ....................................................................................................... 29
Фигура № 13: Последователност на събитията, водещи до неефективност на 
научноизследователските институти .................................................................................................. 35
Фигура № 14: Позиция на Националния фонд "Научни изследвания" и Националния 
иновационен фонд по оста "наука-пазар" .......................................................................................... 41
 Фигура № 15: Ниско ниво на усвояване на средства от ЕС: идентифицирани  
проблеми и приложени мерки .............................................................................................................. 49
Фигура № 16: При НИРД във фармацевтичната област Европа  
изпреварва САЩ и Япония (в млн. евро) .......................................................................................... 54
Фигура № 17: Износът на български фармацевтични изделия  
се е утроил през последните три години  ........................................................................................... 55
Фигура № 18: Персоналният компютър „Правец 8C” ..................................................................... 56
Фигура № A.1.: Индекс на специализация за България: 2009 г. спрямо 1996 г. ........................ 70
Фигура № A.2.: Индекс на относителното въздействие в избрани дисциплини за България и 
други страни, подбрани за сравнение: 1996-2009 г. ......................................................................... 70



vii

КАРЕТА

Каре № 1. Лична гледна точка – един млад български научен изследовател .............................. 2
Каре № 2: Усвояване на технологии чрез ПЧИ в България ........................................................... 12
Каре № 3: Решения, свързани с НИРД, по време на кризата: данни  
на ниво фирми за избрани икономики............................................................................................... 18
Каре № 4: Лична гледна точка – един български предприемач .................................................... 19
Каре № 5:  Как Израел насърчава иновациите и как България  
би могла да приложи този опит ............................................................................................................ 30
Каре № 6: Преглед на държавните институции, участващи  
в иновационната система на България ............................................................................................... 32
Каре № 7: Национална стратегия на България за развитие на  
научните изследвания до 2020 г.  .......................................................................................................... 33
Каре № 8:Предизвикателства при разпределянето и усвояването  
на финансиране за НТИ в университетите ....................................................................................... 37
Каре № 9: Лична гледна точка – главен изпълнителен директор  
на голяма фирма в областта на ИТ ...................................................................................................... 39
Каре № 10: Лична гледна точка — един български старши изследовател .................................. 42
Каре № 11: Поуки, извлечени от опита на страни от ОИСР,  
подкрепящи пазарните иновации ....................................................................................................... 45
Каре № 12.  Развитие на центрове за върхови постижения в рамките  
на инициативата „Наука на хилядолетието” ..................................................................................... 46
Каре № 13. Инициативата ДЖЕРЕМИ ................................................................................................ 51
Каре № 14:  Опитът на Литва в областта на преструктурирането  
на европейски програми за иновации ................................................................................................ 52
Каре № A. 1. Измерване на конкурентоспособността на износа  ................................................ 65

Таблица № A.1.: Променливи, използвани в регресията ................................................................ 67
Таблица № A.2.: Детерминанти за иновация, по данни от  
проучвания на ниво фирми ................................................................................................................... 68
Таблица № A.3: След 2000 г. най-патентованите изобретения са свързани с ИТ ..................... 69
Таблица № A.4.: Научни публикации и цитирания - общо (1996-2008 г.) .................................. 69
Таблица № A.5.: Световен дял от публикациите за България  
и други страни, подбрани за сравнение: 1996-2009 г. ...................................................................... 71
Таблица № A.6: Водещи партньори в научната област при български 
публикации (1981-2009 г.) ...................................................................................................................... 71
Таблица № А.7. Въпроси и препоръки за подобряване на структурата на схемата ................ 76
Таблица № А.8.: Препоръки за подобряване на изпълнението на процедурата ...................... 78



viii

БЛАГОДАРНОСТИ

Настоящият доклад беше изготвен като част от Програмната аналитична и консултантска  
дейност, координирана от Отдел „Финансиране и развитие на частния сектор” (ECSPF) за 
региона на Европа и Централна Азия  (ЕЦА) на Световна банка.  Екипът, изготвил доклада, 
се ръководеше от Джон Габриел Годард (ст. икономист) и включваше Евгени Евгениев 
(специалист „Развитие на частния сектор”), Яна Уханева (консултант) и Сорин Крамер 
(асистент, Университет в Грьонинген).  Екипът оценява ценния принос от страна на Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации” (ФПИК), на която беше възложено изготвянето на 
няколко технически доклада, оценяващи бюджетните разходи и публичните политики в областта 
на изследванията и иновациите; екипът на ФПИК беше координиран от Руслан Стефанов и 
включваше Теодора Георгиева, Зоя Дамянова и Тодор Галев.  Тази дейност се съгласуваше 
с колеги от Отдел „Човешко развитие” за Европа и Централна Азия (ECSHD), в частност 
Алберто Родригес (ръководител на сектор), Пламен Данчев (икономист, „Човешко развитие”) и 
Петър Пожарски (ст. ръководител проекти). Хилари Гопник предостави редакторска подкрепа 
от изключителна важност.  Българската версия на доклада беше изготвена благодарение на 
всеотдайната работа на преводача, Чавдара Босилкова. 

Докладът беше изготвен под общото напътствие на Питър Харолд (директор за Централна 
Европа и балтийските страни), Маркус Репник (постоянен представител за страната), Флориан 
Фихтл (предишен постоянен представител за страната), Херардо Корочано (директор на сектор, 
ECSPF и директор на „Глобална практика по иновации, технологии и предприемачество”) и 
Лалит Райна (ръководител на сектор, ECSPF).

Екипът би желал да благодари на българското правителство за сътрудничеството и подкрепата, 
оказвани по време на разработването на настоящия доклад, както и да изрази своята 
признателност за насоките, давани от партньорите под ръководството на Н. Пр. Трайчо Трайков, 
Mинистър на икономиката, енергетиката и туризма и Н. Пр. Сергей Игнатов, Mинистър на 
образованието, младежта и науката. 

Екипът оценява приноса на колегите, извършили вътрешната рецензия на настоящия доклад 
за политиките – Силвия Вичеконте (координатор за политиките, Стратегия „Европа 2020”, 
ЕК), Атанасиос Софос (програмен ръководител, ГД „Регионална политика”, ЕК), Бенедикт 
Херман (специалист по иновации, ГД „Научни изследвания и иновации”, ЕК), Алфред Уоткинс 
(програмен координатор, програма „Наука и технологии”, Световна банка, HDNED) и Марк 
Дутц (ст. икономист, PRMED). Екипът също така благодари на следните специалисти за техните 
коментари: Анна Михайлова (ст. съветник на Изпълнителния директор, ECSPF) Жан-Луи Расин 
(специалист „Наука, технологии и иновации”, ECSPF), Джон Даниел Полнър (гл. финансист, 
ECSPF), Паоло Гилерме Кореа (гл. икономист, ECSPF), Стела Илиева (ст. икономист, ECSPE), 
Росалинда Кинтания (гл. икономист, ECSPE), Силвия Стойнова (специалист „Анализ на 
операциите”) и Ивелина Таушанова („Връзки с обществеността”), всички от Световна банка. 

Екипът благодари на Пол Дейвид (професор емеритус по икономика, Оксфордски и 
Станфордски университети; преподавател по „Иновации и конкурентоспособност в условията 
на цифрова икономика”, „Екол Политекник”;) и Ицхак Голдберг (гостуващ изследовател, 
Център за съвместни изследвания на ЕК, Севиля) за техния ценен принос.  Екипът на Световна 
банка оценява и коментарите, получени от участниците във форума „Конкурентоспособност 
чрез научни изследвания и иновации: стратегии, политики и стимули”, който се проведе на 
21.06.2010 г. в гр. София, България.
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РЕЗЮМЕ

Контекст и цели
Предизвикателството за България в областта на конкурентоспособността е да постига 
интелигентен растеж, което означава научните изследвания и иновациите да се превърнат 
в един от главните двигатели на икономически растеж.  Конкурентоспособността на 
България се е повишила през последните години, но не в достатъчна степен, за да настигне 
другите нови държави-членки от ЕС (Таблица № 1) или за да поддържа темп, сходен с този на 
нововъзникващите икономики в Азия и Латинска Америка. През цялото изминало десетилетие 
износът на България нарастваше като абсолютна стойност и на глава от населението, като през 
2008 г. съставляваше близо 60% от БВП на страната.  В експортната кошница на България обаче 
все още преобладават продукти от традиционни и напълно развити индустрии. Днес делът 
на високотехнологичния износ на България е едва 3% от общия експорт, което е значително 
под средната стойност за ЕС-27 (16%).  Иновациите биха могли да подпомогнат сектори, в 
които България е със сравнително предимство, да надградят своите дейности по веригата на 
стойността и да разширят базата от високотехнологични продукти за износ на страната. 

Таблица № 1: Мястото на България в международни класации за конкурентоспособност
Доклад „Глобална 
конкурентоспосо-

бност” за  
2011/2012 г.

„Правене на 
бизнес 2012 г.”

Измервания 
за 2010 г. за 

Иновационния 
съюз

Преглед на изпълн. на 
Лисабонската стратегия 

на СИФ 2010 г.

Финландия 4 11 4 2

Италия 43 87 19 25
Унгария 48 51 24 21
Турция 59 71 33 ---
Румъния 77 72 28 26
България 74 (от 142) 59 (от 183) 32 (от 34) 27 (от 27)
Хърватска 76 80 25 ---

Политиките, насочени към инвестиции за по-интензивно използване на 
научноизследователска и развойна дейност (НИРД), се възприемат като един от 
възможните начини за стимулиране на икономическия растеж, високотехнологичния 
износ и конкурентоспособността на страната.  В контекста на Националната програма за 
реформа (НПР) 2011–2015 г. на инвестицията в изследвания и иновации се гледа като на ключов 
фактор, допринасящ за конкурентоспособността на страната в глобален мащаб. Правителството 
на България е поело ангажимент да постигне разходи за НИРД в размер на 1.5% от БВП до 
2020 г., т.е. да увеличи три пъти сегашното ниво. Голям дял от новите инвестиции се очаква 
да дойдат от фирмите. Но докато по-високите нива на НИРД са важни, не по-малко важно е 
да се модернизират съответните институции, политики и нормативна уредба за постигане на 
очакваното въздействие. 

Настоящият доклад допълва усилията на българското правителство, като предоставя 
подробна оценка на иновационния капацитет и предлага препоръки за политики за 
увеличаване на въздействието на изследванията и иновациите.  Този доклад се явява един 
от основните продукти на Програмната аналитична и  консултантска подкрепа, която е заявена 
от правителството и е координирана от Министерство на образованието, младежта и науката 
(МОМН) и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).  Препоръките 
в доклада се обогатиха значително в хода на обсъждания на политиките с МОМН и МИЕТ, 
както и в резултат на консултации с университети, научноизследователски институти, мозъчни 
тръстове и представители на бизнеса. 
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Част I от доклада за политиките съдържа оценка на иновационния капацитет на България 
в публичния и частния сектор.  По-конкретно, докладът изследва: (i) близки тенденции в 
представянето на страната при износа в сравнение с други икономики; (ii) характеристики на 
иновационните дейности в българския частен сектор, така, както са отразени от проучвания 
сред фирми; (iii) развития в областта на технологичните изобретения и научния продукт чрез 
анализиране на статистически данни относно патенти, присъдени от Службата по патенти и 
търговски марки на САЩ (СПТМ на САЩ) и Европейското патентно ведомство (ЕПВ), както 
и относно научни публикации.1

Част II представя препоръки за политиките, които биха могли да улеснят прилагането на 
Националната програма за реформа и Стратегията за развитие на научните изследвания, 
в това число секторен анализ за насоки на иновационната политика в приоритетни 
индустрии.  Препоръките са разделени в следните теми: (i) постигане на заложената цел от 
разходи за научноизследователски дейности в размер на 1.5% от БВП, съгласно стратегията 
„Европа 2020”, (ii) укрепване на институциите и рамката на политиките за изследвания и 
иновации, (iii) постигане на по-добри резултати от националните инструменти за финансиране – 
Националния иновационен фонд и Националния фонд „Научни изследвания”, (iv) увеличаване 
на усвояването на средства по линия на ЕС, насочени към иновации, (v) разработване на целеви 
иновационни политики и инструменти за приоритетни сектори. 

Ключови предизвикателства
Необходимо е спешно да се преустанови ерозията на технологичната и научна 
компетентност чрез по-голяма стратегическа подкрепа за изследванията и иновациите. 
Данните, представени в настоящия доклад за политиките, сочат, че иновационната продукция 
отбелязва дълбок спад след 1990 г., следван от бавно възстановяване.  Показателите по 
отношение на патентите и публикациите за страната не се сравняват благоприятно с тези в 
повечето европейски държави, при все че са налице окуражителни знаци, когато се заговори 
за дейността по патентоване. Тя в момента нараства, задвижвана от чуждестранни инвестиции 
с интензивно използване на НИРД.  Международният опит сочи, че е нужно частният сектор 
да е активен партньор при разработването на иновативни идеи и продукти. Най-иновативните 
държави, като Германия, Финландия и Швеция, отчитат най-висок дял разходи от страна на 
частния сектор, като близо 65% от общите разходи за НИРД в тях се извършват от фирмите.  
Съотношението 30:70 на частни към публични НИРД за България е неблагоприятно в сравнение 
с тези държави. 
Повишаването на интензивността на използване на НИРД в икономиката е едно от 
предстоящите основни предизвикателства. Ще е необходимо съществено увеличение на 
инвестициите в НИРД за изпълнение на целта от разходи за НИРД в размер на 1.5% от БВП 
до 2020 г., предвид факта, че към момента разходите на страната за научноизследователски 
дейности като дял от БВП са 0.48% (в сравнение с 1.85% в ЕС-27 и 0.7% за региона на Европа 
и Централна Азия).  Преди настъпването на икономическия спад се отчитаха нараствания на 
обема разходи за НИРД, но техният темп изоставаше от темпа на растеж на БВП. Поради 
спада и неговото въздействие върху капацитета на държавния бюджет, бяха отчетени две 
последователни години с реално намаление на публичните разходи за НИРД.  В същото време 
разходите за НИРД на частния сектор остават слаби в сравнение с ЕС като цяло. 
Съгласно данни от проучвания, фирмите в България активно модернизират своите 
продуктови линии, но малко от тях извършват нововъведения или инвестират в 
дългосрочна НИРД.  Проучването на бизнес средата и предприятията (ПБСП) за 2008 г. сочи, 
1  Докато докладът се фокусира основно върху иновациите от предната линия на научноизследователските пости-
жения (т. нар. „иновации в световен мащаб”), България, както и всички държави, е в позиция, в която да реализира 
ползи от иновации с цел наваксване, а именно: политики, чрез които по-оптимално да се разпространява налич-
ното глобално знание и да се стимулират фирмите да усвояват и адаптират това знание (или т. нар. „иновации 
във фирмен мащаб”), което включва не само иновации на продукт или процес, но също така и организационни 
иновации (в т. ч. усъвършенстване на управлението) и маркетингови иновации. 
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че почти 55% от фирмите са модернизирали съществуваща продуктова линия или услуга през 
последните три години и 40% са въвели нов продукт.  Едва 28% от фирмите обаче са инвестирали 
в НИРД в този период. Един задълбочен анализ на българските фирми предполага, че по-
големите дружества са по-иновативни, като иновативните дружества, които същевременно 
изнасят, са доста по-големи от средностатистическите фирми. Склонността да се извършва 
износ е по-голяма за иновативни дружества с чуждестранна собственост.  Всяка четвърта фирма 
от експортно-иновативната група е със значителни нива на преки чуждестранни инвестиции 
(ПЧИ), в сравнение с всяка петнадесета от групата на неекспортиращите иновативни фирми. 
Разгръщането на политиките, насочени към търсенето, за стимулиране на частната 
иновативност е от решаващо значение предвид потенциалното въздействие върху 
икономическия растеж и заетостта. Данните от ПБСП сочат, че иновативните фирми в 
страната са склонни да осъществяват растеж с много по-бързи темпове, било то измервани с 
помощта на годишните приходи от продажби или брой служители.  Нашият анализ показва, че 
ръстът за година на годишните приходи от продажби при иновативните фирми беше в размер 
на 26% в периода преди кризата 2005–07 г., близо един път и половина по-високо от показателя 
за неиновативни фирми. Различието е дори още по-голямо при ръста на работните места: при 
иновативните фирми ръстът на персонала за година е 8%, докато при неиновативните фирми 
броят на служителите остава непроменен. И други неотдавнашни изследвания установяват, че 
иновативните фирми генерират повече работни места, в сравнение с неиновативните (Dutz et 
al. 2011). 
Насърчаването на по-интензивно международно сътрудничество, в частност партньорства 
между местни научни изследователи и екипи за НИРД към мултинационални компании 
(МНК), би могло да даде тласък на доставянето на нови технологии.  България отбеляза 
голямо намаляване на иновациите, защитени с патенти, от 1990 г. насам, особено в напълно 
развити области, свързани с традиционни индустрии.  През последните три години обаче 
тенденцията се обръща (Фигура № 1).  Повечето нови патенти, присъдени на българи от 
Службата по патенти и търговски марки на САЩ, са свързани с високотехнологични сектори, 
особено в областта на компютрите и комуникациите.  Движеща сила на това положително 
представяне е сътрудничеството с МНК от Западна Европа, САЩ и Япония.  За стимулиране 
на технологичното развитие на местните фирми правителството би могло да поощрява 
международното сътрудничество с МНК в областта на НИРД.  Това би предоставило 
възможност на български изследователи и фирми да осъществят връзка с водещи изобретатели 
и корпоративни НИРД от авангарда на световните технологии.
Фигура № 1: Броят на патентите, присъдени на български изобретатели, значително спада след 
1990 г., но се наблюдава ръст благодарение на иновативните дейности в сектора ИТ 

Лекарства и медицина - Химия; Други - Електротехника и електроника; Механика - Компютри и комуникации 
Източник: Изчисления на авторите с използване на патентни данни на Националното бюро за икономически 
изследвания  на САЩ (NBER) и базата данни за онлайн търсене на СПТМ на САЩ. 
Забележка: Включени са само патенти с водещ изобретател българин.
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От решаваща важност е да се укрепи научната основа, за да се поддържа потокът 
от нови знания и квалифицирани научноизследователски кадри. Публичната 
научноизследователска инфраструктура на България се натъква на пречки, свързани със 
слаби звена в управлението, недостатъци при инвестирането и изтичане на млади таланти.   
В резултат на това научната продукция не нараства с темповете, които би могла да има, като 
едва скромен дял от научните изследвания реализират съществено въздействие.  Ще е нужно 
съгласувано усилие за модернизация на научноизследователските институти и за привличане 
на млади хора, които да се завърнат, за да работят отново в тях.  Също така, сегашната среда 
за финансиране не насърчава в достатъчна степен изследователите и изследователските 
организации да увеличават качеството и въздействието на своите изследвания. 
Необходимо е научната продукция да нараства с по-бързи темпове, за да може България да 
подобри своята глобална позиция. В изражение на глава от населението, научната продукция 
на България е съизмерима с тази на Румъния и Турция, но изостава спрямо страните от ОИСР 
и от други държави от региона (Фигура № 2). Между 2001 г. и 2009 г. българи са публикували 
над 21 000 доклада, включени в библиометрични бази данни, в сравнение с 18 685 в периода 
1991–2000 г. и 14 839 в периода 1981–1990 г.  Това отговаря на 8% годишен ръст на публикувани 
научни трудове, сходно с показателя за Финландия (4%), Италия (7%), Унгария (8%) и Полша 
(5%), но по-ниско от стойностите за Румъния (29%), Хърватска (18%) и Турция (14%). Като 
цяло приносът на страната към световния актив от публикации е намалял от 0.19% през 1996 
г. до 0.14% през 2008 г. 
Предизвикателството, свързано с укрепването на научната основа, не се изчерпва с 
публикуването на повече научни материали, а се състои в реализирането на по-голямо 
въздействие на всяка публикация. Делът на научноизследователска работа, извършена в 
България, която има значително въздействие по отношение на създаване и разпространяване 
на знание, изразено под формата на цитирания, е твърде скромен.2 Според индекса за научно 
въздействие H,3 България е със стойност 97 (т.е. български учени са публикували 97 доклада с 
97 или повече позовавания, в периода 1996–2008 г.), което е сходно с резултатите на Румъния 
и Хърватска, но под тези на Турция, Унгария и Полша.  Финландия постига стойност почти 
равна на 300 за индекса Н, докато Италия изпреварва останалите държави с индекс 432.

2  Този индекс не отчита тежестта на броя на участващите съавтори или състава на научния портфейл на държавите и 
различията в склонността за цитиране за различните области.  Въздействието на българските доклади върху международната 
научна общност може също така да бъде анализирано с помощта на раздела “Нови горещи доклади” (в оригинала: “New 
Hot Papers”, бел. прев.) в ISI Thomson.  Този списък включва всички статии в световен мащаб, с най-много позовавания, на 
базата на определен праг, присъщ на дисциплината.  Списъкът е много динамичен и се променя всяко тримесечие.  През март 
2010 г. петте водещи български „горещи доклада” включваха студии в общите области на медицината, физиката, химията и 
геологическите науки.  Повечето „горещи доклади” са плод на международно усилие с много съавтори.
3  Възможно е да се измери научната производителност и въздействие на публикациите на дадена държава с помощта на 
индекса H, разработен от Хирш (Hirsch (2005).  Това е равно на h, в случай че държавата публикува h статии, всяка от които 
бива цитирана от други поне h пъти за съответния разглеждан период.
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Фигура № 2: Броят на публикациите от български учени расте, но все още предстои 
постигането на темп, укрепващ глобалната позиция на България в науката

Източник: Изчисления на авторите въз основа на Web of Science, март 2011 г. 
България, Румъния, Турция, Унгария, Хърватска, Финландия, Италия.

Ключови препоръки
За постигане на целта от разходи за НИРД в размер на 1.5% от БВП до 2020 г. би било 
необходимо правителството на България да увеличи мащабно усвояването на средства 
от европейски фондове и да повиши публичните разходи за НИРД, в съответствие с 
възможностите на държавния бюджет.  Извършването на стопанска дейност по обичайния 
досега начин не ще доведе до търсения ръст на инвестиции в НИРД.  Разчетите, изготвени за 
Доклада за конкурентоспособността за Иновационния съюз за 2011 г., сочат, че интензивността 
на НИРД ще остане без промяна, в случай че се запазят тенденциите, наблюдавани в периода 
2000-2009 г. (Фигура № 3). По разчети на правителството за постигането на тази цел ще е 
необходимо усвояването на 539.2 милиона евро от средствата по оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” (ОП „Конкурентоспособност” 
2007–2013 г.”). Изпълнението се е подобрило, но е необходимо темпът да е още по-бърз за 
пълно усвояване на средствата до края на програмния цикъл. По отношение на публичните 
разходи НПР предвижда през 2011 г. 0.8% от планираните бюджетни разходи да са за наука, 
което възлиза на 0.3% от БВП.  Това би било значително увеличение спрямо предходни нива.
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Фигура № 3: Прогнозна интензивност на НИРД за България, 2000–2020 г.

Източник: Доклад за конкурентоспособността за Иновационния съюз 2011 г., въз основа на данни от ГД 
„Научни изследвания и иновации” на ЕК и ЕВРОСТАТ. Вертикална ос:  Интензивност на НИРД (%)
Обозначение на кривите, отгоре надолу:  Цел ЕС(2); Тенденция ЕС; Цел България(3); Тенденция България.

Ефективността на публичните разходи за НИРД би могла да се увеличи чрез промяна 
на подхода на финансиране – от предоставяне на институционални средства към 
предоставяне на средства на конкурентни начала.  Предизвикателството не се заключава 
единствено в увеличение на публичните разходи за НИРД, а и в подобряване на качеството 
на тези разходи. Международният опит сочи, че финансирането на конкурентен принцип по-
успешно насърчава постигането на върхови постижения в научните изследвания и укрепва 
сътрудничеството между научноизследователските организации, както и участието на 
чуждестранни изследователи и фирми.  В случая с научните изследвания едва малък дял (под 
10% от общия размер на субсидиите) се насочва през Националния фонд „Научни изследвания” 
за подкрепа на проекти на конкурентен принцип.  Повечето държавни субсидии се предоставят 
на университети и на Българската академия на науките под формата на институционално 
финансиране. С увеличаването на наличните ресурси повишаването на този дял би могло да 
породи важни стимули за висококачествени изследвания. 

Подобряването на взаимоотношенията в институционалната рамка би помогнало на 
страната пълноценно да използва възможностите, предоставени от фондове на ЕС. 
Стратегиите и нормативната уредба в областта на научните изследвания са разработвани 
независимо от стратегиите и нормативната уредба в областта на иновациите, като инструментите 
за финансиране се изготвят и администрират от различни органи.  Съществуват две отделни 
оперативни програми, подкрепящи научните изследвания и иновациите в България:  ОП 
„Конкурентоспособност” и ОП „Развитие на човешките ресурси”.  Тези програми не са 
ефективно съгласувани и имат различни органи по изпълнението и инструменти за подпомагане 
на НИРД. С цел максимизиране на въздействието на публичните инвестиции би било полезно 
да се укрепят връзките между инструментите за подкрепа и прогресивно да се консолидират 
органите, отговарящи за изпълнението. 

Разработването на новата стратегия за развитие на научните изследвания е стъпка 
в правилната посока. Новата стратегия за развитие на научните изследвания очертава 
предизвикателствата, с които страната следва да се справи, за да укрепи цялостното си научно 
представяне, както и прекия принос на научните изследвания за иновациите и икономическия 
растеж.  Най-добрата международна практика показва целесъобразността на създаването 
на орган (например под формата на междуведомствен съвет), който да следи изпълнението 
на стратегията след нейното приемане и да кани всички заинтересовани страни на редовни 
консултации.  Важно е предложената национална иновационна стратегия да е напълно 
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синхронизирана със стратегията за развитие на научните изследвания, което се изразява в ясна 
последователност на интервенциите, подлежащи на изпълнение и връзките между механизмите 
за подкрепа. 

Освен подобряването на цялостната институционална рамка, налице е необходимост от 
подобряване на организацията и управлението на публичните научноизследователски 
организации.  В България, подобно на други държави след преход, научната производителност 
и въздействието на публичните организации, които провеждат голямата част от НИРД, се 
възпрепятства от морално остарелите институционални и управленски модели. Скорошен 
доклад (World Bank, 2011), разглеждащ ефективността на публичните научноизследователски 
институти (НИИ), стигна до извода, че предизвикателствата пред НИИ се състоят в това 
да се определи по-добре мисията на съответното звено (напр. изследвания в областта на 
фундаменталните науки, образование, услуги, свързани с НИРД и пр.) и в съответствие с 
тази мисия да се въведат рамки от стимули за систематично подобряване на представянето, 
както и източници на финансиране, различни от бюджета.  Две възможности за подобряване 
на състоянието в средносрочен план са: въвеждане на оценяване на научноизследователските 
звена, обхващащо цялата система, като средство, което може да благоприятства за вътрешни 
реформи; осигуряване на допълнителни бюджетни средства за изследователи и/или 
научноизследователски звена, които отчитат измерими подобрения при показателите за 
въздействие и генерират външно финансиране от частни източници.
Националните инструменти са единственият източник на финансиране за начален етап 
на НИРД, поради което играят решаваща роля в иновационната система на България.  
Националните инструменти, по-конкретно Националният фонд „Научни изследвания” (НФНИ) 
и Националният иновационен фонд (НИФ), нараснаха значително след 2005 г., но през 2009 
г. и 2010 г. преживяха съкращаване на финансирането. В резултат на това НФНИ през 2010 
г. не отвори нови процедури за набиране на предложения, а от 2008 г. насам НИФ основно 
финансираше заварени договори, без да обявява конкурси за нови научноизследователски 
проекти.  В краткосрочен план би било важно да се оцени капацитетът и въздействието на тези 
национални грантови схеми и да се обмислят изменения в тяхната структура съобразно най-
добрата международна практика, както и да се работи в тясно сътрудничество с бенефициентите 
за поддържане на качеството на предложенията и за увеличаване на обема текущи проекти. В 
средносрочен план обединяването на НФНИ и НИФ в единна агенция за подкрепа на научните 
изследвания и иновациите би могло да е един от възможните варианти за подобряване на 
съгласуването и изграждане на специализиран капацитет за създаването, осъществяването и 
оценяването на публични политики и инструменти в подкрепа на иновациите. 
Чрез укрепване на капацитета за изпълнение и заделяне на средства за инструменти, които 
биха улеснили усвояването, би могло да се ускори усвояването на европейско финансиране 
за изследвания и иновации. Ускоряването на изпълнението се счита за приоритет за пълноценно 
използване на ресурсите по ОП „Конкурентоспособност” до края на програмния цикъл. На 
министерско ниво координацията на европейските фондове е укрепена чрез създаването на 
институцията на Министър по управление на средствата от Европейския съюз. Капацитетът за 
прилагане на иновационни програми обаче остава разнороден.  В краткосрочна перспектива би 
било полезно да се укрепи капацитетът чрез привличане на експерти с оптимална квалификация 
и опит и чрез разработване на нови системи за ИТ и интерактивни инструменти, които да 
помогнат на потенциалните бенефициенти да повишат качеството на проектните предложения. 
Друг вариант в краткосрочен план, който изглежда, че получава както вътрешна, така и външна 
подкрепа, е насочването на средства от ОП „Конкурентоспособност” към мащабни проекти, 
като например разработването на технологични паркове.  В средносрочен план създаването 
на специална ОП за изследвания и иновации за програмния цикъл 2014–2020 г. би могло да 
направи подкрепата по-стратегическа и да улесни изпълнението.  
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За улесняване на прилагането на НПР и Стратегията за развитие на научните изследвания 
е необходимо и формулирането на иновационни политики и инструменти, насочени към 
приоритетни сектори. Оценка на два от приоритетните сектора, определени от МИЕТ и 
Стратегията за развитие на научните изследвания, фармацевтичния сектор и сектора на ИТ, 
сочи, че съществуват конкретни пречки пред тяхното развитие. Целеви политики в подкрепа 
на внедряването на технологии и иновации биха помогнали на тези стратегически индустрии 
да реализират своя потенциал.
Фармацевтичният отрасъл и секторът на ИТ са крупни получатели на ПЧИ, генериращи 
работни места за квалифицирани кадри и износ, но е нужна подкрепа за по-нататъшното 
им развитие. Сред конкретните пречки пред развитието на фармацевтичния отрасъл в страната 
са: административните бариери, които забавят производството на нови генерични лекарствени 
средства, конкуренцията от страна на неформалния сектор от държави извън ЕС, липсата на 
местно разработени иновации  и ограничено използване на инструменти за финансиране на 
иновации.  Секторът на ИТ отчете мощен ръст през последното десетилетие със значителни 
ПЧИ от световни фирми в областта на ИТ, но е необходима подкрепа, за да може той да стане 
глобален център за върхови постижения. Нашият анализ сочи, че конкретните препятствия 
пред бъдещото разрастване са: недостигът на висококвалифицирани кадри в областта на ИТ, 
регулаторната тежест за фирмите от сектора и асиметриите в инфраструктурата на ИТ като 
цяло.
Настоящият доклад за политиките предлага препоръки за ускоряване на развитието на 
фармацевтичната индустрия и сектора на ИТ в България и за повишаване на интензитета 
на използване на НИРД в тях. В краткосрочен план би могла да се насочва подкрепа в следните 
направления: подготовка на по-високо квалифицирани специалисти с помощта на тясно 
партньорство с водещи фирми, които предлагат обучение във висши и средни учебни заведения;  
учредяване на стипендии за задържане на млади български учени в тези приоритетни области 
и за привличане на международни експерти, които могат да ревитализират изследователската 
програма и да подобрят качеството на обучението; и подобряване на бизнес средата за 
фармацевтичния сектор и сектора на ИТ.  В средносрочен план би било от ключова важност: 
разгръщането на НФНИ и НИФ с помощта на нови прозорци за финансиране, насочени към 
фармацевтичната промишленост и сектора на ИТ; и продължаване на подобряването на бизнес 
средата за индустриите на фармацевтиката и ИТ.
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КЛЮЧОВИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛИТИКИ – ОБОБЩЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Ключов въпрос Препоръки Времеви план
Експортната кошница 
на България през по-
следното десетилетие 
не е подобрила своята 
позиция по отношение 
на качество или ниво на 
усъвършенстване.  

•	 Промяна на фокуса на стратегията за привличане на ПЧИ 
в посока инвестиции в експортноориентирани сектори с 
продукти с по-висока добавена стойност и сектори с ин-
тензивно използване на НИРД. 

Краткосрочен 
план

•	 Съвместна работа с частния сектор за отстраняване на кон-
кретни затруднения, пред които се изправят износителите 
– особено по отношение на квалификацията на кадрите и 
инфраструктурата.

Средносрочен 
план

Малко на брой фирми 
в България инвестират 
в НИРД, често заради 
ограничения в достъпа до 
финансиране.

•	 Разгръщане на иновационните политики, насочени към 
търсенето, конкретно чрез увеличаване на финансирането 
по европейски и национални инструменти, които съфинан-
сират частни научноизследователски и развойни разработ-
ки и комерсиализация на технологии.

Краткосрочен 
план

Постиженията на Бъл-
гария по отношение на 
патентите и научните 
публикации не се срав-
няват благоприятно с 
показателите в страните 
от ЕС.

•	 Разработване на инструменти за насърчаване на междуна-
родно сътрудничество с други учени от ЕС и с научноиз-
следователски звена в мултинационални компании. 

Краткосрочен 
план

Разходите на България за 
НИРД в размер на 0.49% 
от БВП са значително 
по-ниски от национална-
та цел от 1.5% от БВП до 
2020 г.

•	 Увеличаване на усвояването на средства от ЕС и на публич-
ните разходи. 

Краткосрочен 
план

•	 Промяна на подхода при публичните разходи – от институ-
ционално финансиране към финансиране на конкурентни 
начала.

•	 Увеличаване на обема грантове със собствено участие за 
подкрепа на частни инвестиции в НИРД.

•	 Въвеждане на антициклични политики и инструменти за 
разходи за НИРД в средносрочната рамка на разходите 
(ССРР).

Средносрочен 
план

•	 Въвеждане на сателитна сметка за НИРД за улесняване на 
по-активно наблюдение на разходите в тази област.

Механизмите за финан-
сиране и подкрепа за 
научни изследвания и 
иновации са фрагменти-
рани в различни минис-
терства, с ниска степен 
на интеграция между 
звената по осъществява-
нето или оперативните 
програми.

•	 Разработване на съгласувани стратегии за научните изслед-
вания и иновациите до 2020 г., с ясни механизми за наблю-
дение на изпълнението на конкретни планове за действие. 

Краткосрочен 
план

•	 Въвеждане на оценяване на научноизследователските 
звена, обхващащо цялата система, като средство за насър-
чаване на реформи за по-голяма ефективност в тяхната 
организация и управление. 

Средносрочен 
план

•	 Осигуряване на допълнителни бюджетни средства за 
научноизследователски звена, които отчитат измерими 
подобрения при показателите за въздействие и генерират 
външно финансиране от частни източници.

•	 Учредяване на програма за грантово финансиране на кон-
курентен принцип за високоефективни изследователи.
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Ключов въпрос Препоръки Времеви план
Основните национални 
инструменти за 
финансиране на научни 
изследвания и иновации 
не работят така ефективно, 
както биха могли.

•	 Изготвяне на оценка, за да се преценят резултатите, 
постигнати от тези инструменти и за да се препоръчат 
изменения в тяхната структура съобразно най-добрата 
международна практика.

Краткосрочен 
план

•	 Тясно сътрудничество с бенефициентите за поддържане на 
качеството на предложенията и за увеличаване на обема 
текущи проекти.

•	 Разглеждане на възможността за обединяване на адми-
нистрациите на НФНИ и НИФ в единна специализирана 
агенция с много по-добър капацитет.

Средносрочен 
план

Финансирането от ЕС, 
главно по линия на ОП 
„Конкурентоспособност”, 
е основният  
източник на средства за 
иновации в  
България, но темпът на 
усвояване е нисък. 

•	 Подобряване на административния капацитет и структу-
рата от стимули за схемите за набиране на предложения по 
ОП „Конкурентоспособност”.

Краткосрочен 
план

•	 Разработване на системи за ИТ и инструменти за подкрепа 
на фирмите за подобряване на качеството на проектните 
предложения за грантово финансиране на конкурентен 
принцип.

•	 Разработване на система за рейтинг на консултанти, които 
работят с бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност”, 
за насърчаване на подобрения в качеството на външната 
подкрепа.

•	 Насочване на част от наличните средства от ЕС към  
проекти от голям мащаб, като например технологични 
паркове

•	 Усъвършенстване на инструментите и схемите, финан-
сирани по линия на ЕС, за рамковия период 2014–2020 
г., например чрез създаване на специална ОП за научни 
изследвания и иновации.

Средносрочен 
план

Необходими са нови по-
литики и инструменти за 
подкрепа на развитието 
на иновативния потен-
циал на фармацевтичния 
сектор и сектора на ИТ.

•	 Подготвяне на повече висококвалифицирани специалисти 
в тези сектори чрез тясно сътрудничество с водещи фирми, 
предоставящи обучение на висши и средни учебни заведе-
ния.

Краткосрочен 
план

•	 Учредяване на стипендии за задържане на млади българ-
ски учени и привличане на международни експерти в тези 
приоритетни сектори.

•	 Подкрепа за развитието на центрове за НИРД в сътрудни-
чество с международни фармацевтични фирми и фирми от 
областта на ИТ.

•	 Разгръщане на дейността на НФНИ и НИФ с помощта на 
нови прозорци за финансиране на приоритетни сектори, 
като например фармацевтичния сектор и сектора на ИТ.

Средносрочен 
план

•	 Подобряване на бизнес средата за фармацевтичния отра-
съл и сектора на ИТ.
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Постигане на интелигентен растеж
Как научните изследвания и иновациите да работят за България

ВЪВЕДЕНИЕ

Изследванията и иновациите могат да помогнат на България да надгражда по веригата 
на стойността в сектори, в които страната е със сравнително предимство, както и за 
увеличаване на дела на високотехнологични продукти за износ, като така се укрепва 
конкурентоспособността на страната.  Конкурентоспособността на България се е повишила 
през последните години, но не с достатъчно бърз темп, за да настигне другите нови държави-
членки на ЕС или за да е в крак със страните с нововъзникващи икономики от Азия и Латинска 
Америка. Развиването на динамични продуктивни сектори, основани на знание, би повишило 
конкурентоспособността и би способствало за процеса на сближаване с нивата на доходи в 
ЕС. Сектори с интензивно използване на НИРД, като например секторът на ИТ, са с висок 
капацитет и лесно биха изградили повече връзки с местни изследователски институции. 
Необходимо е научните изследвания да са по-тясно свързани с фирмите чрез разработване на 
комерсиализация на НИРД, с помощта на активно патентоване и лицензиране, обособяване на 
предприятия (spinoffs) и договорна научноизследователска дейност.  
Преходът в България се характеризираше със значителна степен на макроикономически 
дисбаланс и структурна трансформация, по време на които отраслите, ориентирани към 
износ, като цяло преживяха спад. През 1990 г. индустрията генерираше 50% от БВП и 43% 
от заетостта; до затихването на икономическата криза от втората половина на деветдесетте 
години на двадесети век през 2001 г. индустрията вече беше отстъпила позиции и на нея 
се падаха 18% от БВП и 23% от заетостта – дялове, които запазва и до днес.4 Докато други 
страни от Централна и Източна Европа устремно се движеха напред, съотношението между 
износ и БВП на България отбелязваше стагнация, а нейните високотехнологични експортни 
сектори, като производството на компютри, почти изчезнаха в условията на ценова и търговска 
либерализация и бърза технологична промяна. Това изложи кошницата на износа на сурова 
конкуренция на цени и качество заради вноса от страни с нововъзникващи икономики. 
Преразпределението на производителни ресурси и крупните входящи потоци ПЧИ 
доведоха до икономически растеж, но не допринесоха значително за повишаване на 
уменията и технологичния капацитет. Производството, изискващо нискоквалифицирана 
работна ръка, услугите и строителството станаха водещите сектори, генериращи заетост и 
икономически растеж, задвижвани от мощен приток на финансови ПЧИ. Тази тенденция важеше 
за Централна и Източна Европа, но държави като Унгария и Полша едновременно се радваха и на 
съживяване на производството, предизвикано от навлизането на мултинационални компании в 
сектори като производството на автомобили.  Освен големи предприятия, устойчивото развитие 
обаче изисква и появата на предприемаческа култура и правилни стимули за професионална 
реализация за младите.  Стартиращият бизнес и малките и средни предприятия е необходимо 
да бъдат подкрепяни  от една благоприятна стопанска среда.  
Подемът на растеж в периода 2005–2008 г. повиши нивата на благосъстояние,  но 
едновременно с това се задълбочи и различието във възнагражденията между частния 
и публичния сектор, правейки кариерата на преподавател или научен изследовател по-
малко привлекателна. Заплатите в частния сектор се увеличиха в абсолютно и относително 
изражение, в сравнение със средните стойности за ЕС, но ръстът на заплатите в производството 
беше по-нисък, като щатните научноизследователски позиции във фирмите почти изчезнаха 
след приватизацията, а възнагражденията в публичните научноизследователски организации 
останаха непроменени в реално изражение. Това доведе до спад в общия брой на заетите 
в научноизследователските области, като в момента цифрата е 17 000, както и до стабилна 
емиграция на талантливи млади хора: почти всеки десети човек, роден в България, живее в 

4   Статистическите данни за заетите в научната област са от интернет страницата на ЕВРОСТАТ; данните за миграцията са от 
Международната миграционна база данни на ОИСР. Следва да се отбележи, че нормата на емиграция сред лица със средно и 
висше образование е с високата стойност от 7-8%. 
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страни от ОИСР.5 Въпреки че настоящият доклад за политиките не прави пряко оценка на 
образованието, привличането и задържането на кадри с висока подготовка, необходими за 
постигането на целите по отношение на НИРД, силно зависи от достъпа до висококачествено 
образование.  Проучването сред фирмите в Част І от доклада установява, че иновативните 
фирми, които изнасят своя продукция, наемат значително повече персонал с диплома за висше 
образование в сравнение с другите групи фирми.

Каре № 1. Лична гледна точка – един млад български научен изследовател
След завършване на докторантура в престижен университет в чужбина реших да правя кариера в 
един от публичните научноизследователски институти в моята родна страна България.  Първите 
две години от моя ангажимент бяха трудни, защото финансирането на института беше драстично 
съкратено, а с ниските заплати (средно 200 евро на месец) едва смогвах да си плащам сметките.  
Нашият научноизследователски екип спечели проект след силна конкуренция, финансиран по линия 
на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, което щеше да ни 
позволи да взаимодействаме с научни изследователи в цяла Европа.  Осъществяването на проекта 
изискваше авансово финансиране от страна на нашия институт, което в последствие подлежеше 
на възстановяване. Поради недостатъчно финансиране в института и слабо планиране се наложи 
да отменим проекта.  В резултат на това реших да напусна своята работа в института и да търся 
професионална реализация извън страната. 
Източник:  Интервю, проведено от авторите. 

Необходимо е спешно да се преустанови ерозията на технологичната и научна 
компетентност чрез по-стратегическа подкрепа на изследванията и иновациите. Данните, 
представени в настоящия доклад за политиките, сочат, че иновационната продукция отбелязва 
дълбок спад след 1990 г., следван от бавно възстановяване.  Показателите по отношение 
на патентите и публикациите показват влошаване в основни иновационни области, в които 
България преди 1990 г. беше с превъзходно представяне.  Изключенията са фармацевтичният 
сектор и секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).  Напоследък 
се наблюдават подобрения в тези статистически данни, което сочи, че фундаменталните науки 
и възможностите за приложни иновации набират отново сила.  Но търсенето от страна на 
частните фирми на местни иновации остава много слабо; когато е налице търсене, фирмите 
предпочитат да черпят своите технологии от готови решения на наложили се международни 
производители. Важно е да се увеличат инструментите за публично финансиране, които биха 
могли да позволят на публичната научноизследователска дейност да се комерсиализира, за да 
се повиши икономическото въздействие на науката.
Мащабното съкращаване на публичните разходи за НИРД в отговор на бюджетната 
консолидация доведе до свиване на програми в подкрепа на научните изследвания и 
иновациите.  В резултат на икономическия спад публичните разходи за НИРД в България 
намаляха в продължение на две последователни години през 2009 г. и  2010 г.  Поради тези 
съкращения, Националният фонд „Научни изследвания” (НФНИ) не проведе значителни 
процедури за набиране на предложения през 2010 г., а Националният иновационен фонд (НИФ) 
не е обявявал процедури за набиране на предложения от 2008 г. насам. Към момента разходите 
на страната за научноизследователски дейности като дял от БВП са 0.48%, в сравнение с 1.85% 
в ЕС-27 и 0.7% за региона на Европа и Централна Азия.  Намаляващото публично финансиране 
и ниското ниво на частни НИРД6 са водещи причини за невпечатляващото представяне на 
страната по отношение на публикации, патенти и лицензиране на технологии, както и за малкия 
дял на високотехнологичния износ в националната експортна кошница. 
Повече и по-последователни инвестиции в областта на публичните и частните НИРД биха 
могли да възобновят иновативния потенциал на страната, като така би се повишила и 
нейната конкурентоспособност.  Някои възникващи икономики, например Корея, предприеха 
антициклични политики за разходите за НИРД, като България би могла да разгледа възможността 
за въвеждане на подобна политика.  Като изразходва повече средства за иновации във време, в 
5  Статистическите данни за заетите в научната област са от интернет страницата на ЕВРОСТАТ; данните за миграцията са от 
Международната миграционна база данни на ОИСР. Следва да се отбележи, че нормата на емиграция сред лица със средно и 
висше образование е с високата стойност от 7-8%.
6  Българските фирми формират 34% от националния БВП, в сравнение с 55% за ЕС.
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което икономиката преживява спад, България би могла да подпомогне производителността в 
момент, в който това е най-необходимо. По данни от неотдавнашни проучвания сред фирмите 
(представени по-долу), българските фирми активно усъвършенстват своите продуктови 
линии, но не финансират дългосрочни НИРД.  Един предсказуем процес на финансиране би 
подпомогнал осигуряването на дългосрочни инвестиции и би генерирал значителни ползи 
за икономиката и заетостта. Симулационен модел установи, че ако бъде постигната целта, 
заложена в стратегията „Европа 2020”, за разходи за НИРД в размер на 3% от БВП, то до 
2025 г. биха се генерирали 5.4 процентни пункта от БВП (795 млрд. евро), създавайки 3.7 млн. 
работни места (Zagame 2010, стр. 7).  Различни проучвания сочат, че иновативните фирми 
генерират повече работни места, в сравнение с неиновативните фирми. (Dutz et al. 2011) 
Научните изследвания и иновациите са основен приоритет на политиките в рамките на 
ЕС, създавайки растящи възможности за външно финансиране, особено през структурните 
фондове, предназначени специално за такива цели.  Лисабонският дневен ред, изготвен през 
м. март 2000 г., и стратегията „Европа 2020” поставят иновациите на най-предната линия на 
стратегиите за икономически растеж и призовават за мащабно увеличение на инвестициите за 
НИРД.  Европейските структурни фондове,  в частност програмите „Конкурентоспособност” 
и „Развитие на човешките ресурси”, могат да предоставят финансова подкрепа за ангажимента 
на страната да увеличи разходите за НИРД и да подпомогне иновациите и усвояването на 
технологии сред фирмите, както и да повиши капацитета, свързан с уменията на българските 
учени. Съществуват и други възможности за финансиране в ЕС, но тъй като те се предоставят 
на конкурентен принцип, изключително важно е да се повиши качеството и количеството на 
националните предложения и да се осигури необходимото съфинансиране от национални 
източници. 
Повишаването на финансирането само по себе си обаче не би имало желания ефект, ако 
не се модернизират съответните институции, политики и законодателство. Правната 
и институционална рамка за иновации на България има нужда от адаптиране към новата 
политическа среда на ЕС и към реалностите на икономиката след кризата.  Националната 
програма за реформа 2011–2015 г. прегръща стратегията „Европа 2020” и я пренася в едни 
по-конкретни национални цели. Това сочи, че от страна на цялото правителство се признава 
необходимостта за осъществяване на напредък по тази Програма за политиките.  Успоредно с 
това Министерството на образованието, младежта и науката е изготвило Национална стратегия 
за развитие на научните изследвания до 2020г., която полага основите за институционално 
укрепване и междуведомствено съгласуване. Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма работи по национален Закон за иновациите и планира да пренасочи останалите 
средства от ЕС към изграждането на технологични паркове в приоритетни индустрии. Тези 
развития са добре дошли, но ще са необходими и други, за да се повишат резултатите, свързани 
с осъществяването на публичните програми за подкрепа. Предходни оценки открояват 
нуждата от справяне със слабостите в политиката в областта на науката, технологиите и 
иновациите (НТИ), които доведоха до дублиращи се програми с ограничена интегрираност и 
последователност и слабо рационализиране на ресурсите.
Необходимо е да се направи преустройство на публичната научноизследователска 
инфраструктура, тъй като тя се натъква на пречки, свързани със слаби звена в 
управлението, недостатъци при инвестирането и изтичане на млади таланти. Традиционно 
силните по време на социализма връзки между индустрията, научноизследователските 
институти и Българската академия на науките се кореняха в ангажирането им с капиталоемки 
сектори, които разчитаха на силно инженерно и научно ноу-хау, за да бъдат конкурентоспособни. 
Тези сектори изгубиха своите пазари в Източния блок по време на прехода, техните продажби 
и НИРД рязко се сринаха и връзките с научноизследователските институти и университетите 
се прекъснаха. Две десетилетия по-късно, все още е предизвикателство да се отговори на тази 
структурна промяна. Това би изисквало съгласувано усилие за преориентация на публичните 
научноизследователски институти, съпътствано от финансови инжекции от страна на публичния 
сектор за модернизиране на научноизследователските лаборатории и за привличането на млади 
хора да се завърнат, за да работят отново в тях. 
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Международният опит сочи, че действията от страна на публичния сектор са необходимо, 
но не и единствено условие за успеха на иновационните инициативи, така че от решаващо 
значение е привличането на частния сектор като активен партньор. Най-иновативните 
държави, като Германия, Финландия и Швеция, отчитат най-висок дял разходи от страна на 
частния сектор, като близо 65% от общите разходи за НИРД в тях се извършват от фирмите. 
Съотношението 30:70 на частни към публични НИРД за България е неблагоприятно в сравнение 
с тези държави. Правителството на страната публично е признало важността на частния 
сектор като фактор, даващ тласък на научното и иновационното представяне и постигането 
на националните цели по отношение на НИРД, но инструментите, които до момента са били 
изпробвани, не са постигнали преобразяваща промяна. Това предполага, че е необходима 
сериозна оценка, за да се определи кое е сработило и кое не. На тази основа би било необходимо 
да се преструктурират и разгърнат грантовете със собствено участие и другите механизми за 
подкрепа в страната.  
Настоящият доклад представя подробна оценка на иновационния капацитет на България 
и представя препоръки за политики за увеличаване на въздействието на науката и 
иновациите. Докладът е един от най-основните продукти на Програмната аналитична и 
консултантска дейност  на Световна банка, координирана от Министерството на образованието, 
младежта и науката (МОМН) и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
(МИЕТ). Докладът стъпва на констатациите на подробен анализ на иновационния капацитет 
на България и техническите доклади, възложени на Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации”,7 както и на писмени доклади, изготвени за правителството в хода на тази 
дейност. Препоръките се обогатяваха непрекъснато в процеса на обсъждания на политиките 
с МОМН и МИЕТ, както и в резултат на консултации с университети, научноизследователски 
институти и представители на бизнеса. 
Част I от доклада за политиките съдържа оценка на иновационния капацитет на България 
в публичния и частния сектор. По-конкретно, докладът изследва: (i) неотдавнашни тенденции 
в представянето на страната при износа в сравнение с други държави; (ii) характеристики на 
иновационните дейности в българския частен сектор, така, както са отразени от проучвания 
сред фирми; (iii) развития в областта на технологичните изобретения и научната продукция 
чрез анализиране на статистически данни относно патенти, присъдени от Службата по патенти 
и търговски марки на САЩ (СПТМ на САЩ) и Европейското патентно ведомство (ЕПВ), както 
и относно научни публикации.8

Част II предоставя препоръки за политиките, които биха могли да улеснят прилагането на 
Националната програма за реформа и Стратегията за развитие на научните изследвания, 
в това число секторен анализ за насоки на иновационната политика в приоритетни 
индустрии.  Препоръките са организирани в следните теми: (i) постигане на заложената цел 
от разходи в размер на 1.5% от БВП за научноизследователски дейности, съгласно стратегията 
„Европа 2020”; (ii) укрепване на институциите и рамката на политиките за изследвания и 
иновации; (iii) постигане на по-добри резултати от националните инструменти за финансиране – 
Националния иновационен фонд и Националния фонд „Научни изследвания”; (iv) увеличаване 
на усвояването на средства по линия на ЕС, насочени към иновации; (v) разработване на целеви 
иновационни политики и инструменти за приоритетни сектори. 

7  Технически доклад № 1: „Иновационна политика и публични разходи”; Технически доклад № 2: „Капацитет за усвояване 
на средства от ЕС”; Технически доклад № 3: „Преглед на националните иновационни инструменти”; Технически доклад № 4: 
„Рамка за оценка на преструктурирането на БАН”.
8   Българските фирми формират 34% от националния БВП, в сравнение с 55% за ЕС.
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ЧАСТ I. ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОННИЯ КАПАЦИТЕТ НА 
БЪЛГАРИЯ

Конкурентоспособността на България се е повишила, но не в достатъчна степен за 
настигане на другите нови държави-членки от ЕС или за поддържане на темп, сходен 
с този на нововъзникващите икономики.  В доклада „Глобална конкурентоспособност за 
2011–2012 г.” България се нарежда на 74-то място по ниво на конкурентоспособност сред 142 
държави, в сравнение със 72-ра позиция (от 125 държави) пет години по-рано.  От всички 
показатели, измерени в този доклад, иновациите са с най-нисък резултат.  Според доклада 
„Правене на бизнес 2012 г.” България е на по-предна позиция, а именно 59-то място сред 
183 икономики по показател „качество на бизнес средата”. Съгласно измерванията за 2010 г. 
за Иновационния съюз и Прегледа на изпълнението на Лисабонската стратегия за 2010 г. на 
Световния икономически форум (СИФ), България е на последно място сред страните от ЕС 
(Таблица № 2).9 Въпреки че нито един от посочените индекси не е съвършен, всеки от тях е 
полезен измерител на конкурентоспособността. 

Таблица № 2: Мястото на България в международни класации за конкурентоспособност
Доклад „Глобална 
конкурентоспосо-

бност” за 2011–2012 г.

„Правене на 
бизнес 2012 г.”

Измервания за 
2010 г. за Ино-

вационния съюз

Преглед на из-
пълн. на Лиса-
бонската стра-
тегия на СИФ 

2010 г.

Финландия 4 11 4 2
Италия 43 87 19 25
Унгария 48 51 24 21
Турция 59 71 33 ---
Румъния 77 72 28 26

България 74 (от 142) 59 (от 183) 32 (от 34) 27 (от 27)

Хърватска 76 80 25 ---
За да може страната да осъществи напредък по отношение на позицията за 
конкурентоспособността и да се издигне в световните и европейските класации, е 
необходимо да работи с нови стратегии, които да направят иновациите задвижващ фактор 
за износа, създаването на нови работни места и икономическия растеж.  Както беше 
демонстрирано в НПР 2011-2015 г., в България е налице всеобщ консенсус, че „извършването на 
стопанска дейност по обичайния начин” едва ли ще генерира достатъчно растеж за намаляване 
на безработицата и за сближаване на доходите с ЕС: необходим е инициативен и стратегически 
подход. Реформите за по-нататъшно подобряване на бизнес средата следва да вървят успоредно 
с мерки за поощряване на внедряването на нови чуждестранни технологии и развитие на 
възможностите за НИРД вътре във фирмите, като се надгражда върху съществуващите научни 
и технологични активи на икономиката. 

9  За повече информация вж. „Глобална конкурентоспособност 2011–2012 г.”, „Правене на бизнес 2012 г.”, Доклада за 
Иновационния съюз за 2010 г. и Прегледа на изпълнението на Лисабонската стратегия 2010 г.
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I.A. Степен на усъвършенстване и технологична интензивност на българския 
износ

През последното десетилетие експортната кошница на България не е подобрила своята 
позиция по отношение на качество или ниво на усъвършенстване.  Бъдещият иконо-
мически растеж и заетостта ще зависят от усвояването на иновативния потенциал за 
генериране на износ с по-висока добавена стойност. 
Краткосрочни мерки:
•	 Промяна на фокуса на стратегията за привличане на ПЧИ в посока инвестиции в екс-

портноориентирани сектори, които произвеждат продукти с по-висока добавена стой-
ност и сектори с интензивно използване на НИРД.

Средносрочни мерки:
•	 Съвместна работа с частния сектор за отстраняване на конкретни затруднения, пред кои-

то се изправят експортните фирми – особено по отношение на квалификацията на кадри-
те и инфраструктурата.

Сред управляващите в България има съгласие, че експортът следва да играе по-голяма 
роля в растежа на страната, за укрепване на възстановяването и за предотвратяване на 
бъдещи цикли от бумове и сривове. В условия на фискални корекции и слабо вътрешно търсене 
заради отлива при кредитирането на домакинства и фирми, износът представлява възможност 
за устойчив растеж.  Опитът на Германия и на много от нововъзникващите икономики в Азия 
сочи, че когато растежът се основава на износ, то тогава е възможно икономиката да постигне 
по-ускорено V-образно възстановяване след спад и да се увеличи потенциалният ръст на 
производството.

През цялото изминало десетилетие износът на България нарасна като абсолютна 
стойност и на глава от населението, но този ръст изостава в сравнение със страните 
от региона и се наблюдава траен търговски дефицит. Износът значително се е увеличил 
през последните десет години. Към 2008 г. той се явяваше важен компонент на българската 
икономика с дял от близо 60% от БВП на страната (Фигура № 4). Тези постижения обаче 
следва да се разглеждат на сравнителна база: ръстът на износа в миналото поставя България 
на средна позиция сред страните в преход, но след шампиони износители от региона, като 
Унгария, които са постигнали подобни показатели въпреки факта, че са стартирали от сходни 
нива на износ в началото на деветдесетте години на ХХ век. През 2008 г. износът на България 
на глава от населението беше на стойност 3 958 щ. д., по-висока от тази на Румъния (2 781 щ. 
д.) и Турция (2 378 щ. д.), но по-малка от стойността за Хърватска (6 553 щ. д.), Унгария (12 549 
щ. д.), Италия (11 100 щ. д.) или Финландия (22 664 щ. д.). Друг мрачен показател от гледна 
точка на конкурентоспособността е, че търговският баланс на страната остава отрицателен и е 
такъв за повечето от десетте най-силни експортни продукта. 
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Фигура № 4: Износът на България на глава от населението в регионален план: 1990–2008 г.

Финландия, Унгария, Италия, Хърватска, България, Румъния, Турция
Източник: Световни показатели за развитие 2009 г. 
Забележка: Общо износ – в сегашни щатски долари, разделен на броя на населението.

За ускоряване на своя ръст на износа, българските фирми започват да диверсифицират 
своите пазари и да се насочват към региони с висок растеж.  Българският износ се цели 
към пазара на ЕС (Гърция, Германия, Италия и Румъния), съседни страни (Турция и Сърбия) 
и големи държави – Русия, САЩ, Китай, Саудитска Арабия, Индия и Пакистан (Таблица № 3).  
Ръстът на износа за ключови пазари в ЕС, в частност Гърция и Румъния, ще бъде задържан до 
възстановяването на тези държави от финансовата и фискална криза. В последствие пазари ще 
се отварят в региони, в които се наблюдава огромно вътрешно търсене – Русия и бившата ОНД, 
Турция и държавите от Персийския залив. 

В подкрепа на това усилие правителството на България е предприело активни мерки за 
установяване на по-тесни партньорства с нововъзникващи икономики и за подобряване 
на транспортните коридори, благоприятстващи търговския обмен.  През 2010 г. министър-
председателят на страната се срещна с премиера на Китай, за да се обсъдят начините, по 
които китайски инвеститори биха могли да участват в инфраструктурния сектор на България, 
включващ пристанища, летища и железопътни линии, както и ИТ, индустриалните паркове 
и производството на локомотиви и автомобили.  Също така, страната предоставя европейски 
и национални средства за отстраняване на затруднения в търговията, произтичащи от 
транспортната инфраструктура и митнически и логистични фактори. Тези инвестиции биха 
били от решаващо значение за географската диверсификация на страната. Към момента 
България е на 63-то място от 155 държави според Индекса за ефективност на логистиката 
(Logistics Performance Index) на Световна банка, т. е. на измерими позиции с държавите от 
региона на Европа и Централна Азия, но след регионалните водачи при износа, като Чешка 
република (26-то място) и Турция (39-то място). 
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Таблица № 3: Основни дестинации за износ за България (2008 г.)

Партньор

Търговски показатели

Износ в 
млн. щ. д.

Търговски 
баланс, 

млн. щ. д.

Дял в износа на 
България

Ръст 
2004–08 г.

Ръст на 
вноса на 

партньора 
2004–08 г.

Гърция 2 230 272 9.90% 23% 15%

Германия 2 045 -2 361 9.10% 21% 14%

Турция 1 979 -80 8.80% 21% 20%

Италия 1 887 -1058 8.40% 11% 12%

Румъния 1 631 -448 7.30% 43% 27%

За света 22 478 -11 295 100.00% 23% 15%

Източник: Изчисления на авторите въз основа на базата данни КОМТРЕЙД, 2010 г. на ООН.

Ако се запазят обаче старите тенденции, в българската експортна кошница ще продължат 
да доминират традиционни експортни пера. Фигура № 5 съдържа преглед на неотдавнашното 
представяне на челните 15 групи продукти за износ (до двуцифрен код на позиция), с отнасяне 
на националното изменение в световния пазарен дял към ръста на международното търсене 
на стоки.10 Двете сини линии (изменение в световния пазарен дял=0 и годишен ръст на целия 
износ=18% за периода 2001-2008 г.) разделят графиката на четири квадранта, характеризиращи 
еволюцията на българския износ.11

•	 Горният десет квадрант (Шампиони) включва продукти, които се радват както на бърз рас-
теж в световен мащаб, така и на добро представяне от страна на България; сред тях откри-
ваме минералните горива и масла, медта, житните растения и зърнените храни, земеделски 
странични продукти, както и изделия от желязо и стомана.

•	 Продуктите в горния ляв квадрант (Представящи се под очакванията) са онези, за които 
е налице силно търсене в световен мащаб, но при които представянето на България е по-
слабо от това на останалия свят. Това слабо представяне се изразява в стабилна загуба на 
пазарен дял. В групата се откроява производството на желязо и стомана. 

•	 Продукти с неясни перспективи за бъдещ износ включват облеклото и мебелите, които 
заемат долния ляв квадрант (Затихващи). Тези изделия се изправят пред ожесточена кон-
куренция на страни като Китай и Индия и повишение на разходите за труд, което намалява 
тяхната международна конкурентоспособност. 

•	 И накрая, продуктите в долния десен квадрант (Успешни) придобиват световен пазарен 
дял, но все още им предстои да направят забележителен експортен ръст.  Няколко отра-
съла с по-високотехнологично съдържание, за които има добър шанс да се превърнат в 
шампиони на българския износ, спадат към тази група: фармацевтични продукти, маши-
ни, електрооборудване и междинни продукти на химическата промишленост (алуминий, 
пластмаси). 

10  За конкретни приложения на политики анализът може да бъде детайлизиран до ниво продукт (код на позициите от четири 
или повече цифри).
11  Логиката на разсъжденията при този модел е сходна с тази при портфейлните модели, използвани в маркетинга, като 
например при матрицата на „Бостън Консълтинг Груп” (Boston Consulting Group).
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Фигура № 5: Динамичен профил на износа на България, 2001–2008 г.

Източник: Изчисления на авторите въз основа на базата данни КОМТРЕЙД 2010 г. на ООН.

Забележка: Площта на кръгчетата отговаря на размера на износа в млн. щ. д. Представени са 15-те най-
големи експортни групи.

Задължителен залог за поддържане на износа в средно- до дългосрочен план ще е 
диверсификацията в областта на стоки и услуги с по-висока добавена стойност и 
сектори с интензивно използване на НИРД.  До момента мощният ръст в износа на страната 
се дължеше на чуждестранни инвестиции, които увеличиха капацитета и ефективността на 
традиционни сектори на производството, във време, в което растяха цените на стоките. Това 
доведе до двуцифрен ръст при износа на петролни продукти, метали (мед, желязо, цинк), кабели 
и изделия от желязо, химикали, житни растения и зърнени храни, облекло и хладилници, наред 
с други позиции. Тези стоки са силно представени в структурата на българския износ, силно 
ориентиран към традиционни и по-развити индустрии, които се възползват от предимствата на 
ниската стойност на труда и разходите за енергия. За да се поддържа обаче ръстът на износа, 
е необходимо да се насочи по-силно внимание върху производството на стоки с по-висока 
добавена стойност и предоставянето на услуги, които ще генерират повече приходи за местната 
икономика, както и върху високотехнологични сектори с интензивно използване на НИРД.

България се изправя пред предизвикателството да увеличи степента на усъвършенстване 
на своята експортна кошница, измерена с помощта на установени методологии. За да се 
оцени конкурентоспособността на българския износ, се изчислиха показатели за качеството 
и степента на усъвършенстване на националната експортна кошница за страната, както и за 
други страни, както е описано в  Приложение № 1 - Каре № A.1.  Показателите за стойността за 
единица отдалеченост от оптималното съотношение между качество и цена на стоката за износ 
(unit value distance) — показващи потенциала за подобряване на качеството и цената на износа 
– сочат, че експортната кошница на България на практика не е отбелязала никакъв напредък в 
периода 1990-2008 г.  Местата, които България заема, (71-во през 1990 г.; 86-то през 2000 г.; 67-
мо през 2008 г.) не са се подобрили съществено; значителен напредък е извършен от Унгария и 
Турция, докато Италия и Хърватска са изгубили известни позиции. България отбелязва средни 
стойности по отношение на степен на усъвършенстване на своя износ, изчислен с помощта 
на показателя EXPY, с умерени подобрения през годините, съизмерими с тези на Турция, 
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Румъния и Сърбия, но по-ниски от стойностите за централноевропейски държави и водещите 
износители в световен мащаб (Фигура № 6).12 

Фигура № 6: Еволюция на степента на усъвършенстване на износа (EXPY): 
България и избрани страни за сравнение (1988-2008 г.)

Източник: Изчисления на авторите въз основа на базата данни КОМТРЕЙД на ООН.

България, Хърватска, Румъния, Турция, Финландия, Италия.

Ниската степен на усъвършенстване на експортната кошница е свързана с ниския 
дял на високотехнологични продукти за износ.  Със своята стойност от 3%, делът на 
високотехнологични стоки е значително под средната стойност за ЕС-27 (16%) и се позиционира 
в по-ниската група в сравнение с останалите страни от Източна Европа (Чешка република – 
13%; Унгария – 20%; Хърватска – 7%; Румъния – 4%; Полша – 3%).  Всъщност, сред десетте 
най-големи износа (по двуцифрен код за класифициране) само групите „електрооборудване” 
и „бойлери и машини” притежават високотехнологичен компонент.13 Производствени изделия 
с по-висока степен на усъвършенстване са представени във втората група продукти за износ 
(места от 10-то до 20-то): това включва изделия от стъкло, оптически апарати, фармацевтични 
продукти, химикали и пластмаси.

За да се обърне тази тенденция, би било необходимо правителството и индустрията 
да работят заедно, за да поощряват повече инвестиции и НИРД в средно- и 
високотехнологични продуктови ниши. Икономически изследвания предполагат, че 
икономическата диверсификация предхожда диверсификацията на износа (Cadot et al. 2007), 
тъй като диверсифицираните икономики са по-добре подготвени да използват предимствата 
на експортните възможности на глобалния пазар. Опитът на шампиони в износа като Корея и 
Малайзия сочи, че напредъкът в диверсификацията и експортните възможности се дължи на 
усвояване на технологии и иновации, но този процес нито е автоматичен, нито без съответните 
разходи. Ролята на катализатор са изиграли правителствени интервенции, целящи привличането 
на чуждестранен експертен капацитет чрез ПЧИ и корекции на неефективностите на пазара, 
които възпират иновативността на частния сектор.
12  Това класиране в зависимост от степените на усъвършенстване (sophistication) отговаря на класификацията на ОИСР 
на секторите като високо- и нискотехнологични такива, с няколко изключения.  Облеклото и мебелите са два примера за 
нискотехнологични продукти с все още интензивен начин на производство от фирми в развитите държави, водени от висока 
специализация и потребителски предпочитания, пораждащи пазарни ниши, поради което съответно получават и по-високи 
стойности на PRODY. Слабост на показателя за степента на усъвършенстване е неговата чувствителност към цените на 
стоките. По-конкретно, неотдавнашното търсене на петрол и други природни ресурси, довело до рязко повишаване на техните 
цени, повиши техните показатели за „усъвършенстване.”
13  Хоризонталните мерки носят ползи на всички инвеститори по един неизбирателен начин, за разлика от мерки, насочени 
към специфични сектори.
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Освен хоризонталните мерки14 за привличане на експортноориентирани ПЧИ, 
правителството би могло да въведе иновационни политики и инструменти с по-
голямо въздействие, насочени към сектори с висок потенциал. Привличането на 
експортноориентирани ПЧИ – и в идеалния случай ПЧИ с интензивно използване на НИРД - може 
да подкрепи усилията на страната за постигане на целите от „Европа 2020” и на НПР и би било 
удачен начин за повишаване на средно- и високотехнологичния износ (вж. за подробности Каре 
№ 2). Но освен прилагането на хоризонтални мерки, като например данъчни стимули, налице 
е и необходимост да се отстранят конкретни трудности, пред които се изправят индустриите 
с висок потенциал — в това число аспектите, свързани с квалификация и инфраструктура. 
Един секторен подход, който определя ясно иновационната политика за всеки отрасъл, в това 
число реформи и публични инвестиции за отстраняване на фактори, създаващи трудности, 
би могъл да се превърне в трайна основа за средно- до дългосрочните очаквания на местните 
и чуждестранните инвеститори, променяйки баланса в полза на България като дестинация 
за ПЧИ с интензивно използване на НИРД. Втората част от доклада представя препоръки за 
секторни иновационни политики в две експортноориентирани индустрии, фармацевтичната и 
тази на ИТ. 

14  Секторите авиационна промишленост, компютри, офис оборудване, електроника, фармацевтични продукти, 
електрооборудване и отбранителни технологии се считат високотехнологични производствени индустрии от ЕВРОСТАТ и 
ОИСР; за подробности относно класификацията вж. http://www.oecd.org/dataoecd/43/41/48350231.pdf
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Каре № 2: Усвояване на технологии чрез ПЧИ в България
ПЧИ могат да са важен канал за усвояване на технологии и модернизация на местните техно-
логии. Чуждестранните фирми носят ново знание и технологична модернизация, заменят остаряло-
то оборудване и често изменят управленската структура. Многобройни икономически проучвания са 
установили, че фирмени подразделения с частично или изцяло чуждестранна собственост са с по-ви-
сока средна производителност в сравнение с местни фирми. Посочват се и положителните странич-
ни ефекти от навлизането на филиали с чуждестранна собственост, тъй като местните фирми могат 
да осъществяват връзка със световни вериги за снабдяване, като така се създава канал за прехвърляне 
на знание (Goldberg et al, 2008). 
България успя да създаде конкурентен инвестиционен климат, който привлече впечатляващ 
обем ПЧИ в периода 2003-2008 г., но едва малък дял беше в сектори, ориентирани към износ. 
По време на бума, България, както и други страни от региона на Европа и Централна Азия, се рад-
ваше на плодовете на мощни входящи потоци от ПЧИ. Тези потоци се върнаха до едни по-нормални 
нива: от ръст, достигащ 30% от БВП през 2008 г., ПЧИ се отдръпнаха до 4% от БВП през 2010.* Пол-
зи за страната произтичат от нейното европейско местоположение, ниско корпоративно подоходно 
облагане, стабилна политическа среда, инвестиционен рейтинг (BBB), силно техническо и инженер-
но образование и ниски заплати в сравнение с ЕС. Но преобладаващата част от ПЧИ беше насочена 
към финансови институции и проекти в областта на строителството и недвижимите имоти. Пример 
за успешен проект на ПЧИ в индустрии с висока добавена стойност е компанията „Джонсън Кон-
тролс”, навлязла на българския пазар през 2001 г. В момента дружеството дава работа на близо 500 
служители в областта на подкрепа на проекти, хардуерен дизайн и програмни решения на клиенти 
от автомобилния бранш.
Входящи потоци ПЧИ в България, по тримесечия и сектори (млн. евро)

За успешното икономическо развитие правителството е подчертало важността на увеличаване-
то на ПЧИ в приоритетни сектори. Стратегията „Визия 2020” идентифицира ключови индустрии и 
индустриални клъстери за целеви ПЧИ, в които България притежава сравнително предимство, в това 
число селскостопански храни и здравеопазване, транспорт и логистика, транспортно оборудване и 
машиностроене, ИТ и аутсорсинг, химическа промишленост, електроника и електротехника, като 
тази оценка се вписва в представения по-горе анализ на износа. Разчетите сочат, че инвестициите в 
тези сектори биха могли да генерират до 33% от продукцията през 2020 г. За постигане на тази цел 
стратегията призовава за създаване на стимули за инвеститори, като субсидии и подкрепа за обуче-
ние на служители и повишаване на квалификацията.Източник: БНБ.
Други сектори; Транспорт, складове и комуникации; Строителство; Търговия на едро и дребно, ремонт на 
МПС, мотоциклети и стоки за лично употреба и за домакинството; Производство; Финансово посредни-
чество; Недвижими имоти, отдаване под наем и бизнес дейности. 
* За повече информация относно причините за бума на ПЧИ и за последвалите от това макроикономически 
дисбаланси, които в момента се изявяват, вж. „МВФ - Консултации по Член IV” за 2008 и 2010 г., както и 
докладите на МВФ „Избрани въпроси”.
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I.Б. Иновативността в частния сектор в България — изводи от проучвания сред 
фирмите

Българските иновативни фирми осъществяват темп на растеж, който един път и по-
ловина надвишава този на неиновативните фирми и генерират повече работни места. 
Всяка пета фирма обаче споделя, че не разполага с достъп до външно финансиране, 
необходимо за дългосрочни инвестиции в НИРД.
Краткосрочни мерки: 

•	 Разгръщане на иновационните политики, насочени към търсенето, конкретно чрез 
увеличаване на финансирането по европейски и национални инструменти, които съ-
финансират частни научноизследователски и развойни разработки и комерсиализа-
ция на технологии. 

Частните НИРД и общият иновативен капацитет на фирмите са сред най-жизненоважните 
елементи на националната иновационна система.  Според преглед на икономическата 
литература от Бюджетната служба на Конгреса на САЩ, приносът на НИРД към ръста на 
производителността е от порядъка на 0.20–0.30, на базата на микроиконометрични методи, 
и 0.1, на базата на изследвания, използващи данни на ниво страна (CBO 2005).  Докладът 
подчертава колко ценни са инвестициите в НИРД за растеж.  Причината се състои в това, че 
освен частно придобитите ползи, инвестициите в НИРД от дадена фирма могат да помогнат на 
други фирми да повишат своята производителност, поради страничните последствия, свързани 
с разпространение на знание, и се наблюдават много видове трансгранични странични ефекти. 
Но за да се реализират тези допълнителни ефекти, фирмите-получатели следва да разполагат с 
минимален иновативен капацитет – например квалифициран персонал и лаборатории, така че 
да могат да усвояват и внедряват това знание. 

По данни на неотдавнашни проучвания сред фирми, дружествата в България активно 
модернизират своите продуктови линии, но не финансират дългосрочни НИРД. Според 
най-новото ПБСП,15 почти 55% от фирмите са модернизирали съществуваща продуктова линия 
или услуга през последните три години и 40% са въвели нов продукт. Нормата на продуктова 
модернизация е позитивно съпоставима с тази в други държави от ЕС. Проучването обаче също 
така показва, че малко на брой фирми инвестират в НИРД. Това отговаря на ниското ниво НИРД 
от страна на частния сектор в България като цяло (0.15% от БВП). Посланието зад този факт е, 
че иновативността, насочена към процеси и специализираната модернизация на традиционни 
продуктови линии се възприемат като носещи по-висока краткосрочна възвръщаемост в 
сравнение с диверсификацията на изделията на фирмата. Това би могло да обясни защо ръстът 
на износа продължава да е съсредоточен в традиционни нискотехнологични продукти. 

Едно ядро от български фирми са с по-добър иновативен капацитет, извършвайки 
едновременно многобройни дейности, свързани с технологиите. Повече от 40% от фирмите 
в България извършват два или повече вида технологична модернизация или иновации. Тази 
тенденция се запазва с времето: за фирмите, които модернизират съществуващи продукти или 
услуги, вероятността да въвеждат нови такива е по-висока.

 
15  Резултатите са на базата на данни, събрани в рамките на Проучване на бизнес средата и предприятията (ПБСП), проведено 
през последното тримесечие на 2008 г. във всички държави от региона на Европа и Централна Азия от Световна банка и ЕБВР. 
Проучването обхваща фирми, развиващи дейност в различни сектори на производството и услугите. Където е възможно, 
сравняваме нашите резултати с резултатите от Общностното иновационно изследване (ОИИ), извършено от ЕВРОСТАТ в 
периода 2004-2006 г. За да се създаде представа за динамиката на частната иновативност през последните години, сравняваме 
нашите констатации с резултатите от Проучванията на фирмите, изготвени през 2002 и 2005 г.  Трите основни показателя за 
технологичната модернизация и иновации, получени от ПБСП, идват от следните въпроси, зададени на ръководители на фирми 
в страната: дали са въвеждани нови продукти или услуги през последните три години; дали е модернизирана съществуваща 
продуктова линия или услуга през последните три години; дали са извършвани разходи специално за НИРД, било то в рамките 
на самата фирма или в сътрудничество с други дружества, през последната финансова година.
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Таблица № 4. Сравнение между избрани икономики по отношение на интензивността на инова-
циите на частния сектор

Държава Въвели нов про-
дукт или услуга

Модернизирали съществу-
ваща продуктова линия или 

услуга

Извършващи 
НИРД

Брой фирми

България 40% 55% 28% 283

Хърватска 61% 72% 49% 157

Унгария 38% 71% 11% 290

Румъния 43% 48% 19% 523

Турция 44% 57% 23% 1 126

Източник: ПБСП 2008 г.

Основният резултат от нашия анализ е, че иновативните фирми отчитат много по-силна 
динамика на продажбите и заетостта в сравнение с други фирми, което откроява техния 
потенциал да действат като динамо за икономическия растеж и създаването на работни 
места. За да задълбочим своето разбиране на характеристиките на иновативните фирми, ние 
разделяме извадката от ПБСП от 2008 г. на иновативна и неиновативна група, в зависимост 
от това дали са въвеждали нов продукт през последните три години, след което разделяме 
групата на иновативните фирми на две подгрупи - такива, които изнасят, и такива, които не 
изнасят (вж. Таблица №5). Дори и при малка извадка, наброяваща 286 фирми, тази разбивка 
показва статистически значими различия между групите.16 В частност, иновативните фирми 
от извадката на ПБСП осъществяваха растеж с много по-бързи темпове, било то измервани 
с помощта на годишните приходи от продажби или брой служители.  Ръстът за година на 
годишните приходи от продажби при иновативните фирми беше в размер на 26% в периода 
преди кризата 2005–07 г., близо един път и половина по-високо от показателя за неиновативни 
фирми. Различието е дори още по-голямо при ръста на работните места: при иновативните 
фирми ръстът на персонала за година е 8%, докато при неиновативните фирми броят на 
служителите остава непроменен. 

Анализът на нормата на иновативност и износ на българските фирми подчертава важ-
ността на големината, местоположението и ПЧИ на фирмата:17 

• Фирмите в иновативната група са по-големи от средното, а иновативните фирми, 
които осъществяват износ, са дори още по-крупни. Зависимостта между нормата на 
иновативност и размера на фирмата е още по-силна, когато се сравняват иновативните фирми-
износители и тези, които не изнасят. Средно фирмите от групата на въвеждащите иновации и 
извършващите износ имат два пъти повече персонал, като групата включва много повече на 
брой големи фирми с повече от 250 служители. 
• Повече на брой фирми от групата на иновативните са разположени близо до 
София, като тази концентрация е дори още по-изявена за иновативните фирми с 
експорт.  Иновативните дружества са по-склонни от неиновативните да се намират в София 
– икономическия център на страната, в който са съсредоточени ПЧИ и капацитет за публични 
НИРД. 67% от експортиращите иновативни дружества са разположени в София, докато 
неекспортиращите иновативни дружества са разпръснати по-широко. 
16  Всички основни резултати от статистическия анализ бяха потвърдени с иконометрични средства.  Резултатите са представени 
в Приложение № 2. Иконометричният анализ адаптира модела, представен в Goldberg et al (2008).
17  Изводите съответстват като цяло на най-новото Общностно иновационно изследване (ОИИ). Това проучване за 2006 г. 
показа силна зависимост между размера на фирмата и иновационната интензивност.  Посочва се също, че близо една четвърт 
от иновативните фирми извършват дейност предимно на българския пазар и едва малко над 10% изнасят своята продукция в 
други държави. Секторите с най-голям дял иновативни фирми включват сектора на ИТ и финансовото посредничество, които 
не са включени в ПБСП.  Процентът на иновативните дружества в ОИИ е по-нисък от този в ПБСП. Това може да се дължи на 
разлики между извадките или на това, че Общностното иновационно изследване беше проведено през 2006 г., докато ПБСП 
събираше данни през 2008 г., по време на най-високата точка на бизнес цикъла.
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• Склонността да се изнася е по-висока за иновативни фирми с чуждестранна 
собственост. Всяка четвърта фирма от групата на иновативните експортиращи фирми е със 
значителни ПЧИ, за разлика от положението при неекспортиращите иновативни фирми (всяка 
петнадесета). Това предполага, че съществува ядро иновативни мултинационални компании в 
страната, които са ориентирани към износ.  
• Продължителността на съществуване на фирмата не се очертава като значим 
фактор, като средният период от момента на създаване на фирмите е около 12–13 години. 
Това предполага, че иновациите и износът не се свързват по-конкретно с млади фирми или 
такива, които са по-отдавна на сцената. Фактът, че едва няколко новосъздадени дружества 
са представени в групата на иновативните фирми, просто е отражение на малкия брой нови 
фирми в извадката на ПБСП (вж. Таблица №5). 
Тези резултати съвместно отразяват положителните зависимости, които може да 
съществуват между иновативността, ръста на продажбите, създаването на работни 
места и потенциала за износ. Резултатите, посочени по-горе, отговарят на една перспектива 
за индустриален растеж и иновации от Шумпетеров тип,18 при която големи фирми, които 
са с международна свързаност по силата на ПЧИ, използват ресурси за повишаване на своя 
иновативен капацитет, което води до технологично сравнително предимство, което съответно 
открива експортни възможности. Също така това предполага, че износът е канал, чрез който 
фирмите, в условията на отворена икономика, придобиват знание за технологии и продукти.

Таблица № 5: Характеристики на всяка от групите фирми
Неиноватив-

ни
фирми

Иновативни 
фирми

Иновативни 
фирми без 

износ

Иноватив-
ни фирми с 

износ

Средногодишен темп на ръста 
на приходите от продажби за пе-
риода 2005–07 г.

16.4% 25.8% 27.8% 20%

Среден темп на ръста на персо-
нала за периода 2005–07 г. 0.25% 8.1% 8.7% 6.1%

Средна възраст на фирмите в г. 12.7 12.7 12.8 12.5

Дял на нови фирми (под 4 г.) 5.2% 2.4% 2.9% 0.8%

Брой служители – средно 25 35 28 61

Дял на МСП (до 250 служители) 94% 93% 96% 83%

% на фирмите, разположени в 
София 11.2% 44.4% 37.5% 67%

% от фирмите с поне 25% чужда 
собственост 8.2% 11.8% 6.8% 27.6%

Брой фирми: 165 121 91 30
Източник: Изчисления на авторите въз основа на данните от ПБСП за 2008 г.
Забележка: Клетките с небял фон показват статистически значими различия, тъмно сиво - с ниво на значимост  
1% , сиво - с ниво на значимост 5%, светло сиво - с ниво на значимост 10%. 

18  В ”Капитализъм, социализъм и демокрация” австрийският икономист Йозеф Шумпетер разглежда ролята, която могат 
да изпълняват големите фирми за генериране на иновации по силата на своята рентабилност и привилегирован достъп до 
финансиране.
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Жизненоважно за разработването на политиките, в частност за избора на подходящите 
инструменти за подкрепа, е да се установи кои фирми са иновативни.  Различни 
са факторите, които определят решенията на частните фирми да въвеждат иновации. 
Икономическите изследвания посочват важността на: (i) вътрешни задвижващи фактори като 
предходна история на НИРД, нормата на усвояване на технологии и качеството на работната 
ръка и ръководството; и (ii) външни фактори, определяни от търсенето, като например сила на 
вътрешната и международната конкуренция и степента на избирателност на потребителите, в 
допълнение към ограничения, присъщи на средата – достъп до финансиране, бизнес климат, 
налична иновационна инфраструктура и правителствени политики.  Нашият анализ позволява 
тези фактори да бъдат разграничени един от друг.

Иновативните фирми в България са с по-голяма склонност да притежават по-напреднали 
възможности, в това число опит в областта на проекти за НИРД, внедряването на ИКТ 
и стандарти и наемането на квалифицирани кадри. Както е видно от Таблица № 6, всички 
променливи, които използвахме за обозначаване на вътрешните възможности на дадена фирма, 
се различават в зависимост от това дали фирмите извършват нововъведения и износ:

• Опитът с проекти в областта на НИРД е черта, характерна за българските 
иновативни фирми. Това откроява важността на правителствените стимули за НИРД вътре 
във фирмите и на интегрирането на инвестициите в НИРД в стратегиите за растеж на фирмите. 
Фирмите не могат да разчитат на това да се обучават от практиката;  фирмите, които съществуват 
от дълго време, ще изчерпят възвръщаемостта на производителността, произтичаща от опит 
в съответното производство и се налага активно да търсят нови източници на конкурентно 
предимство. НИРД могат да ускорят този процес на търсене.
• Иновативните фирми имат склонност рано да внедряват информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ). Над 60% от иновативните фирми са инвестирали в 
корпоративен уебсайт и почти 100% от експортиращите иновативни фирми имат интернет 
страници за реализация на своите продукти и услуги. 
• Съществува силна зависимост между наличието на международно признато 
сертифициране на качеството и иновативността. Това важи особено много за иновативни 
дружества с износ, което подчертава значението на международната сертификация за качество 
от типа на ISO като начин за постигане – и за обявяване – на високи производствени стандарти 
и като средство за достъп до утвърдени световни вериги на стойността. 
• Иновативните фирми, които експортират, наемат повече служители с висше 
образование в сравнение с други групи фирми. Това е в съответствие със схващането, че 
българските износители са в състояние да привличат кадри с по-добра квалификация заради 
по-високите възнаграждения, което поддържа висока производителност на труда. 
• Иновативните дружества се изправят пред по-остър недостиг на квалифициран 
персонал. Възприятията на ръководителите относно адекватността на образованието на 
работната ръка предполагат, че недостатъчните умения са сериозна пречка за всяка трета 
иновативна фирма.
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Таблица № 6: Развитието на напреднали вътрешни възможности е обща черта на иновативните 
дружества, особено за онези от тях, ориентирани към износ

Неиноватив-
ни фирми

Иноватив-
ни фирми

Иновативни 
фирми без 

износ

Инова-
тивни 

фирми с 
износ

% от фирмите, извършвали 
НИРД 8.9% 56.1% 59% 45%

% от фирмите с интернет стра-
ница 41.8% 58% 47.5% 92.2%

% от фирмите с международно 
признато сертифициране на ка-
чеството

16.5% 31.7% 19.4% 72%

Среден процент служители с ви-
сше образование 22.3% 28.5% 24.6% 42.5%

% от фирмите, за които работна-
та ръка без адекватно образова-
ние е пречка за сегашната дей-
ност 

15.1% 31.1% 33.2% 23.9%

Източник: Изчисления на авторите въз основа на данните от ПБСП за 2008 г.
Забележка: Клетките с небял фон показват статистически значими различия, тъмно сиво - с ниво на значимост  
1% , сиво - с ниво на значимост 5%, светло сиво - с ниво на значимост 10%. 

В допълнение, фирми, които въвеждат иновации, са склонни да се изправят пред 
конкурентен натиск. Анализът подчертава значението на конкурентния натиск като 
детерминанта на иновативността (вж. Таблица №7). В България ръководителите на фирми от 
всички видове определят конкуренцията на вътрешния пазар като важен фактор, който влияе 
върху решението на фирмите да разработват нови продукти, услуги и пазари. Чуждестранната 
конкуренция оказва влияние върху по-малък дял от фирмите, но е значим фактор за 
иновативните фирми, особено за експортноориентираните. Според други проучвания, в 
държави с благоприятна бизнес среда (в това число достъп до финансиране) се наблюдават 
повече млади фирми, в състояние да въвеждат иновации (Dutz et al. 2011).

Достъпът до финансиране е сериозна пречка пред иновативността за много български 
фирми. Близо всяка пета фирма, анкетирана в ПБСП, се изправя пред ограничения на достъпа до 
външно финансиране. ОИИ също така отчита, че факторите, свързани с финансирането, могат 
да бъдат голяма пречка пред иновативността.19 По време на неотдавнашната икономическа криза 
фирмите по-трудно си осигуряваха банкови заеми за допълване на публичното финансиране. 
Съчетанието от финансови ограничения и спадащо търсене накара много български фирми да 
съкратят своите разходи за НИРД (Каре № 3). 

19  В ОИИ фирмите трябваше да подредят факторите, които са пречка пред иновационните дейности, по степен на важност. 
Най-главната пречка пред дейността на фирмите, по данни на ОИИ в България, са разходите, свързани с иновациите (според 
4.8% от фирмите), липсата на средства в рамките на дружеството (4%), липсата на средства извън дружеството (3.1%), 
пазарната сила на утвърдени фирми (2.4%) и липсата на квалифицирана работна ръка (2.2%).
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Каре № 3: Решения, свързани с НИРД, по време на кризата: данни на ниво фирми за избрани 
икономики
Широко разпространено е схващането, че разходите за НИРД са проциклични, защото НИРД се 
финансират предимно от парични потоци, които се свиват във време на рецесия и защото за фир-
мите е трудно да използват външни източници за финансиране за поддържане на инвестициите 
като цяло, и разходите за НИРД в частност. Според неотдавнашно проучване на Световна банка, 
разходите за НИРД намаляха в някои страни от региона на ЕЦА през 2009 г., в потвърждение на 
процикличната склонност на НИРД. Същите данни обаче разкриха, че фирми в Турция и Унгария 
са повишили своите усилия по отношение на НИРД по време на неотдавнашното забавяне на ико-
номиката, което би могло да предполага, че фирмите в посочените държави поддържат антици-
кличен курс, за да отстояват ръст на производителността и да получат сравнително предимство. 

Разходи за НИРД през 2009 г. (%)

България, Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Турция
Увеличение;  задържане; намаление

По-нататъшният анализ на зависимостта между решенията, свързани с НИРД, и характеристиките 
на фирмите преди кризата, сочи, че фирмите, ориентирани към износ и фирмите със сертификация 
за качество са по-склонни да усилват своите усилия, насочени към НИРД, през 2009 г. Резултатите 
също така индикират, че големите фирми са по-склонни да намаляват НИРД по време на криза, в 
сравнение с малки фирми. И накрая, фирми, които са имали достъп до кредитиране преди кризата, 
са по-склонни да намаляват своите НИРД по време на икономическия спад. 
Източник: Correa and Iootty (2011).

Едва малък дял български фирми са получавали безвъзмездно финансиране от държавата 
или от ЕС, което предполага, че съществуващите стимули не са достатъчно широки, за 
да компенсират финансовите ограничения. По-малко от една на всеки двадесет фирми в 
ПБСП е била получател на грант. Фактът, че делът е приблизително еднакъв за иновативните 
и неиновативните фирми, сочи, че наличните схеми за подкрепа не оказват силно въздействие 
върху иновативността. За да се засили ефектът, е необходимо да се разширят иновационните 
политики, насочени към търсенето, с помощта на грантове със собствено участие и фондове 
за рисков капитал, за съфинансиране на частните НИРД и комерсиализацията на технологиите 
и за насърчаване на предприемаческата иновативност и внедряването на международна 
сертификация за качество и ИКТ.  Това се разглежда по-подробно в Част ІІ.
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Каре № 4: Лична гледна точка – един български предприемач
Като бивш учен с две десетилетия опит реших да стартирам собствен бизнес в България. Той е 
с потенциал за растеж, тъй като фирмата продава иновативен продукт, патентован в Българското 
патентно ведомство. Моите служители и аз самият много се ентусиазирахме, когато разбрахме за 
стартирането на програма към МИЕТ за подкрепа на разработването на нови продукти, финансирана 
от структурни фондове на ЕС. Кандидатствахме за финансиране и бяхме одобрени. Но нашите взаи-
моотношения с администрацията далеч не бяха ефективни, тъй като бяхме затрупвани от документи 
на всеки етап от проекта и ни се забавяха плащания, въпреки че отчетите ни бяха безупречни. За щас-
тие през последните години има подобрение в тези области.  В момента планираме износ към ЕС, 
като за целта трябва да подадем заявление в Европейското патентно ведомство (ЕПВ). Разходите за 
патентоване са от порядъка на 20 000 – 30 000 евро, като това е огромна тежест за моята фирма. Поне 
засега няма подкрепа за иновативни МСП с цел получаване на патенти от ЕПВ или СПТМ на САЩ. 
Източник:  Интервю, проведено от авторите.

Таблица № 7: Външни движещи сили на иновативността
Неиновативни 

фирми
Иновативни 

фирми
Иновативни 
фирми без 

износ

Иновативни 
фирми с износ

% от фирмите, за които натискът 
от страна на вътрешни конкурен-
ти влияе върху решенията за ино-
вации

52.6% 61.2% 63.8% 53.1%

% от фирмите, за които натискът 
от страна на чуждестранни кон-
куренти влияе върху решенията 
за иновации

21.8% 41.9% 35.6% 61%

% от фирмите, които изнасят 
своята продукция 11.4% 23.5%

% от фирмите, за които натискът 
от страна на клиентите влияе 
върху решенията за иновации 

58.9% 62.8% 65.4% 54.6%

% от фирмите, за които достъпът 
до финансиране е пречка за дей-
ността

15.8% 19% 18.6% 20.5%

Елементи на бизнес средата, кои-
то представляват трите най-голе-
ми пречки за фирмата

- достъп до фи-
нансиране
-практики от 
страна на нефор-
мални конку-
ренти
- данъчни ставки

- политическа 
нестабилност
- работна ръка 
с неадекватно 
образование
- корупция

- корупция
- политическа 
нестабилност
 - работна ръка 
с неадекватно 
образование 

- политическа 
нестабилност 
- практики 
от страна на 
неформални 
конкуренти
- престъпност, 
кражби, липса 
на ред

% от фирмите, които са получа-
вали субсидии от правителството 
или ЕС през последните 3 години

4.2% 3.7% 1.8% 9.7%

Източник: Изчисления на авторите въз основа на данните от ПБСП за 2008 г.
Забележка: Клетките с небял фон показват статистически значими различия, тъмно сиво - с ниво на 
значимост  1% , сиво - с ниво на значимост 5%, светло сиво - с ниво на значимост 10%. 
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Резултатите от проучванията на фирмите могат да помогнат за по-добро структуриране 
на програмите за насърчаване на частната иновативност. Изводите в този раздел биха 
могли да улеснят планирането на подкрепата за иновации от страна на правителството, тъй 
като инструменти от типа на данъчен кредит са по-подходящи за големи фирми, докато 
бизнес инкубаторите и грантовете със собствено участие са по-удачни за стимулиране 
на стартиращи фирми и МСП. Във втората част на настоящия доклад, която представя 
препоръки за усъвършенстване на съществуващи инструменти за подкрепа, този въпрос 
се разглежда в контекста на конкретни стимули, предлагани днес, при използването на 
национални и европейски ресурси. Определянето на критериите за избор при предоставяне 
на публични средства е решаващ въпрос при изработването на политиките. Слабият подбор 
на бенефициенти ще подрони значително въздействието на субсидиите. Факторите, които се 
свързват с иновациите, насочват вниманието към критерии, които биха улеснили пресяването 
на фирмите въз основа на тяхното историческо представяне, така че да се подкрепят фирми с 
най-голям потенциал.  

I.В. Сравнение на представянето на България в областта на новите технологич-
ни изобретения и научната продукция спрямо други държави

Постиженията на България по отношение на патентите и научните публикации не се 
сравняват добре с показателите в повечето европейски страни, но патентната дейност 
нараства, като сигнал за възможен повратен момент за въздействието на технологич-
ните иновации. 
Краткосрочни мерки: 

•	 Разработване на инструменти за насърчаване на международно сътрудничество с 
други учени от ЕС и с научноизследователски звена в мултинационални компании. 

В този раздел се използват статистически данни за патенти и публикации, за да се сравни 
представянето на България в областта на технологичните изобретения и научните 
изследвания. Капацитетът на една държава да генерира технологии и наука от най-висока 
класа е нематериален актив, който много трудно се поддава на измерване. В резултат на това 
икономистите прибягват до измерители на иновационния продукт като патентите и публикациите, 
които могат да се използват за оценяване на развития във времето и за сравняване на страната 
с други държави. Използвали сме статистическите данни за патенти, присъдени на българи 
от СПТМ на САЩ и за заявления в ЕПВ, за проследяване на новите технологии, разработени 
в България, и разчитаме на цитирания на патенти, за да анализираме въздействието на тези 
технологии.20 Анализираме и броя публикации от български учени в международни издания и 
позоваванията на тези материали за проследяване на научната продукция през годините и за 
конкретни дисциплини и организации.

Историческото представяне на България в областта на патентоването не се сравнява 
добре с повечето европейски държави. Страната отчита средно 0.85 патента на милион души 
население през последните две десетилетия, което е над показателя за Румъния (0.24) и Турция 
(0.19), но под показателите в напреднали страни от прехода като Унгария (5.16) и Хърватска (3.08), 
както и много под стойностите в западноевропейските държави (Италия, 27.81; Финландия, 
137.11) (вж Фиг. №7).21 Изоставането при патентите датира от деветдесетте години на ХХ век, 
когато международното патентоване за България претърпя силен спад. Патентните групи за 
страната, отчитали най-добро представяне, бяха в традиционни отрасли с развити технологии 
като металургията, химическата промишленост, промишлените отоплителни системи и 
20   Двата източника на данни, които използваме, имат предимството да предоставят сравними данни за различните държави. 
Поради значителните разходи, съпътстващи едно изобретение и поради възприеманата бъдеща негова стойност, само най-
добрите български изобретения ще кандидатстват за патент извън страната. В резултат на това се наблюдава низходяща 
тенденция за развиващите се страни при анализа на техните показатели за патентите. За да се провери състоятелността на 
нашите изводи и за да се получи по-добра перспектива за тези въпроси, ние сравняваме резултатите със статистически данни 
от Патентното ведомство на България. Този източник предоставя по-широка картина на технологиите, разработени в рамките 
на българската икономика, но националните показатели за патентите имат склонността да са по-шумни индикатори, които не 
са практични за целите на сравнения между държави.
21  Подобни резултати и класиране се получават при данните за заявления за патенти в Европейското патентно ведомство.



21

медикаментите. Днес фирмите в тези сектори предпочитат да модернизират продуктовите 
линии чрез закупуване на чуждестранни капиталови стоки вместо да разработват технологии 
в рамките на фирмата.  Фигура № 8 представя аналитично български патенти, присъдени от 
СПТМ на САЩ, като използва класификация в шест общи области, определени от Hall, Jaffe и 
Trajtenberg (2001).
Фигура № 7: Патенти, присъдени от Службата по патенти и търговски марки на САЩ на 
изобретатели в България 

Източник: СПТМ на САЩ, данни за полезни патенти, справка, извършена през март 2011 г.
Превод: Италия, Финландия, Унгария, България, Турция, Румъния, Хърватска.

Патентната дейност в момента отбелязва ръст, задвижвана от ПЧИ с интензивно 
използване на НИРД в сектора на ИТ. Повечето нови патенти, присъдени на българи от СПТМ 
на САЩ, са свързани с високотехнологични сектори, особено компютри и комуникации. В 
текущото представяне при патентоването се очертават нови водещи области: комуникационна 
и навигационна технология, обработка на данни, компютри, софтуер и памет и разни категории 
(отбранителни технологии, двигатели). Ръстът в броя на патентите е резултат от нови бази за 
НИРД, изградени от мултинационални компании в сектора на ИТ, които са активни в областта 
на облачните компютърни технологии и други области от авангарда на технологичното  
развитие на програмните продукти.  Тази диверсификация в нови технологични области, които 
се вписват повече в сегашната икономическа среда, е важно развитие, което следва да бъде 
подкрепяно. В Раздел ІІ.Д. разглеждаме вариантите за политики за подкрепа на сектора на ИТ

Фигура № 8: Броят на патентите, присъдени на български изобретатели, значително спада след 
1990 г., но се наблюдава ръст благодарение на развойни дейности на фирми от сектора на ИТ

Източник: Изчисления на авторите, с използване на базата данни за патентите на Националното бюро за иконо-
мически изследвания и онлайн базата данни на СПТМ на САЩ.
Забележка: Тези данни се отнасят изключително за изобретения с водещ изобретател българин. I колона: Лекар-
ства и медицина; Други; Механика. II колона:  Химия; Електротехника и електроника; Компютри и комуникации.
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Стимулирането на ново технологично развитие би могло да се осъществи с помощта на 
мерки за насърчаване на международно сътрудничество между местни изобретатели 
и екипи от МНК в областта на НИРД. Преди 1990 г. патентите главно са се генерирали 
от изобретателски екипи изцяло от българи, било заети в публични научноизследователски 
институти или в големи държавни предприятия (ДП).  Сътрудничеството с чуждестранни 
изследователи и фирми започна да се наблюдава в края на деветдесетте години на ХХ век 
и оттогава постоянно нараства (Фигура № 9). Днес тези съвместни изобретения съставляват 
повече от половината от патентите на страната в СПТМ на САЩ. Интернационализацията 
на иновационните дейности е възможност за страните да осъществяват връзки с водещи 
изобретатели и корпоративни НИРД на най-предната линия на световните технологии. 
Повечето такива партньорства се осъществяват с учени и фирми от Западна Европа (Германия, 
Швеция, Белгия), САЩ и Япония.22 И обратното – почти изцяло липсват съвместни проекти с 
Източна Европа, с изключение на няколко патента в съавторство с руски изобретатели. 

Фигура № 9. Нараства броят на изобретения с чуждестранно сътрудничество, особено с 
партньори от частния сектор
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Източник: Изчисления на авторите въз основа на данни за патентите, присъдени от СПТМ на САЩ.
Синя линия: Съвместни патенти.
Научната продукция расте, но не с достатъчни темпове за подобряване на глобалната 
позиция на страната. В изражение на глава от населението, научната продукция на България 
е съизмерима с тази на Румъния и Турция, но изостава спрямо водещите държави в групата 
за сравнение (Финландия и Италия) и централноевропейски държави (Хърватска и Унгария) 
(Фигура № 10). Между 2001 г. и 2009 г. българи са публикували над 21 000 доклада, включени 
в библиометрични бази данни,23 в сравнение с 18 685 в периода 1991–2000 г. и 14 839 в периода 
1981–1990 г. Това отговаря на 8% годишен ръст на публикувани научни трудове, сходно с 
показателя за Финландия (4%), Италия (7%), Унгария (8%) и Полша (5%), но по-ниско от 
стойностите за Румъния (29%), Хърватска (18%) и Турция (14%). Като цяло приносът на 
страната към световния актив от публикации е намалял от 0.19% през 1996 г. до 0.14% през 
2008 г.

22  Световна банка (2008) установява, че повече от половината от патентите на САЩ за икономики в преход от Източна Европа са 
плод на международни екипи от изобретатели. Например мултинационални компании, базирани в САЩ, Япония или Европа, 
изместват местните компании в класацията на десетте най-големи руски генератора на патенти. Аналогично откриваме, че 
партньорствата за България по отношение на иновациите (или съвместните изобретения) отбелязват мощно нарастване от 
1990 г. насам. Като правило, не е учудващо, че със своята поява нови играчи, някои от които важни мултинационални компании 
с глобално присъствие, (GE, Samsung, Sun, Nokia), се явяват титуляри на източноевропейски патенти (Krammer 2009).
23  За да се получи общата картина на българския научен пейзаж, всички показатели са изчислени с помощта на няколко 
библиометрични бази данни, а именно „Уеб ъф Сайънс” (Web of Science) и базата данни „Есеншъл Сайънс Индикейтърс” 
(Essential Science Indicators), и двете от които собственост на „Томсън Сайънтифик” (Thomson Scientific), Филаделфия, 
Пенсилвания, и „Скопус” (Scopus) от „Елзевиер” (Elsevier).  Web of Science на Института за научна информация (ISI) и Es-
sential Science Indicators не следят български периодични издания, докато Scopus покрива няколко такива публикации. Поради 
малкия брой и относително качество на български издания обаче анализът ще се съсредоточи основно върху базите данни на 
ISI за целите на сравнения в международен план и оценка на представянето. Заради процеса на актуализация на цялостната 
база данни се наблюдава съкращаване на данни, като обикновено между 8 и 12% от наблюдаваните стойности не се отчитат за 
последната налична година (в този случай 2009 г.).
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Фигура № 10: Броят на публикациите от български учени расте, но все още предстои постигане-
то на темп, укрепващ глобалната позиция на България в науката

Източник: Изчисления на авторите въз основа на Web of Science, март 2011 г. 
България, Румъния, Турция, Унгария, Хърватска, Финландия, Италия.

Предизвикателството за България не се изчерпва с публикуването на повече материали в 
международни издания, а се състои и в разработване на научни изследвания с по-голямо 
въздействие. Индексът H24 за България е със стойност 97 (означаващ, че български учени са 
публикували 97 доклада с 97 или повече позовавания, в периода 1996–2008 г.), което е сходно 
с резултатите на Румъния и Хърватска, но под тези на Турция, Унгария и Полша. Финландия 
постига стойност почти равна на 300 за индекса Н, докато Италия изпреварва останалите 
държави с индекс 432. Едва скромен е делът на научноизследователска работа, извършена в 
България, който има значително въздействие по отношение на създаване и разпространяване 
на знание, изразено под формата на цитирания.25 

Научните области, в които България отбелязваше отлични постижения преди 1990 г., 
продължават да са с водеща роля. Силните научни страни на българските публикации са в 
областите на физиката (оптика, приложна физика, кондензирана материя и мултидисциплинарни 
полета). Най-значителни са повишенията в оптиката и електротехническите и електрон- 
ните инженерни науки, като най-изявеният спад е в мултидисциплинарните науки. Като цяло, 
областите на чистата наука и инженерните науки остават основни източници на международни 
публикации за страната.26

24  Научната производителност и въздействие на публикациите на дадена държава е възможно да се измери с помощта на 
индекса H, разработен от Хирш (Hirsch 2005). Той е равен на h, ако дадена държава публикува h доклада, всеки от които бива 
цитиран от други поне h пъти за разглеждания период от време.
25  Този индекс не отчита тежестта на броя на участващите съавтори или състава на научния портфейл на държавите и 
различията в склонността за цитиране за различните области. Въздействието на българските доклади върху международната 
научна общност може също така да бъде анализирано с помощта на раздела “Нови горещи доклади” (в оригинала: “New 
Hot Papers”, бел. прев.) в ISI Thomson. Този списък включва всички статии в световен мащаб, с най-много позовавания, на 
базата на определен праг, присъщ на дисциплината. Списъкът е много динамичен и се променя всяко тримесечие. През март 
2010 г. петте водещи български „горещи доклада” включваха студии в общите области на медицината, физиката, химията и 
геологическите науки.  Повечето „горещи доклади” са плод на международно усилие с много съавтори.
26  Закономерностите при специализацията са изчислени на базата на индекс, измерващ съотношението между световния дял 
на страната от публикациите в дадена дисциплина и световния дял за всички дисциплини. Специализацията на държавите, 
с които се сравнява България, показва както общи черти, така и различия. Силните страни на Румъния в науката са много 
сходни и са съсредоточени предимно в инженерната химия (2.55), химията (2.03) и математиката (2.61). Хърватска има добро 
представяне в социалните науки (2.68), аграрните и бионауките (1.52), както и науките за околната среда (1.34). Унгария 
има по-обширен актив от силни области – от изкуства и хуманитарни науки (1.21) до невронаука (2.56), математика (2.17) и 
ветеринарна медицина (1.66). Турция е с много силни позиции в стоматологията (2.92), енергетиката (1.58) и ветеринарната 
медицина (2.23). Финландия е с предимство в невронауката (1.22), бизнеса и мениджмънта (1.36), икономическите науки 
(1.15), науките, свързани с околната среда (1.90), информатиката (1.50) и науката за вземане на решения (1.69). Италия се 
очертава с по-добро представяне в областта на науката за вземане на решения (1.33) и стоматологията (1.34).
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Научната производителност е най-висока в основни научни институции в София, най-
вече Българска академия на науките (БАН) и СУ „Св. Климент Охридски”.  Подобно на 
положението в повечето държави, научната продукция във висока степен е концентрирана в 
определени институции и географски райони: петте най-изявени институции – всички от които 
се намират в София – са произвели близо три четвърти от всички публикации за страната. БАН 
си остава най-продуктивната организация, с половината от българските публикации в издания, 
регистрирани в ISI (вж. Таблица №8). Други изтъкнати институции са Софийският университет, 
Софийският медицински университет и Химикотехнологичният и металургичен университет. 
Извън столицата сред институциите с по-малък принос са Медицински университет - Варна, 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Институт по фуражните култури - Плевен.

Таблица № 8: Български институции с най-много публикации (1981–2009 г.)

Институции с  
водещи дялове

1981–1990 г. 1991–2000 г. 2001–2009 г.

Място Общо % Място Общо % Място Общо %

БАН 1 7,977 53.8 1 9,744 52.2 1 10,473 49.1

Софийски университет 2 2,062 13.9 2 3,052 16.3 2 2,737 12.8

Медицински университет 
- София 3 1,214 8.2 3 626 3.4 3 1,671 7.8

Химикотехнологичен и ме-
талургичен университет 4 514 3.5 5 236 1.3 4 846 4

Технически университет - 
София 5 188 1.3 4 261 1.4 5 560 2.6

Общо  
(всички институции) 14,839 18,685 21,340

Източник: Изчисления на авторите, Web of Science (справка, извършена през март 2010 г.).

Международното сътрудничество с други изследователи от ЕС е нараснало. Делът на 
България по отношение на публикациите в съавторство с чуждестранни изследователи, е 
нараснал от 16% в периода 1981–1990 г. до 35% през прехода на деветдесетте години на ХХ 
век, за да надхвърли 50% през последното десетилетие. Учените, които участват в авторски 
колективи, пребивават предимно в Западна Европа (Германия, Франция и Италия) и в САЩ,  
при все че напоследък се наблюдават тенденции на ръст в партньорствата с други страни 
от ЕС (Белгия, Испания и Португалия). След значителен спад през 1990 г., сега се отчита 
увеличение на съвместните проекти с руски учени.27  Това са много положителни тенденции, 
 тъй като библиометричните проучвания сочат, че публикации с международно съавторство се 
открояват значително повече и са с по-силно въздействие (измерено чрез позовавания)  (Figg 
et al. 2006; Ma and Guan 2005; Inzelt et al. 2009). Тъй като величината на ефекта зависи от 
страната-партньор и дисциплината (Glänzel et al. 1999), окуражаващо е, че български учени си 
сътрудничат с учени от водещи страни от ЕС. 

27  По данни на Scopus, ръстът на международните партньорства е сходен с този за Финландия (от 33 на 49%) и Италия (от 30 
на 41%), докато при останалите страни от сравнителния преглед показателите в това отношение са по-малко впечатляващи 
(средно 1 до 5% в периода 1996-2008 г.).
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ЧАСТ II. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ 

Правителството на България е определило приоритетни нови политики, които могат да 
повишат иновативния капацитет на страната, а също и въздействието на иновациите 
върху икономическия растеж. В Конвергентната програма 2011–2014 г. и Националната 
програма за реформа 2011-2015 г. правителството е разписало широк кръг от структурни 
реформи, предназначени за ускоряване на растежа. Важен е фактът, че на инвестициите в НИРД 
и на иновациите се гледа като на неразделен елемент от бизнес средата на България, с ключово 
място в програмата за конкурентоспособност и растеж. Това е така, тъй като преди тази област 
на политиките се е възприемала изолирано и като несъществено допринасяща за растежа. 
Навременното осъществяване на националните програми за реформа ще е от решаващо 
значение за България и за всички други страни от ЕС за постигането на ангажиментите 
по силата на стратегията „Европа 2020.“ В своя Доклад за напредъка по изпълнението на 
стратегията „Европа 2020” ЕК препоръчва на държавите-членки да предприемат активни 
стъпки за увеличаване на публичните разходи за научни изследвания, иновации и образование; 
да представят последователен план за реформа на системите за научни изследвания и иновации 
въз основа на анализ на отделните силни страни и слабости; и да насочат своите реформи към 
отстраняване на пречките пред растежа на иновативни фирми, в това число чрез подобряване 
на рамковите условия и достъпа до финансиране. Събирането на всички временни национални 
цели от ГД „Научни изследвания и иновации” сочи общо ниво от порядъка на 2.7% от БВП, което 
е под очакваната цел от 3% от БВП за инвестиции в НИРД.  Необходимо е да се формулират 
амбициозни национални цели и да се постави фокус върху дългосрочните реформи, за да може 
ЕС да постигне генералните цели до 2020 г.
НПР на България определя конкретни цели, мерки и показатели за засилване на 
иновативността в публичния и частния сектор. Една от четирите национални цели в НПР 
е да се повишат инвестициите в НИРД до ниво от 1.5% от БВП, близко до стойностите във 
Великобритания и Норвегия. Постигането на целта по отношение на НИРД би укрепило 
растежа и заетостта28, но е нужно приносът на правителството да съответства на възможностите 
на държавния бюджет. Планът за действие на НПР изброява главните мерки, които следва да 
се осъществяват: 

•	 Приемане на нова “Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 
г.” за усъвършенстване на рамката от политики за НИРД, с определяне на приоритетни 
области, въвеждане на финансови инструменти и укрепване на наблюдението и оценката. 

•	 Приемане на законодателство за иновациите за подобряване на финансовата рамка за 
насърчаване на иновативността.

•	 Създаване на Капиталов фонд за растеж в размер на 30 млн. евро (25.5 млн. евро по 
линия на Съвместни европейски ресурси в подкрепа на микропредприятията и на МСП 
– ДЖЕРЕМИ - и 4.5 млн. евро от бюджета) за предоставяне на инвестиционен капитал 
за над 12 дружества, отчитащи висок растеж. 

•	 Учредяване на програми за подкрепа на фирми и изследователски организации за 
участие в инициативата ЕВРИКА, така че да бъдат одобрени поне 10 нови проекта. 

28  По предварителни разчети, ефектите от повече и по-качествени разходи за НИРД върху БВП и ръста на износа са 
съществени (Soete 2010). Според прогнозите на модела НЕМЕЗИС (NEMESIS, Нов иконометричен модел за оценяване по 
секторна взаимозависимост и доставки) финансовата криза е създала дългосрочни структурни различия между стойностите 
на БВП в ЕС, средно от порядъка на 9%, и тъй като това оказва по-силно въздействие върху сектори с интензивно използване 
на НИРД, ще се намали интензивността на НИРД в европейската икономика. Една съгласувана инициатива за увеличаване 
на разходите за НИРД до ниво от 3% за ЕС като цяло, както се предвижда в стратегията „Европа 2020”, значително би 
подобрила перспективите за растеж, елиминирайки 43% от разликите в нивата на БВП, причинени от финансовата криза, 
до 2025 г.  Симулационният модел предполага, че „за годините 2020 и 2025, благодарение на новата цел от 3 процента, ще 
бъдат генерирани съответно 3 и 5.4 процентни пункта от БВП (т.е. 398 и 795 милиарда евро), в това число 2.7 и 3.7 милиона 
допълнителни работни места” (Zagame 2010, стр. 7).
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•	 Финансиране на приблизително 50 нови проекта за НИРД и технически предпроектни 
проучвания на година чрез Националния иновационен фонд, с общ бюджет за периода 
2011-15 г. в размер на 38 млн. евро. 

•	 Подкрепа за близо 70 нови проекта за НИРД в български фирми чрез използване на 25.5 
млн. евро от фондове на ЕС и 4.5 млн. евро от националния бюджет. 

Стратегията за развитие на научните изследвания, предложена в НПР, вече е приета от 
Министерския съвет (МС) и е гласувана в Народното събрание. Националната стратегия 
на България за НИРД определя измерими цели и показатели, така че страната да достигне 
статут на „умерен иноватор” до 2020 г., съгласно измерванията за Иновационния съюз (това е в 
момента позицията на страни като Полша, Унгария и Чешката република).29 Стратегията беше 
разработена от МОМН с широко допитване до заинтересованите страни. Министерският съвет 
я прие през юни 2011 г., а няколко месеца по-късно стратегията бе приета и от Парламента. 
Успехът на стратегията зависи от изпълнението на предложените инициативи за укрепване на 
разходите за НИРД, иновационната инфраструктура и човешкия потенциал. 

Част II от настоящия доклад за политиките представя препоръки за улесняване на 
прилагането на НПР и на стратегията за развитие на НИРД, както и за други текущи 
инициативи.  Препоръките са организирани в следните области: 
•	 постигане на заложената цел от разходи в размер на 1.5% от БВП за научноизследователски 

дейности, съгласно стратегията „Европа 2020”;
•	 укрепване на институционалната рамка за изследвания и иновации;
•	 постигане на по-добри резултати от националните инструменти за финансиране – 

Националния иновационен фонд и Националния фонд „Научни изследвания”;
•	 увеличаване на усвояването на средства по линия на ЕС, насочени към иновации, и участие 

в инициативи на ЕС;
•	 разработване на целеви иновационни политики и инструменти за приоритетни сектори. 

29  Изходната точка на стратегията е наличието на няколко предизвикателства, които следва да се разрешат.  Икономически 
предизвикателства: България значително изостава от други страни от ЕС по отношение на икономическото развитие; делът на 
селскостопанския сектор е сравнително по-висок; БВП на глава от населението е под този в останалите държави от ЕС; износът 
е предимно в традиционни и индустрии с интензивно използване на труд. Предизвикателства, свързани с иновационното 
развитие и конкурентоспособността: Нисък дял на високотехнологичните елементи на износа; нисък иновативен капацитет 
във връзка с регистрираните патенти; ниски и спадащи нива на инвестиции в НИРД; неблагоприятно съотношение между 
разходите на публичния и на частния сектор в НИРД; неблагоприятна структура на разходите на публичния сектор и 
отсъствие на концентрация на ресурси; изкуствено отделяне на науката от висшето образование, неефективно използване 
на съществуващи национални и европейски инструменти. Предизвикателства, свързани с човешките ресурси: застаряващ 
профил на учените; липса на млади учени; влошено качество на образованието; голям дял заети в областта на НИРД в 
публичния сектор.  Предизвикателство, свързано с интернационализацията: ниска степен на участие в програми на ЕС като 
например Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP); програмата за подкрепа на политики в областта на 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и др.
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II. A. Постигане на целта от разходи за НИРД в размер на 1.5% от БВП съгласно 
стратегия „Европа 2020”

За да постигне целта от разходи в размер на 1.5% от БВП за НИРД, България следва 
значително да увеличи усвояването на средства от фондове на ЕС, публичните разходи 
и ефективността на своите национални инструменти за финансиране.
Краткосрочни мерки:
•	 Увеличаване на усвояването на средства от ЕС и на публичните разходи.
•	 Промяна на подхода при публичните разходи – от финансиране на основни институции 

към финансиране на конкурентни начала, което би могло да подобри качеството на 
публичните разходи и да усили резултатите.

•	 Увеличаване на обема грантове със собствено участие за подкрепа на частни инвестиции 
в НИРД.

Средносрочни мерки:
•	 Въвеждане на антициклични политики и инструменти за разходи за НИРД в 

средносрочната рамка на разходите (ССРР).
•	 Въвеждане на сателитна сметка за НИРД за улесняване на по-активно наблюдение на 

разходите в тази област.

За постигане на националната цел от разходи за НИРД в размер на 1.5% от БВП би било 
необходимо правителството на България да увеличи мащабно усвояването на средства 
от европейски фондове и да повиши публичните разходи в съответствие с възможностите 
на държавния бюджет. Правенето на бизнес както досега не ще доведе до търсения ръст 
на инвестиции в НИРД. Разчетите, изготвени за Доклада за конкурентоспособността за 
Иновационния съюз за 2011 г., сочат, че интензивността на НИРД ще остане без промяна, 
в случай че се запазят тенденциите, наблюдавани в периода 2000-2009 г. (Фигура № 11). 
Правителството предвижда, че за постигане на целта ще е необходимо усвояване на средства 
в размер на 539.2 млн. евро по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика (ОП “Конкурентоспособност”) 2007–2013 г.” до 2015 г. Към май 2011 
г. размерът на договорените средства по ОП „Конкурентоспособност” беше 36% от общите 
средства, а размерът на усвоените – 21%. Изпълнението се е подобрило през последната година, 
но все още темпото не е достатъчно за пълно усвояване на средствата до края на програмния 
цикъл.  По отношение на публичните разходи, НПР залага 0.8% от планираните бюджетни 
разходи да са за наука, от които 2.8% за капиталови разходи за 2011 г. Това би било значително 
увеличение спрямо предходни нива.  
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Фигура № 11: Прогнозна интензивност на НИРД за България, 2000–2020 г.

Източник: Доклад за конкурентоспособността за Иновационния съюз за 2011 г., въз основа на данни от ГД 
„Научни изследвания и иновации” на ЕК и ЕВРОСТАТ.  
Вертикална ос:  Интензивност на НИРД (%); Обозначение на кривите, отгоре надолу:  Цел ЕС(2); Тенденция 
ЕС; Цел България(3); Тенденция България.

Въвеждането на антициклични политики за разходи и инструменти за НИРД би 
способствало за постигането на тази цел. Поради спада в периода 2009–2010 г. бяха 
отчетени две последователни години на намаления на публичните разходи за НИРД, както в 
номинално, така и в реално изражение. През 2010 г. за иновационни проекти Националният 
иновационен фонд получи 4 млн. лева от националния бюджет, което представлява силен 
спад спрямо предходни години. Страни с високотехнологични нововъзникващи икономики, 
като Корея, са въвели антициклични политики в областта на разходите за НИРД, които много 
успешно гарантират последователността на научните и иновационни дейности. България би 
могла да разгледа възможността за въвеждане на политика, подобна на тази в Корея, в своята 
средносрочна разходна рамка (ССРР).
Бързото въвеждане на сателитна сметка за НИРД би улеснило по-активния преглед на 
разходите за НИРД, съгласно предвидените нови регламенти в областта на Европейската 
система от сметки. Няколко държави от ОИСР и ЕС вече са въвели сателитни сметки за НИРД 
като средство за подчертаване на важността на НИРД по отношение на икономическия растеж 
и международната конкурентоспособност.  Европейската система от сметки предвижда всички 
държави от ЕС да разработят сателитни сметки за НИРД, прилагайки последователно третиране 
на НИРД като форма на образуване на основен капитал. Това ще улесни сравненията между 
страните и се очаква да повиши разчетите за частни НИРД. Националният статистически 
институт на България би могъл на достатъчно ранен етап да осъществи партньорство с 
ведомства във Финландия или други напреднали страни от ЕС, в които пилотно се въвежда 
методологията за прилагане на сателитна сметка. 
За повишаването на ефективността на публичните разходи за НИРД би било полезно да 
се промени подходът на финансиране – от предоставяне на институционални средства 
към предоставяне на средства на конкурентни начала. Предизвикателството не се 
заключава единствено в увеличение на публичните разходи за НИРД, а и в подобряване на 
качеството на тези разходи. Международният опит показва, че финансирането на конкурентен 
принцип по-успешно насърчава постигането на върхови постижения в научните изследвания и 
увеличава сътрудничеството между научноизследователските организации, както и участието 
на чуждестранни изследователи и фирми. В случая с научните изследвания едва малък дял (по-
малко от 10% от общия размер на субсидиите) е бил насочен през НФНИ за подкрепа на проекти 
на конкурентен принцип. Повечето държавни субсидии се предоставят на университети и на 



29

Българската академия на науките под формата на институционално финансиране (Фигура 
№ 12), като основният дял от субсидията отива за възнаграждения и разходи за социални 
осигуровки, а малка част за капиталови инвестиции.  Държавните субсидии за висши учебни 
заведения се определят на база брой студенти и резултатите от оценката при акредитацията. С 
увеличаването на наличните ресурси повишаването на този дял би могло да предостави важни 
стимули за висококачествени научни изследвания. 

Фигура № 12: Общ размер на държавните субсидии за Университетите и БАН (в 000 лв.)

Източник: Закон за държавния бюджет.

Отдолу нагоре: Други университети; Медицински университет – София; Университет за национално и световно 
стопанство; Софийски университет; Технически университет – София; БАН.

Увеличението на обема на безвъзмездно финансиране със собствено участие би 
подпомогнало финансирането на инвестициите в НИРД на частния сектор.   Съотношението 
30:70 на частни към публични НИРД за страната е неблагоприятно в сравнение с други държави 
от ЕС;  най-иновативните държави като Германия, Финландия и Швеция, отчитат най-висок дял 
разходи от страна на частния сектор (близо 65% от общите разходи за НИРД в тях се извършват 
от фирмите).  За подкрепа на частните НИРД би било необходимо мащабно да се увеличат 
обемите, предоставяни по линия на  Националния иновационен фонд и по линия на европейски 
фондове на конкурентен принцип. Както беше посочено в доклад на Световната банка (2011), 
безвъзмездното финансиране със собствено участие се е утвърдило като ефективна форма на 
подкрепа за иновативността на частния сектор. Каре № 5 представя примера на Израел по 
отношение на тези инструменти и техните резултати.
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Каре № 5:  Как Израел насърчава иновациите и как България би могла да приложи този опит
В сърцето на схемите за подкрепа на НИРД в Израел е Службата на главния учен (СГУ) към 
Министерството на промишлеността, търговията и труда. Нейната главна функция е подпомагане на 
финансирането на промишлени НИРД чрез редица местни и международни програми за подкрепа. 
Годишният бюджет на СГУ е бил стабилен и нараствал, за да достигне 350 млн. щ. д. през 2010 г. 
Разходите за индустриални НИРД в Израел са нараствали с двуцифрени стойности от учредяването 
на СГУ насам, като в момента страната е с признати постижения при високотехнологичния износ и 
сектора на рисковия капитал.
Основната програма за стимулиране на индустриални НИРД представлява схема за грантове 
на конкурентен принцип със собствено участие, осигуряваща до 50% от бюджета за НИРД на 
проекта. В рамките на програмата се избират проекти съобразно техните достойнства в контекста 
на всички промишлени сектори. Този подход се счита за международна най-добра практика поради 
силното търсене от страна на частния сектор, замисъла на политиката и условията за връщане на 
предоставените средства, съобразени с нуждите и интересите на индустрията и в същото време 
осигуряващи възстановяването на сериозни ресурси в публичния сектор. По-конкретно, успешните 
проекти следва да изплатят 3–5% от своите приходи от продажби под формата на такса, до определен 
размер на гранта, обвързан с долара.
Програмата за технологични инкубатори (ПТИ) беше въведена през 1990 г. да помага на учени и 
инженери, имигрирали от държави в преход, да разработват идеи, в условия на краткосрочна заетост 
(самонаемане), с перспектива за създаване на нови високотехнологични фирми и повече работни 
места в средносрочен до дългосрочен план. Към момента действат 24 инкубатора, от които 15 са 
разположени в периферни райони, като броят на активните проекти в ПТИ по всяко време е около 
200.  Опитът на ПТИ сочи следното: 

•	 Изисква се голямо внимание при избора на мениджър с опит в частния сектор.
•	 Инкубаторите следва да са в тясна взаимовръзка с университетите. 
•	 Жизненоважно е наличието на силна публична подкрепа за финансиране за начален капитал 

(seed finance), но тя може да намалее със съзряването на проекта.
•	 Достатъчен процент от дяловете следва да останат собственост на предприемачите, за да се 

поддържа тяхната мотивация и силна ангажираност. 
•	 Оценката на проектите следва да се прави в рамките на експертна мрежа.  

Също така, СГУ е учредило през 1993 г. програмата за рисков капитал „Йозма”. По това време са 
били налице условията за създаване на индустрия за рисков капитал под формата на технологични 
възможности и наличие на текущи проекти. Опитът на „Йозма” подсказва, че при създаването на 
индустрия за рисков капитал следва да се отчитат следните фактори:

•	 Държавата следва да е пасивен инвеститор.
•	 Най-удачно е да се привличат чуждестранни партньори – това може да доведе до ангажирането 

на много опитни предприемачи в областта на рисковия капитал.
•	 Важно е да се гарантира, че публичните фондове се контролират от различни фирми за 

управление, с цел избягване на тяхното монополизиране.
•	 Стимули, мотивиращи фондовете да са по-рентабилни в случай на успех, са с по-голяма 

вероятност да са ефективни в сравнение със стимули, ограничаващи загубите на инвеститорите 
в случаи на несполучливи инвестиции.

Като цяло израелският опит сочи, че добре обмислените интервенции могат да имат преобразяващ 
ефект, ако подпомагат изграждането на технологични възможности в частния и публичния сектор. 
За целта се изисква съгласувана поредица от мерки, която започва от подкрепа на ранна фаза на 
технологичното развитие и постепенно се придвижва към етапи, на които са приложими мащабни 
НИРД и участие на рисков капитал.    
Източник: World Bank (2011).
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II.Б. Укрепване на институционалната рамка за научните изследвания и 
иновациите

В България механизмите за финансиране и подкрепа за научни изследвания и иновации 
са фрагментирани в различни министерства, с ниска степен на интеграция между 
звената по осъществяването или оперативните програми.
Краткосрочни мерки:
•	 Разработване на съгласувани стратегии за научните изследвания и иновациите до 2020 

г. с ясни механизми за наблюдение на изпълнението на конкретни планове за действие.
Средносрочни мерки: 
•	 Въвеждане на оценяване на научноизследователските звена, обхващащо цялата система, 

като средство за насърчаване на реформи за по-голяма ефективност в организацията и 
управлението на научноизследователските институции.

•	 Осигуряване на допълнителни бюджетни средства за научноизследователски звена, 
които отчитат измерими подобрения по показателите за въздействие и генерират външно 
финансиране от частни източници.

•	 Учредяване на програма за грантово финансиране на конкурентен принцип за 
високоефективни изследователи.

Публичната политика в областта на научните изследвания и иновациите в България 
се разработва и прилага от множество министерства и други органи, което е довело до 
разпокъсаност и проблеми при съгласуването. МОМН и МИЕТ са начело на основните 
реформи и програми в областта на научните изследвания и иновациите (Каре  № 6). Като 
цяло стратегиите и нормативната уредба в областта на научните изследвания са разработвани 
независимо от стратегиите и нормативната уредба в областта на иновациите, като инструментите 
за финансиране се изготвят и администрират от различни органи.  Подобно на ситуацията 
в други държави, разпокъсаността на отговорността е затруднила разработването на единна 
стратегия за НТИ и е довела до проблеми като, например, осъществяването на програми с 
дублиращи се цели, ограничена интегрираност и последователност и слабо рационализиране 
на ресурсите.  

Подобряването на взаимовръзките в институционалната рамка би помогнало на България 
пълноценно да реализира възможностите, предоставяни от средствата на ЕС. Съществуват 
две отделни оперативни програми, подкрепящи изследванията и иновациите в България:  ОП 
„Конкурентоспособност”, в ресора на МИЕТ; и ОП „Развитие на човешките ресурси”, чийто 
ръководен орган е Министерството на труда и социалната политика, като МОМН е едно от 
междинните звена. Тези програми не са ефективно съгласувани и имат различни органи по 
изпълнението и инструменти. С цел максимизиране на въздействието на тези програми би 
било полезно да се укрепят връзките между инструментите за подкрепа и прогресивно да се 
консолидират органите, отговарящи за изпълнението. 
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Каре № 6: Преглед на държавните институции, участващи в иновационната система на 
България

МИЕТ отговаря за формулирането на иновационната политика и стратегия за бизнес сектора. 
Националният съвет по иновации е консултативен орган към МИЕТ, с представителство на частния 
сектор, академичната и научна общност и неправителствени организации. Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), която е на подчинение на МИЕТ, 
е изготвила и в момента осъществява мерките по Иновационната стратегия на България, в това 
число администрирането на Националния иновационен фонд, учреден през 2005 г. 
МОМН отговаря за националната политика в областта на научните изследвания.  Националният 
съвет „Научни изследвания” е координационният орган за политика в областта на научните 
изследвания и се състои от представители на министерства и научни организации.  Съветът участва в 
изготвянето на и приема Националната стратегия за развитие на научните изследвания и определя 
приоритетите за финансиране за Националния фонд „Научни изследвания”, създаден от МОМН през 
1990 г. 

Други министерства изпълняват подкрепяща роля по отношение на иновационната политика. 
Под егидата на Министерството на земеделието и храните e Селскостопанската академия, която 
обединява всички научни и изследователски звена в областта на селското стопанство и изпълнява роля в 
осъществяването на изследователската политика. Аналогично, Министерството на здравеопазването 
ръководи Националния център за опазване на общественото здраве, орган, извършващ медицински 
изследвания и анализ на рисковете за здравето (в ресора на Министерството на здравеопазването 
попадат седем национални центъра за медицински изследвания). Министерството на отбраната 
управлява програма за НИРД и работи съвместно с Министерството на образованието, младежта и 
науката за съгласуване между приоритетите в научните изследвания и нуждите и възможностите на 
страната, свързани с отбраната.
Източник: ERAWATCH, „Устройство на системата на научни изследвания в България 2010 г.”

Стъпка в правилната посока е разработването на новата стратегия за развитие на 
научните изследвания, но сега е важно тя да бъде синхронизирана с предложената 
Национална иновационна стратегия. Новата стратегия за развитие на научните изследвания 
очертава предизвикателствата, с които страната следва да се справи, за да укрепи цялостното 
си научно представяне, както и прекия принос на научните изследвания за иновациите и 
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икономическия растеж. Каре № 7 представя обзор на целите на стратегията и Плана за действие 
към нея. В светлината на стратегията „Европа 2020”, под ръководството на МИЕТ се изготвя 
нова Национална иновационна стратегия.  Иновационната стратегия ще подкрепя сектори 
с висок иновативен потенциал. За да са ефективни, двете стратегии следва да са напълно 
синхронизирани, което се изразява в ясна последователност на интервенциите, подлежащи на 
изпълнение и тясна връзка между механизмите за подкрепа. 

Каре № 7: Национална стратегия на България за развитие на научните изследвания 
до 2020 г. 
Стратегията за развитие на научните изследвания отчита, че има няколко необходими предпоставки, 
за да може България пълноценно да се ползва от благата на включването в Европейската 
изследователска зона (ЕИЗ), а именно - подобряване на институциите и на рамката на политиките, 
повишаване на инвестициите за НИРД до 1.5% от БВП и укрепване на капацитета на публичните 
научноизследователски организации и частните фирми. С оглед на това стратегията цели 
насърчаването на:
•	 Концентрация на публични ресурси и инвестиции в приоритетни научни области:  Очаква 
се национални инструменти от типа на Националния фонд „Научни изследвания” и Националния  
иновационен фонд да играят централна роля в разпределянето на средства за проекти на конкурентни 
начала. Фондовете на ЕС ще имат съществена функция за стимулирането на НИРД от страна на 
бизнеса.
•	 Подкрепа за научната инфраструктура: За преодоляване на големите различия в 
инвестиционно отношение при публичните научноизследователски организации е необходимо 
да се ремонтират лаборатории, да се модернизира научният инструментариум и да се разполага с 
надлежните средства за закупуване на материали.  
•	 Силно включване на частния сектор: Разработване на ефективен механизъм за координация, 
като национални технологични платформи, които да интегрират интересите на науката и на 
индустрията.  
•	 Мобилност на човешкия капитал, знание и технологии: Стратегията  предложи действия, 
насърчаващи по-младите поколения да продължават своето висше образование, например стипендии 
за докторанти и повишена мобилност по отношение на чуждестранни изследователски центрове и 
университети.
Планът за действие за периода 2011–2013 г. формулира следните мерки:
(i) Въвеждането на нов модел на финансиране, който да доведе до по-добър баланс между 

институционалното финансиране и финансирането на конкурентен принцип.  Ще бъдат създадени 
и дългосрочни научни програми, които ще подлежат на редовно оценяване от страна на външни 
експерти.

(ii) Научните изследвания ще бъдат приоритизирани в пет области, в които ще се съсредоточават 
70% от националното финансиране за НИРД. Очаква се така да се създаде критична маса от 
интелектуален потенциал и научна инфраструктура. 

(iii) Ще бъдат подобрени условията за научни кариери посредством професионално развитие, 
квалификации и специализация на учените.

(iv) Българската наука ще бъде по-добре интегрирана в Европейската изследователска зона (ЕИЗ) 
чрез подкрепа на българската научна общност за участие в инициативи на Европейската общност. 
Участие чрез проекти в рамките на инициативата в Югоизточна Европа SEE-ERA.NET Plus е 
един от възможните начини.  

(v) Триъгълникът на знанието (образование, научни изследвания и иновации) ще бъде укрепен 
посредством подобрения в институционалното съгласуване, разработването на схеми за 
стартиране на бизнес, насърчаване на инвеститори тип „бизнес ангели” (на англ. “business 
angels” или “angel investors” - т.е. частни инвеститори, предоставящи средства на ранен етап 
от развитието на даден бизнес проект срещу някаква форма на дялово участие в капитала на 
фирмата – бел. прев.), подкрепа за МСП за по-оптимално усвояване на технологии и повишено 
финансиране на НИРД от страна на частния сектор.  

(vi) Ще се подобри научната инфраструктура чрез организирането на регионални партньорства, 
които биха могли да се впишат в мащабни европейски научни инфраструктури. 

(vii)   Ще бъде въведена система за оценяване за научните изследвания.  
(viii)  Ще бъдат укрепени обществените измерения на науката с помощта на мерки като национални 
научни награди и подкрепа за публикуване във влиятелни списания.
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За укрепване на ангажимента по отношение на новите стратегии би било полезно да се 
учреди единен орган, който да наблюдава изпълнението на тези планове за действие. 
Планът за действие към Националната стратегия за развитие на научните изследвания посочва 
публичните органи, отговорни за изпълнението на всяка мярка, и разписва показатели, 
подлежащи на измерване и отчитане до 2014 г. Иновационната стратегия, също така, ще 
определи конкретни мерки и индикатори, които да се следят във времето. Най-добрата 
международна практика илюстрира целесъобразността на създаването на орган (например под 
формата на междуведомствен съвет), който да следи изпълнението на стратегията след нейното 
приемане и да кани всички заинтересовани страни на редовни консултации. Към момента 
не са обсъждани предложения за създаване на съвет или за възлагането на тези функции на 
съществуващ орган, при все че това се споменава в предходни стратегически документи. Тази 
роля може да се изпълнява от единен орган на високо равнище, обединяващ Националния съвет 
„Научни изследвания” и Националния съвет по иновации или чрез институционализиране на 
определен брой общи заседания на двата съвета.
Освен подобряването на цялостната институционална рамка, налице е необходимост от 
усъвършенстване на организацията и управлението на публичните научноизследователски 
организации. В България, подобно на други държави след преход, научната производителност 
и въздействието на публичните организации, които провеждат голямата част от НИРД, се 
възпрепятства от морално остарелите институционални и управленски модели. Скорошен 
доклад (World Bank, 2011) определя основните въпроси, които действат ограничаващо на 
ефективността на научноизследователските институти (НИИ), въз основа на  разгледани 21 
случая в Хърватска, Литва, Полша, Руската федерация, Сърбия, Турция и Украйна (Фигура № 
13). Изводът на доклада е, че предизвикателствата пред НИИ се състоят в това да се определи 
по-добре мисията на звеното (например изследвания в областта на фундаменталните науки, 
образование, услуги, свързани с НИРД и пр.) и в съответствие с тази мисия да се въведат рамки 
от стимули за систематично подобряване на представянето, както и източници на финансиране, 
различни от бюджета. Съгласно разгледаното в Раздел  I, БАН и водещите университети в 
областта на научните изследвания имат добър актив по отношение на фундаменталните 
изследвания и в същото време изпълняват водеща роля във висшето образование, но като цяло 
са изолирани от дейности, свързани с практическо приложение на знанието.  
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Фигура № 13: Последователност на събитията, водещи до неефективност на 
научноизследователските институти

Източник: Световна банка (2011)

Българската академия на науките (БАН) през 2008 г. възложи изготвянето на оценка 
на своето представяне в областта на научните изследвания, което подчерта спешната 
необходимост от реформи. През 2008 г. БАН сключи договор с Европейската научна фондация 
(ESF) и Европейската федерация на националните академии на науките (All European Academies 
- ALLEA) за извършване на независима оценка на представянето в областта на научните 
изследвания на БАН, обхващаща петгодишния период 2004-2008 г.  Резултатите в доклада за 
оценката (ESF/ALLEA 2008) са следните: 

•	 Много от институтите към БАН извършват ценни изследвания и в няколко случая 
научните екипи работят на предната линия на световната наука.30

•	 Относително добрите резултати се основават на инвестиции, датиращи отпреди 
1990 г., и не могат да бъдат поддържани без значително усилие и допълнително 
финансиране. В момента генерирането на допълнителни приходи от институтите е с 
предимство пред разработването и прилагането на устойчиви политики за изследвания.  

30  В това число Институт за ядрени изследвания и ядрена енергия, Институт по електрохимия и енергийни системи, Институт 
по полимери, Централна лаборатория по фотопроцеси, Институт по молекулярна биология, Институт по микробиология, 
Национален институт по метеорология и хидрология, Геофизичен институт, Централна лаборатория по минералогия и 
кристалография и Национален институт по археология с музей.
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•	 Учредяването на международни консултативни съвети за институтите или за техните 
области на работа би могло да е начин за укрепване на процеса на разработване на 
политики. 

•	 Проблематична е липсата на материали, публикувани в чужбина (в частност в 
рецензирани списания), и поддържането на собствени списания с ниски стандарти в 
някои институти.  

•	 Цялостното  финансово положение въздейства отрицателно върху обучението и 
развитието на младите учени. В резултат на това много учени от БАН се натоварват 
значително с преподаване, освен изследователската работа, за по-високи доходи.  

Във основа на това оценяване БАН инициира реорганизация, целяща подобряването 
на научната производителност на институтите. 72-та научноизследователски института на 
академията се сляха в 42 института и се изготвиха и приеха нови процедури за периодична 
институционална атестация на научноизследователски институти и учени.  Бяха създадени и 
девет тематични съвета и консултативни органа за подобряване на цялостното управление на 
институциите. Все още е твърде рано да се съди дали преструктурирането е успешно, но във 
всеки случай следва да се възприема като първи кръг от реформи, като следващият кръг би могъл 
да бъде насочен към развиването на по-задълбочено сътрудничество с научноизследователски 
екипи в университети (в това число съвместни инициативи за модернизация на инфраструктурата 
за научни изследвания) и поощряване на приложението на знание и взаимодействия с фирми. 
Докато прегледът на ESF/ALLEA беше полезен заради това, че във връзка с него се даде 
ход на преструктурирането в БАН, той също така открои необходимостта от по-цялостен 
независим преглед на цялата система за научни изследвания. Този преглед на университети 
и на научноизследователски звена към БАН следва да се извърши от независима, международна 
група експерти, за целите на прозрачност и безпристрастност.  Прегледът е необходимо да 
включва условия за гарантиране на бъдеща оценка и наблюдение на научноизследователската 
система в страната. Резултатите от оценката биха могли да бъдат използвани от МОМН за 
определяне на бъдещо финансиране и за изработване на план за подобряване, обединяване 
или закриване на непродуктивни звена.  За университетите съществуват конкретни 
предизвикателства при разгръщането на научноизследователския капацитет, които следва да 
бъдат адресирани (Каре № 8).
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Каре № 8:Предизвикателства при разпределянето и усвояването на финансиране за НТИ в 
университетите
Някои от главните предизвикателства при разпределянето и усвояването на финансиране на НТИ в 
университетите, посочени при анкетирането на ректори на водещи висши учебни заведения, са:
•	 Изискването за насочване на минимум 10% от бюджета към НТИ, по реда на Закона за висшето 

образование,* не се изпълнява.  Постигането на десетпроцентово ниво би било за сметка на 
бюджетните средства за заплати и други базови разходи, което не е целесъобразно.

•	 Годишните държавни субсидии за университетите стъпват на формула, която включва фактори 
като брой студенти и планирани капиталови разходи, но без да отчита средствата, необходими за 
НТИ. Трудовите възнаграждения, с изключение на заплащането на творчески отпуск, не следва 
да се третират като разходи за НТИ. 

•	 Финансирането на НТИ често се свежда до осигуряването на абсолютния екзистенц-минимум, 
необходим на университетите за извършване на ежедневни дейности като закупуване на компютри 
и канцеларски материали. Вместо това разходите за НТИ следва да включват единствено:

o Заплащането на часовете, реално отделени за научни изследвания;
o Преките разходи при научни изследвания като анализ, събиране и закупуване на данни, 

както и програмни продукти, оборудване и лабораторни консумативи.
•	 Прекомерно сложните счетоводни принципи забавят изпълнението на проектите и не позволяват 

да се разграничава ясно между разходи за НТИ и други разходи. Необходимо е внедряването 
на счетоводни и/или управленски системи, които разграничават разходите, направени пряко за 
НТИ, и разходите за обичайната дейност на университетите. Такива системи, също така, биха 
позволили на администраторите да изчисляват разходите, свързани с научната продукция.

•	 Редът за държавните субсидии изисква следването на процедури за възлагане на обществени 
поръчки за всякакви видове капиталови разходи, в това число оборудване и строителни 
дейности.  Това изискване може значително да забавя проектите.  Тези разпоредби в областта на 
възлагането на обществени поръчки са в сила за всички университетски проекти, дори и в случай 
на финансиране от частни фирми, което би могло да е съществен отрицателен стимул за частните 
инвестиции в научни изследвания в рамките на университетите. 

•	 Едно надеждно прогнозиране на финансирането за НТИ от държавата за тригодишен период 
напред би помогнало на университетите за целите на планирането и определянето на приоритети 
и стратегии. При сегашните условия бюджетите за НТИ могат да бъдат, и често са, орязвани, след 
като вече са били приети, което затруднява планирането.

•	 Субсидиите се предоставят на университетите на месечни вноски с общ размер под 100% от 
годишната субсидия, като остатъкът в размер на 5–10% се дава едва в края на годината. Така 
се пораждат два проблема: траншовете не отговарят на реалните графици за разходите (поради 
концентрирането на разходи в началото на съответния период, договаряне на подизпълнение и 
пр.) и остатъчните суми от 5–10% от субсидията, предоставяни през декември, не могат да бъдат 
използвани в рамките на същата година. В резултат на това се пренасят в следваща година, което 
съответно води до намаляване на субсидията за същата.

•	 Университетите, които са част от Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), 
подлежат на специални ограничения по отношение на действията, които могат да извършват от 
своите сметки.*  Така се ограничава финансовата гъвкавост на висшите учебни заведения.

*  Член 91 (7). 
** СЕБРА е информационна система за надзор и управление на плащанията, извършвани от предприятия, 
участващи в публичния сектор, в предварително зададени рамки. Тя, също така, обслужва плащания 
на разпоредители с бюджета, включени в Системата на единната сметка на Министерството на 
финансите.

Правителството би могло да стимулира бъдещи реформи, като обвърже увеличенията на 
финансирането за научноизследователски институти с определени условия за постигане 
на измерими подобрения в показателите за въздействие. Като цяло въздействието на 
българската научна инфраструктура изостава спрямо съответните стойности на други страни 
от ЕС, използвани за сравнение. С помощта на нови политики за предоставяне на свежи 
финансови ресурси на институти, които показват измеримо повишение на въздействието на 
своите изследвания, ще се създаде среда, в която ръководството на институтите се насърчава 
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да увеличава качеството на изследванията, вместо броя учени и студенти на пълна заетост. 
Пример за това как би могла да работи тази система е Инициативата за оценяване на научните 
изследвания (Research Assessment Exercise), която се провежда във Великобритания на всеки 
пет години. В миналото оценяването, възлагано от страна на органите, финансиращи висшите 
учебни заведения, разчиташе на експертни съвети, но съгласно новата Рамка за върхови 
постижения в областта на научните изследвания, която ще бъде завършена през 2014 г., ще се 
провежда систематичен преглед на изследователски звена въз основа на критерии, почиващи 
върху показатели за въздействието, сходни с анализираните от нас в Раздел I. 
Успоредно с това, финансирането би могло да бъде насочено към най-продуктивните 
изследователи, като така се повишава привлекателността на изследователските 
кариери и се насърчават производителността и въздействието. Правителството би могло 
да усъвършенства възможностите за кариерно развитие чрез учредяването на  програма за 
грантово финансиране на конкурентен принцип за високоефективни изследователи включваща 
отличия и заплащане според постиженията. Пример за подобна практика е Националната 
система за изследователи (НСИ) на Мексико – програма, управлявана от Националния съвет 
за наука и технологии (CONACyT) от 1984 г. насам, която предоставя грантове въз основа на 
научна продукция, разработена от индивидуални изследователи.31 Предоставят се финансови 
стимули на нещатни изследователи, на базата на периодичен преглед на тяхната продукция 
от страна на други изследователи. Поощренията са под формата на необлагаеми премии към 
редовното възнаграждение, присъждани съобразно категорията и нивото на изследователя, в 
размер между три минимални заплати в Мексико (приблизително 200 евро на месец) и 14 
минимални заплати (приблизително 958 евро на месец). 
Външното финансиране от частни източници и по програми на ЕС, осигурено от 
български научноизследователски институти, потенциално може да нарасне още повече, 
ако реформите бъдат продължени. Външното финансиране е нараснало през годините и 
следва да продължи да расте, ако е налице силен импулс за създаване на договори за НИРД 
с индустрията и за конкуриране по програми във връзка със Седмата рамкова програма за 
научни изследвания и технологично развитие. Тази цел би могла да се постигне с помощта 
на следните мерки: изменения в системата за оценяване и повишение на изследователите 
за възнаграждаване на приложни изследвания с висок потенциал за пазарна реализация, 
подобрени изисквания за ПИС за подкрепа на съвместна работа с частния сектор; създаване на 
централно звено за трансфер на технологии за подкрепа на възможности за комерсиализация на 
научноизследователски разработки и съфинансиране от национални източници за улесняване 
на участие в програми на ЕС. 
Възможен целесъобразен вариант би могъл да е под формата на схема от стимули, 
при която публичният сектор предоставя съфинансиране съобразно плащанията от 
страна на частни фирми в полза на научноизследователски институти. Подобен вид 
програма би гарантирала, че приносът от страна на научни изследователи, финансирани от 
държавата, ще бъде овъзмезден, без това да застрашава тяхното публично финансиране и 
би се поощрявал по-ясен и прозрачен трансфер на знание между секторите.  Международен 
пример за това е Институтът „Фраунхофер”, в който действа схема за финансиране съобразно 
постиженията, със стремеж да се поддържа съотношението между финансиране от частния 
сектор и институционалното финансиране в определени граници, така че да има баланс между 
фундаментални и пазарноориентирани НИРД. Институтът получава финансиране в размер на  
0.4 евро за всяко евро, получено от частния сектор; това обаче спада на 0.1 евро, в случай че 
приходите на индустрията са извън границите 35-55%. 

31  Продукцията включва:  публикуване на статии, книги, глави от книги; въвеждане на патенти, разработване на нови 
технологии, иновации и технологичен трансфер; наблюдаване на студенти и докторанти; преподаване на студенти и докторанти; 
и обучение на изследователи и изследователски групи. За повече информация вж. http://www.conacyt.mx/en/Pages/default.aspx. 
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Нужна е и по-добра рамка за управление на висшето образование, в това число 
обединяване на ресурси и материална база между университети и БАН. Налице са 
проблеми с управлението на висшите учебни заведения, в това число осигуряването на 
качество и финансирането, които продължават да влияят отрицателно върху нивото на висшето 
образование и да ограничават ролята на университетите в областта на научните изследвания. 
Заплащането на равнища под пазарните, липсата на интерес у преподаватели и студенти към 
научните изследвания и изтичането на мозъци частично се дължат на нежелание за промяна 
в сектора на висшето образование (вж Каре №9). Стратегията за развитие на научните 
изследвания отчита, че сътрудничеството между университетите и научноизследователските 
институти е недостатъчно. Съществува потенциал за обединяване на ресурсите, за да може 
научноизследователските университетски центрове да разполагат адекватно с човешки и 
технологични ресурси за извършване на висококачествени изследвания. Следва да се направи 
повече за интегрирането на изследователите от БАН и академичните кадри към чисто 
образователни дейности на университетите.  Към момента това се извършва на спорадична 
база на ниво докторантури в университети, но би могло да се случва и на по-ранни фази 
(бакалавърски и магистърски програми).

Каре № 9: Лична гледна точка – главен изпълнителен директор на голяма фирма в областта 
на ИТ
Седем години бях част от голяма компания от сектора на ИТ в Силициевата долина в Калифорния, 
САЩ.  Когато фирмата, в която работех, ми отправи покана да разработя филиал в България, 
моето семейство и аз с готовност откликнахме на възможността да се завърнем у дома. Освен че 
изпълнявам длъжността главен изпълнителен директор, ръководя и няколко образователни програми 
по ИТ с два български университета. Заедно с моите служители ние предоставяме знания и умения 
на доброволни начала. Като подготвяме първокласни инженери, ние сме в състояние да подкрепяме 
системата за висше образование в страната, която постепенно се оформя в световен център за 
ИТ. В общуването си с преподаватели чувам много положителни отзиви за нашите образователни 
програми по ИТ,  но срещам съпротива от страна на университетското ръководство за откриване на 
нови програми.  Вярвам, че България може да стане конкурентоспособна на световно ниво, но са 
необходими силни публични стимули за университети и публични изследователски институти, за да 
могат да сътрудничат с частни фирми.

Източник: Интервю, проведено от авторите.
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II. В. Постигане на по-добри резултати от националните инструменти  
за финансиране

Основните национални инструменти за финансиране на изследвания и иновации, 
Националният фонд „Научни изследвания” и Националният иновационен фонд, не 
работят така ефективно, както биха могли.
Краткосрочни мерки:
•	 Изготвяне на оценка, за да се преценят резултатите, постигнати от тези инструменти и за 

да се препоръчат изменения в тяхната структура съобразно най-добрата международна 
практика.

•	 Тясно сътрудничество с бенефициентите за поддържане на качеството на предложенията 
и за увеличаване на обема текущи проекти.

Средносрочни мерки:
•	 Разглеждане на възможността за обединяване на администрациите на НФНИ и НИФ в 

единна специализирана агенция с много по-добър капацитет. 

Двата основни публични инструмента за подкрепа на научните изследвания и иновациите 
са Националният фонд „Научни изследвания” и Националният иновационен фонд. 
Главният инструмент за подкрепа на публични и частни научни изследвания е НФНИ, на 
подчинение на Националния съвет за научни изследвания към МОМН. Специалните схеми 
на НФНИ за подкрепа на националния изследователски потенциал включват подкрепа на 
млади изследователи, изследователска инфраструктура и изготвяне на научноизследователски 
проекти. Водещият правителствен инструмент, предоставящ пряка финансова подкрепа за 
НИРД за стопански цели, е НИФ, който съфинансира приложни изследвания и насърчава 
съвместна реализация на проектите между фирми и изследователски организации. НИФ се 
администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
към МИЕТ.
Тъй като тези национални инструменти са единственият източник на финансиране за 
начален етап на НИРД, те играят решаваща роля за създаването на поток текущи проекти 
за други програми за подкрепа. Както е видно от Фигура № 14, НФНИ и НИФ представляват 
основния наличен източник за финансиране на НИРД на ранна фаза, докато инструментите за 
финансиране на ЕС по ОП „Конкурентоспособност” предлагат средства за по-нататъшни фази 
на комерсиализацията на научноизследователски и развойни разработки. НФНИ е насочен 
главно към първите етапи в областта на фундаментални и приложни изследвания, а НИФ е 
механизмът, свързващ приложните изследвания с пазарната реализация на НИРД.
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Фигура № 14: Позиция на Националния фонд "Научни изследвания" и Националния 
иновационен фонд по оста "наука-пазар"

Източник: Технически доклад на Фондация „ПИК” (2010 г.), възложен от Световна банка.
Първа колона (първите 7 стрелки): НФНИ: Съфинансиране на научни изследвания и демонстрационни проекти по РПНИТР7.
НФНИ:  Тематичен конкурс, 36 м.
НФНИ: Идеи, 36 м.
НФНИ:  Млади учени, 36 м.
НФНИ:  Укрепване на иновациите в МСП, 18 м.
НИФ: Проекти за приложни научни изследвания, 12-36 м.
НИФ: Предпроектни проучвания, 6-12 м.
Втора колона: ОП „Конкурентоспособност”: Технологична модернизация в големи фирми, 18 м.
ОП „Конкурентоспособност”: Технологична модернизация в МСП, 12 м.
ОП „Конкурентоспособност”: Създаване на иновационни стартиращи фирми, 24 м.
ОП „Конкурентоспособност”: Подкрепа за комерсиализация на инов. продукти, 18 м.
ОП „Конкурентоспособност”: Подкрепа за създаване и развитие на инов. стартиращи фирми, 24 м.
Текст по сегментите, разделени с пунктир: Изследователска фаза; Фаза разработване; Готовност за обявяване; 
Въвеждане; Растеж; Зряла фаза; Затихване.

НФНИ работи от 1990 г., но получи значително увеличение на финансирането в периода 
2005–2009 г. Средствата за НФНИ нараснаха от 15 млн. лева годишно за периода 2006–07 г. 
до 60 млн. лева за 2008 г. и 80 млн. лева за 2009 г. Грантовете се предоставят на конкурентен 
принцип на учени или екипи от учени от страната, които подават заявления, когато фондът 
отвори процедура за набиране на предложения на конкурентни начала.  Оценяването на 
изследователските проекти и програми като цяло се извършва от независими чуждестранни 
оценители съгласно указания за обективност, компетентност и предотвратяване на конфликт на 
интереси. През 2009 г., 51 изследователски звена към БАН, 8 института към Селскостопанската 
академия и 26 университета са получили финансиране в 15 конкурса. 
От своето учредяване през 2005 г. насам, НИФ е обявил пет процедури за финансиране на 
предложения, по които са били предоставени 61 млн. лева. НИФ беше създаден през 2005 
г. като елемент от Иновационната стратегия на България за стимулиране на иновационните 
дейности на българските фирми. Фондът предоставя безвъзмездно финансиране със собствено 
участие за (i) предпроектни проучвания и (ii) проекти за приложни НИРД за разработка на 
нови или усъвършенствани продукти и услуги. Максималният размер на субсидията за 
предпроектни проучвания е 50 000 лв., а за проекти за НИРД – 500 000 лв. За субсидиране са 
били одобрени 381 проекта, или 56.4% от всички кандидатствали проекти. Фирмите, които  
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са получили финансиране, са съсредоточени във високотехнологични индустрии: ИКТ (22%), 
биотехнологии (8%), машиностроене (7%), химически технологии (7%) и инструментално 
инженерство (7%). Фондът не предоставя подкрепа за усвояване на технологии.32 

Поради общите фискални корекции в България бюджетите на НФНИ и НИФ бяха 
сериозно намалени през 2009-2010 г., което не позволи възможности за процедури за 
набиране на предложения. Финансирането на повечето проекти беше значително намалено, 
авансовите плащания за голям брой проекти бяха забавени, а НФНИ не отвори нови схеми 
за научноизследователски предложения. Средствата в размер на 50 млн. лева през 2010 г. са 
предназначени за разходване по текущи проекти, подкрепяни от ЕС, и по национални проекти, 
за които са подписани договори през 2008 г. и 2009 г. Това съкращаване на бюджета наруши 
последователността на научните дейности. Също така, след 2008 г. НИФ извършваше дейност 
само по заварени договори, без да се откриват нови процедури за предложения. 

Каре № 10: Лична гледна точка — един български старши изследовател
Преподавател съм в един от най-престижните университети в България, в който съм ръководил 
няколко научноизследователски проекта, финансирани със средства от ЕС, както и от частни 
фирми. Привличам докторанти към тези проекти, тъй като по този начин те получават достъп до 
международно знание. Студентите също така се мотивират да останат в страната и да продължат 
своята изследователска дейност, тъй като освен ниските си месечни стипендии, получават и премии. 
Поради факта, че печеленето на международни проекти е трудно, имаме нужда от силен национален 
инструмент за финансиране, за да се подпомогне изграждането на солидна научноизследователска 
общност. В момента Националният фонд „Научни изследвания” не разполага с ресурсите да 
насърчава една устойчива промяна. За да могат българските учени да са равностойни партньори в 
Европейската изследователска зона, ще е нужен и по-силен ангажимент от страна на управляващите 
в България. 
Източник: Интервю, проведено от авторите. 

Преди да се заделят нови ресурси, е важно да се оценят силните и слабите страни на тези 
инструменти и да се предприемат мерки за укрепване на тяхното бъдещо представяне. 
Стратегията за развитие на научните изследвания посочва, че непредсказуемостта на 
финансирането и липсата на съгласуваност между двата инструмента действа ограничаващо 
на резултатите, отчитани към момента. Друго голямо предизвикателство е увеличаването на 
броя на текущите проекти, предвид слабия капацитет на много от бенефициентите (както 
фирми, така и изследователски и образователни институции). Оценка, изготвена от Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации”  на основата на данни във връзка с процеса на 
предоставяне на грантовете и разговори с бенефициенти, откроява редица конкретни силни 
страни и слабости в дейността на НФНИ и НИФ (вж. Таблица №9 и Таблица №10).

32  Така например НИФ не предоставя подкрепа за инвестиционни проекти с предмет закупуване на машини, оборудване, 
материали, сгради и др., разработване на продукт или услуга, които вече се предлагат на пазара и др.
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Таблица № 9. Силни и слаби страни на НФНИ

Силни страни Слаби страни

•	 Утвърдена институция със солидна 
история и силна база за подкрепа.  
Дейностите са били предмет на 
международна оценка. 

•	 Съзнание за важността на финансирането 
на конкурентни начала, базирано на 
програми, и увеличаване на средствата 
за научни изследвания, предоставяни на 
конкурентен принцип. 

•	 Активен инструмент, чрез който се 
предоставя подкрепа по Европейските 
рамкови програми чрез специализирани 
механизми за подпомагане на учени при 
изготвянето и изпълнението на такива 
проекти. 

•	 Въвеждане на тематични и 
инфраструктурни конкурси, 
позволяващи съсредоточаване на 
ресурси в области, много ценни за 
икономиката и обществото. 

•	 Специализирани програми за стипендии 
за млади изследователи и схеми за 
квалификация на утвърдени учени. 

•	 Помощ за укрепване на 
научноизследователския капацитет в 
университетите.

•	 Отсъствие на средносрочно или 
дългосрочно бюджетно планиране.

•	 Приоритетите на НФНИ биха могли да са 
по-оптимално обвързани с решаването на 
социалните и икономическите проблеми 
и биха могли да са по-добре съгласувани 
с националната стратегия за развитие 
на научните изследвания и рамковите 
програми на ЕС. 

•	 Оценяващите изготвят общи, 
неконкретизирани прегледи на проектите, 
без ясна оценка на качествата на проекта.

•	 Критериите за обективност и избягване 
на конфликт на интереси не се спазват 
надлежно (напр. членове в съветите към 
НФНИ участват и в изпълнението на някои 
от проектите).

•	 Патенти и други форми на ПИС, които се 
разработват в резултат на финансиране 
по линия на НФНИ, не са защитени в 
достатъчна степен.

•	 Не се провежда редовна оценка на 
програмното въздействие. 

Източник: Технически доклад на Фондация „ПИК” (2010 г.), възложен от Световна банка.
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Таблица № 10. Силни и слаби страни на НИФ

Силни страни Слаби страни

•	 НИФ подкрепя 381 текущи проекта от 
различни сектори на икономиката, както 
високотехнологични, така и традиционни, 
по които е осигурено собствено участие 
в размер на 30 млн. лева като частно 
финансиране на НИРД. 

•	 Налице е правна рамка за управлението и 
дейността на фонда.  НИФ е сертифициран 
от съответните национални и европейски 
органи. 

•	 Учредяването на консорциуми 
между фирми, университети и 
научноизследователски организации 
укрепва връзката между изследователите 
и бизнеса и насърчава доверие между 
партньорите. 

•	 Процесът на финансиране подпомага 
развитието на капацитета за планиране 
и изпълнение на проекти на българските 
фирми. 

•	 Изискванията за съфинансиране и 
отчетност карат фирмите да обявяват 
своето реално финансово положение 
и се подобрява внасянето на социални 
осигуровки. 

•	 Отсъства процедура за определяне 
на приоритетите на фонда, както и за 
отчитане на тези приоритети в хода на 
оценяване на проектите.  

•	 НИФ не е самостоятелно юридическо 
лице.  В това свое качество не може да 
управлява свои собствени ресурси или 
да съфинансира одобрени европейски 
проекти.  

•	 Управлението на финансовите средства 
на НИФ е на годишна база, докато някои 
от договорите са с тригодишен срок.

•	 Едва малък брой проекти стъпват на 
предходни изследователски проекти.  
Отсъства връзка между НИФ и НФНИ.

•	 Към 2008 г. НИФ е извършвал дейност 
единствено по договори, подписани 
през предходни години.  

•	 Не се прави оценка на резултатите от 
субсидираните от фонда проекти след 
тяхното приключване. 

Източник: Технически доклад на Фондация „ПИК” (2010 г.), възложен от Световна банка.

Изготвянето на оценка на грантовете, предоставени до момента както в рамките на 
НФНИ, така и на НИФ,  е непосредствен приоритет. Основният предмет на оценките на 
НФНИ и НИФ е бил оценяване на процедурите, а не на представянето и въздействието на 
грантовете. Ударението е било по-скоро върху отчетността и удостоверяване на проектните 
разходи,  отколкото върху наблюдението на резултатите. При все че много от неотдавнашните 
схеми включваха участие на международни експерти в процеса на оценяване за възлагане на 
грантове, не е имало оценка на резултатите, получени по проектите. Преди правителството 
на страната да насочи повече публични средства към тези програми, е важно да се направи 
независимо оценяване на резултатите.  Поуките от сходни програми в САЩ и Израел предлагат 
полезни насоки за елементите, върху които следва да се съсредоточи оценката (Каре № 11).
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Каре № 11: Поуки, извлечени от опита на страни от ОИСР, подкрепящи пазарните 
иновации
Страните от ОИСР в продължение на десетилетия експериментират с няколко инструмента в 
подкрепа на пазарните иновации. Сред тях се открояват програмата на САЩ за научни изследвания 
за иновации за малкия бизнес (Small Business Innovation Research - SBIR) и програмите на Израел 
МАГНЕТ и „Йозма”, поради своя мащаб и репутация на успех. В много страни от ЕЦА, особено 
нови членове на ЕС и кандидати за присъединяване, вече действат вариации на тези схеми, но често 
се наблюдават проблеми при изпълнението, подобни на идентифицираните в България. От опита на 
ОИСР се открояват три принципа за ефективното устройство на такава програма:
Първо, от съществено значение е да се направи оценка на институционалната среда. При 
изработването на нови инструменти е необходимо да се отчете съществуващата институционална 
среда, като се набляга на претегляне на ползите и потенциала за ефективно преструктуриране на 
съществуващи инструменти от една страна, а от друга - на предимствата на създаване на нови 
институции и инструменти от нулата. Оптималният процес на разработване на инструмент следва да 
включва следните ключови елементи:

•	 Администрирането и решенията за финансиране са възложени на независими органи. 
•	 Решението за финансиране се взема от независим инвестиционен комитет. 
•	 Инвестиционната политика и процесите на вземане на решения се уреждат и надзирават от 

съвет, състоящ се от представители на различни правителствени ведомства и международни  
консултанти.

•	 Техническите оценки на проектните предложения се основават на външни прегледи от 
експерти, които включват международни специалисти, където това е възможно.

Второ, жизненоважно е осигуряването на допълняемост. Правителствените интервенции следва да 
са внимателно замислени, така щото да не изместват частните инвестиции и ресурси за финансиране. 
При все че е възможно да се идентифицират неуспехи на финансовия пазар, особено в ранните 
фази на иновациите, колкото по-близък е иновативният процес до пазара и колкото по-голяма е 
вероятността от пазарен успех, толкова по-вероятно е да се получи финансиране от стандартните 
финансови посредници. Може да се твърди, че важният принцип на допълняемостта би могъл да 
предотврати, или поне да намали, мащаба на изместването.  Проекти, които са в по-голяма близост 
до пазарни приложения, следва да се финансират с помощта на рисков капитал или други частни 
ресурси. Интервенциите следва да са във възможно най-голяма степен замислени да насърчават 
поемането на риск от страна на частния сектор и да стимулират частния пазар за рисков капитал. 
Трето, от решаваща важност е да се поддържа неутралност. Програмата не следва да се 
стреми да насочва грантовете (или други инструменти) в някаква предопределена посока, 
а по-скоро да ги прилага по начин, който да максимизира допълнителните ефекти или 
социалната възвръщаемост. Успехът на програми за подкрепа на НИРД във Финландия и 
Израел до голяма степен се дължи на факта, че в основата си политиките остават неутрални. 
Днес Финландия е създала специфични секторни програми; появата и подборът обаче на тези 
специфични секторни програми се диктуват от последващо отчитане на клъстерите, които са 
възникнали в една среда, характеризираща се с политика на неутралност и конкурентност.  

Оценките следва да водят до конкретни препоръки относно това кои програми на НФНИ 
и НИФ е нужно да бъдат преструктурирани или отменени, а кои разгърнати.  На този етап 
не е възможно да се определи с точност кои програми са генерирали най-добрите резултати. 
Необходимо е с помощта на независима оценка да се стигне до препоръки относно това кои 
програми е нужно да се преструктурират или отменят, и кои да се продължат и разгърнат. В 
хода на това би било важно да се идентифицират възможности за консолидиране на средствата 
в по-мащабни източници, поради факта, че последните се управляват по-лесно и могат да 
имат по-преобразяващо въздействие.  Инициативата „Наука на хилядолетието”, финансираща 
мащабни програмни изследователски проекти и центрове за върхови постижения, би могла да е 
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полезен източник на информация и модел за сравнение за реформирането на финансирането на 
научни изследвания в рамките на НФНИ (Каре № 12). По отношение на НИФ, освен грантове 
за проекти за НИРД, би било полезно да се подкрепи създаването на нарочни, официални звена 
за НИРД и лаборатории във фирмите. 

Каре № 12.  Развитие на центрове за върхови постижения в рамките на инициативата „Наука 
на хилядолетието”
Инициативата „Наука на хилядолетието” в Чили подкрепя създаването и растежа на центрове за 
върхови постижения. Това е грантова програма на конкурентни начала, по която се откриват редовно 
процедури с покана за предложения от екипи изследователи от университети и научноизследователски 
институти за работа в рамките на научни „институти” и „ядра”. 
•	 „Институтите на хилядолетието” включват директор, заместник-директор, около 10 сътрудници 

в научноизследователската област и старши и млади изследователи, студенти по магистърски, 
докторски и следдокторски програми и общи сътрудници (общо около 50 души). Институтите 
са с първоначална продължителност от пет години, която може да бъде подновена за още пет, 
като подлежи на одобрение в рамките на редовна атестация и разширена оценка в края на 
петгодишния период. Годишното финансиране е от порядъка на 1.2 млн. щ. д. 

•	 „Ядрата” са по-малки и с по-кратко съществуване. Всяко се състои от водещ изследовател, 
заместник, двама или повече сътрудници изследователи и съответния брой старши и млади 
изследователи, студенти по магистърски, докторски и следдокторски програми и общи 
сътрудници (общо около 25 души). Ядрата се създават за срок от три години, като след неговото 
изтичане могат да подадат заявление за допълнително тригодишно удължаване. Средно за година 
финансирането възлиза на 0.27 млн. щ. д.

Двуетапният процес на избор на центрове, които да получат финансиране, стъпва на оценката 
на комитети, съставени от изтъкнати чуждестранни учени. Процесът на подбор е признат от 
научноизследователската общност за справедлив, прозрачен и отчитащ заслугите и достойнствата. 
Администрирането на инициативата също се счита за финансово ефективно (94% от фонда се 
насочват към институтите и ядрата, а само 6% за ръководството) и добре изпълнявано (обработката 
на грантовете е по-ускорено в сравнение с други институции). 
Източник:  World Bank (2002). 

В допълнение, необходимо е да се предприемат стъпки за подобряване на капацитета и 
оперативното представяне на звената, отговарящи за инструментите. Допитванията до 
експерти, занимаващи се с администрирането на НФНИ и НИФ, и до бенефициенти сочат 
необходимост от повишаване на прозрачността по време на оценяването и извършването на 
периодични и окончателни отчети.33 По молба на НФНИ Световна банка изготви преглед на 
политиките с препоръки за подобряване на програмата от грантове на конкурентен принцип 
(в Приложение № 4 е представено обобщение). Интервюта с експерти в НИФ и бенефициенти 
подчертават важността от увеличаване на общия бюджет на фонда и таваните за финансиране 
по проекти за покриване на растящи разходи за иновации, като се укрепва административният 
капацитет на ведомството, управляващо НИФ, така че да се посрещнат нуждите на частния 
сектор. 

33  По-конкретно, бенефициентите на НФНИ посочват следните области за подобрение:
• Стриктно прилагане на действащите регламенти на НФНИ за избягване на конфликти на интереси, произтича-

щи от участие на едни и същи лица както в управлението на фонда и оценяването на проектните предложения, 
така и в изследователските екипи; 

• Привличането на повече национални експерти при разглеждането на проектните предложения за използване на 
съществуващия капацитет в изследователските институти и университети извън София;

• Привличане на повече международни експерти в оценяването на проектните предложения; 
• Разработване и приемане на задължителни критерии за оценяване на предложенията за гарантиране на про-

зрачност;
• Спазване на графика за оценяване на проектни предложения, както и за отчетите, съгласно програмата на 

фонда;
• Повишаване на гъвкавостта на бюджетите на проектите, предвид факта, че разчетите за реалните разходи се 

правят в началото, а промените в разходите за труд, материали и оборудване могат да причинят значителни 
затруднения при изпълнението на проектите.
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МИЕТ работи по изготвянето на проектозакон за иновациите, с който да се учреди нов 
Иновационен фонд. През 2010 г. МИЕТ обяви, че във ведомството се подготвя нов Закон 
за иновациите за подкрепа на стратегията чрез подобряване на рамката на институциите и 
политиките за иновации. Едно от предложенията е създаването на нова институция, с голям 
капацитет, която да поеме програмите от съществуващия НИФ.  Вероятно този нов инструмент 
би бил под формата на агенция с по-силна нормативна основа, който да може да изпълнява и 
водеща роля по отношение на програми в подкрепа на иновациите, финансирани от ЕС. 
По пътя напред, правителството би могло да разгледа възможността за обединяване на 
НФНИ и НИФ в единна национална агенция за подкрепа на проекти за научни изследвания 
и иновации. С помощта на една-единствена входяща точка (на принципа  “обслужване на едно 
гише”) ще се улесни процесът за бенефициентите, които биха могли да получават информация 
за пълния спектър финансови инструменти, за които могат да кандидатстват, при едни и същи 
регламенти. Би се подобрило и съгласуването и би било по-лесно изграждането на капацитет в 
рамките на публичната администрация. 
От изключителна важност е да се работи в тясно взаимодействие с бенефициентите, за 
поддържане на качеството на предложенията в случай на увеличаване на финансирането. 
Историческото представяне на схемите, по които се набират предложения, откроява слабости в 
капацитета на бенефициентите както по отношение на качеството на предложенията – изразено 
във високия процент отхвърлени проекти още на първия етап при прегледа за изпълнение 
на административните изисквания, така и във връзка с възможността на потенциалните 
получатели да усвоят необходимото финансиране.34 Бенефициентите често надценяват своите 
потенциални човешки ресурси и, в случаите на частни фирми, своята финансова устойчивост 
и способност за осигуряване на нужното съфинансиране. В допълнение, повечето МСП 
нямат опит с иновациите и не притежават капацитет да изграждат успешни партньорства с 
изследователски организации.

34  Около 9% от подадените в НИФ предложения са били дисквалифицирани заради това, че не са спазени административни 
критерии, а останалите 30% от кандидатствалите проекти са били отхвърлени въз основа на капацитета на заявителите 
и приемливостта на идеята на проекта. Основните причини за отхвърлянето са били следните: бенефициентите не са 
разполагали с необходимите технически, организационни и финансови ресурси за осъществяване на проекта (за изпълнението 
на проектите се изискват значителни собствени средства, поради което се изисква кандидатът да представи положителни 
финансови резултати за предходни финансови години); проектите не са били иновативни и са се търсели инвестиционни 
средства; представянето на целите, етапите, дейностите и заданията по проекта не са отговаряли на изискванията, посочени в 
заявлението за кандидатстване.
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II.Г. Увеличаване на ефективността на средствата по линия на ЕС, насочени към 
иновации 

Финансирането от ЕС, главно по линия на ОП „Конкурентоспособност”, е основният 
източник на средства за иновации в България, но темпът на усвояване, който е едва 
36% от договорените средства, е нисък. 
Краткосрочни мерки:
•	 Подобряване на административния капацитет и структурата от стимули за схемите за 

набиране на предложения по ОП „Конкурентоспособност”.
•	 Разработване на системи за ИТ и инструменти за подкрепа на фирмите за подобряване 

на качеството на проектните предложения за грантово финансиране на конкурентен 
принцип.

•	 Разработване на система за рейтинг на консултанти, които работят с бенефициенти по 
ОП „Конкурентоспособност” за насърчаване на подобрения в качеството на външната 
подкрепа.

•	 Насочване на част от наличните средства от ЕС към проекти от голям мащаб, като 
например технологични паркове.

Средносрочни мерки:
•	 Усъвършенстване на инструментите и схемите, финансирани по линия на ЕС, за рамковия 

период 2014–2020 г., например чрез създаване на специална ОП за научни изследвания 
и иновации.

Структурните и кохезионните фондове на ЕС са основните източници на ново публично 
финансиране за целите на усъвършенстването и модернизирането на икономиката на 
България. С настъпването на глобалната икономическа и финансова криза в Европа страната 
отбеляза рязък спад на ПЧИ, което подейства като спирачка на преструктурирането на 
икономиката. На усвояването на фондове от ЕС се възлагаха надеждите за възстановяване на 
растежа и усъвършенстване на българската икономика.  За периода 2007-2013 г. на България 
се полагат близо 8 млрд. евро под формата на подкрепа от ЕС, разпределени в 7 оперативни 
програми. Осигуряването на навременно и добре насочено към съответните цели усвояване на 
европейски средства е от жизнена важност за модернизирането на икономиката на страната и 
за намаляване на отрицателното въздействие на глобалната финансова криза.
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” (ОП „Конкурентоспособност”) е водещият източник на средства от ЕС 
за научни изследвания и иновации,35 но темпът на усвояване е нисък. Общият бюджет 
по ОП „Конкурентоспособност” за периода 2007–13 г. е 1.2 млрд. евро (от които 85% са от 
Европейския фонд за регионално развитие, а 15% са национално съфинансиране). Общо 55.8% 
от ресурсите по ОП „Конкурентоспособност” са предназначени за модернизация на фирми 
и за иновации. Към май 2011 г. размерът на договорените средства възлиза на около 36% от 
общия бюджет, а на усвоените – на 21%. До момента не е изготвяна оценка на въздействието 
на програмата върху бенефициентите и икономиката в по-широк мащаб, поради сравнително 
ниските нива на усвоените средства.

35  Освен средства, предвидени по ОП, български организации имат достъп до рамкови програми на ЕК, но поради факта, че 
проектите се разпределят на конкурентен принцип на ниво ЕС, достъпът до тях е и значително по-труден. По данни от Доклада 
за конкурентоспособността за Иновационния съюз за 2011 г., към м. март 2011 г. български учени са участвали в 337 проекта, 
получили финансиране по линия на текущата Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (РП 7), която 
е със срок на действие 2007–13 г.  Финансовият принос на ЕК за български участници възлиза на 54 млн. евро, като голяма 
част от тези средства са в подкрепа на малки изследователски проекти. Университетите са с най-голямо участие, следвани от 
Българска академия на науките, НПО и правителствени организации. МСП са получили финансиране за 131 проекта, с принос 
на ЕК в размер на 19 млн. евро. Растящият достъп до конкурентни ресурси на ЕС е положително развитие, но нормата на успех 
при научните предложения (17%) и при МСП (14%) все още е доста по-ниска в сравнение със средните стойности за ЕС. 
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Усвояването на средства от европейските фондове за иновации се забавя поради няколко 
проблема, свързани с изпълнението. Първоначално ниският административен капацитет 
на екипите, осъществяващи надзор на процедурите за набиране на предложения, доведе до 
закъснение при стартиране на програмите, недостатъци при техническите задания, забавяне 
на подписването на договорите и забавяне и несигурност по отношение на процедурите за 
възстановяване на разходите. Излишните бюрократични елементи и ограничаващите критерии 
за приемливост – в частност високите изисквания за собственото участие и банковите гаранции 
за авансовите плащания, както и тромавите процедури за възстановяване на разходите – 
възпираха потенциални бенефициенти да кандидатстват. Друго предизвикателство беше 
слабото познаване на изискванията на програмата и слабият капацитет на бенефициентите за 
изпълнение на проекти, особено поради липса на средства за предварително финансиране на 
проектните дейности.
Правителството е въвело многобройни мерки за подобряване на изпълнението на 
оперативните програми (ОП), финансирани от ЕС. Както е видно от Фигура № 15, 
правителствените органи, отговарящи за осъществяването на ОП, в съгласуване с ЕК, са въвели 
мерки за укрепване на капацитета на администрацията, в частност Междинното звено по ОП 
„Конкурентоспособност” - Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия  (ИАНМСП), която е срещала затруднения по отношение на административни и 
организационни процедури. Сред допълнителните мерки са реорганизация и оптимизиране на 
процедурите, разработване на редовно разпространяване на информация до бенефициентите и 
мониторинг, както и отмяна на изискванията за финансова гаранция.36

 Фигура № 15: Ниско ниво на усвояване на средства от ЕС: идентифицирани проблеми и 
приложени мерки

 
Източник: Технически доклад на Фондация „ПИК” (2010 г.), възложен от Световна банка.

На министерско ниво координацията на европейските фондове е укрепена чрез 
създаването на институцията на Министър по управление на европейските фондове.  
Министърът е подкрепян от четири дирекции в Министерски съвет. Координационната роля 
е както вътрешна (министърът председателства Съвета за координация при управлението на 
36  Вж. Стратегически доклад за Република България за 2009 г., Приложение № 1. Идентифицирани трудности при 
осъществяването на програмите и предприетите мерки за тяхното преодоляване, на интернет адрес: http://ec.europa.eu/employ-
ment_social/esf/docs/strategic_report_bulgaria_2009_en.pdf. 
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средствата от Европейския съюз, обединяващ всички министри, отговарящи за оперативни 
програми), както и външна (министърът е главният представител на България в ЕК и други 
европейски органи за програмиране, управление и наблюдение на европейски фондове).
Капацитетът за изпълнение в рамките на публичната администрация обаче остава 
нееднороден и е необходимо да бъде укрепен чрез привличането на експерти с подходящата 
квалификация. На експертите в ИАНМСП липсва подготовка за  изготвяне, управление и 
оценка на програми в подкрепа на иновациите. Донякъде това се дължи на текучество на 
персонал, тъй като новите експерти по ОП, постъпващи в министерството и агенцията, се изисква 
да наберат опит, за да се справят със служебната натовареност. Но също така причината е във 
факта, че ИАНМСП не е успявала да привлече кадри с достатъчно технически и търговски опит. 
Въз основа на поуките, извлечени по иновационни проекти за схеми с грантове със собствено 
участие за иновации на Световна банка, би било полезно да се назначат няколко експерти с 
магистърска или докторска степен в области, съответстващи на определените приоритетни 
сектори, с опит по отношение на комерсиализацията на технологии, за предпочитане придобит 
в условия на частни лаборатории за НИРД или в професионалното консултантство.
С подобряване на ефективността на публичната администрация ще се улесни решаването 
на въпроса със слабия капацитет и недостатъчната информация сред бенефициентите. В 
стандартния случай кандидати, които подават за първи път документи по процедури за набиране 
на предложения за финансиране от ЕС, не са запознати с процедурите и критериите за подбор, 
които ще определят успеха на заявлението. Това важи с особена сила за частния сектор, в който 
научни изследователи все повече и повече се конкурират за национални и европейски средства 
чрез механизъм от този тип. С оптимизирането на процеса може да се насърчи участие, но 
средството, от което има истинска нужда, е една отлична онлайн система за подаване на 
заявления, и обучени експерти, които бързо да отговарят на всякакви въпроси. Целта следва  да 
е да не се допуска дисквалифициране на кандидат само защото документите за кандидатстване 
не са били попълнени надлежно, или да бъде отказано възстановяване на разходи заради 
грешка в отчетите на кандидата. Тъй като действащите проекти по тези процедури зависят 
в еднаква степен от информацията, предавана от уста на уста в изследователските и бизнес 
средите, и от рекламирането в средствата за масова информация, постигането на висока норма 
на удовлетвореност е приоритет и може да бъде измерена с помощта на редовни допитвания. 
Разработването на система за рейтинг на консултантите, които работят с бенефициенти, 
би могло да насърчи подобрения в качеството на външната подкрепа, финансирана по 
ОП „Конкурентоспособност”. През последните години консултантският пазар в страната 
отбеляза бум, особено във връзка с присъединяването към ЕС, но нивото и дълбочината 
на квалификацията варират широко. За бенефициентите по ОП все още е доста голямо 
предизвикателство да изберат и да проверят надежден консултант, като малцина от този 
бранш предоставят качествени комплексни услуги (напр. разработване на анализ на ползите 
и разходите за проектите) и познават в дълбочина регламентите на фондовете на ЕС във 
връзка с иновационните проекти.  Поради липсата на експертен капацитет по места извън 
големите градове много бенефициенти често прибягват до консултанти със слаба подготовка 
и ниска квалификация. Чрез изготвянето на онлайн система за рейтинг, с помощта на която 
бенефициентите ще могат да дават отзиви за подкрепата, която получават, би се намалила 
информационната асиметрия по отношение на качеството на консултантите.
Заради собственото участие, изисквано по процедурите за финансиране на проекти с 
европейски средства, от особено решаващо значение за фирмите е да набират ресурси 
от частни източници. Невъзможността за достъп до външно финансиране е била една от 
главните причини (като другата е била свързана с административни фактори и бюрократизъм), 
поради която фирми не са успявали да осигурят собствено участие, за да кандидатстват по  
такива схеми, или са отпадали, след като са били одобрени.37 Този проблем беше откроен и в 
37  Това засяга и българското участие по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP), която би могла да 
подкрепя иновационни дейности (в това число екоиновации) от МСП.  По-силно участие в тази програма би спомогнало за 
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анализа на проучванията на фирмите в Част I. Поради консервативната банкова среда и липсата 
на рисков капитал, фирмите разполагат с много малко източници на частно финансиране освен 
традиционните банкови заеми с обезпечение. В условия на ограничен избор за финансиране, 
ако дадено начинание не успее, фирмите се изправят пред мрачните последствия да загубят 
заложеното обезпечение и/или да фалират. В повечето европейски държави фалитът е свързан с 
много по-сурово клеймо в сравнение със Съединените щати и може да има повече дългосрочни 
последствия, когато финансирането е толкова тясно обвързано с банковия сектор. 
Инициативата ДЖЕРЕМИ – „Съвместни европейски ресурси в подкрепа на 
микропредприятията и на МСП” - пряко ще подкрепя достъпа до финансиране за МСП 
и ще разгърне частното рисково финансиране. През 2010 г. парламентът на страната 
ратифицира споразумението38 между България и Европейския инвестиционен фонд (EИФ) 
за прилагането на Програмата ДЖЕРЕМИ, финансирана по ОП „Конкурентоспособност”.  
Новото партньорство ще предостави значителен обем рисково финансиране за фирми. С 
помощта на тази инициатива финансовите институции и ръководителите на фондове ще 
изградят своя капацитет за предоставяне на средства за рискови, иновативни проекти, което би 
намалило ефекта от ограниченията, свързани с достъпа до финансиране. Каре № 13 представя 
подробности за очакваната реализация на тази инициатива.

Каре № 13. Инициативата ДЖЕРЕМИ
По инициативата ДЖЕРЕМИ се регистрира холдингов фонд с капитал в размер на 199 млн. евро 
за управление на средства от името на правителството на България. Предвижда се холдинговият 
фонд ДЖЕРЕМИ да просъществува 10 години, като неговата целева група са МСП, чиято основна 
стопанска дейност е в страната. Ще бъдат учредени три фонда за капиталови инвестиции в българската 
икономика, а именно за стартиращ малък бизнес (рисков капитал), за малки фирми в процес на 
развитие (капитал за фирми в етап на растеж) и смесен инструмент, представляващ хибрид между 
капиталови инвестиции и заеми (финансиране тип „мецанин”). 
Планира се фондът за малък стартиращ бизнес да заработи с капитал в размер на 30 млн. евро.  Фонд 
ДЖЕРЕМИ ще предостави 21 млн. евро от този капитал, като остатъкът ще е от външно финансиране. 
Фондът за стартиращ малък бизнес ще инвестира до годишен таван от 1.5 млн. евро в дадена фирма, 
като за останалите два фонда подобно ограничение няма. Фондът за капитал за фирми в етап на 
растеж и „мецанин фондът” ще са с капитал в размер на 60 млн. евро, като половината се осигурява 
по ДЖЕРЕМИ, а другата половина – от техните бъдещи мениджъри.  Способността за набиране на 
допълнително финансиране ще бъде сред критериите за избор на ръководители на рисков фонд.

Бъдещото усвояване по ОП ще бъде улеснено в резултат на промяна на инструментите 
за финансиране на база на поуките и опита до момента в други страни. МИЕТ, като част 
от процеса на междинен преглед, обмисля прехвърляне на средства от по-малки програми 
за грантове на конкурентен принцип, при които текущите проекти са се оказали пречка за 
усвояването, към инфраструктурни проекти, като технологичните паркове, при които големи 
договори биха могли да се изпълняват от квалифицирани изпълнители.  С поемането на един 
по-активен подход, при който се изграждат продуктивни партньорства между различни фирми 
и правителството, МИЕТ би могло да улесни осъществяването на мащабни проекти. Те могат да 
включват емблематичен проект по стандарти от световна класа, интегриращ наука и индустрия,  
замислен да привлече световната научна общност. Би било особено полезно подобен проект 
да бъде изпълнен в рамките на текущия програмен период (т.е. до 2015 г.), за да послужи като 
образец за последващи проекти. 

това български фирми да се включат към инициативи на ниво ЕС.
38  Меморандумът за разбирателство за програмите ДЖЕРЕМИ, ДЖАСПЪРС („Съвместна помощ за подкрепа на проекти в 
европейските региони”) и ДЖЕСИКА („Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони”) 
беше подписан в България за първи път през 2007 г.
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В хода на обсъжданията за програмния цикъл 2014–2020 г., правителството би могло да 
разгледа възможността за създаване на отделна ОП за изследвания и иновации.  Подобно 
преструктуриране би усилило синергиите между ОП „Конкурентоспособност” и ОП „Развитие 
на човешките ресурси”. Очаква се новите регламенти на ЕС за цикъла 2014–2020 г. да 
позволят на страните-членки да създадат оперативна програма, която да бъде съфинансирана 
както от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР, в момента финансиращ ОП 
„Конкурентоспособност”), така и от Европейския социален фонд (ЕСФ, в момента финансиращ 
ОП „Развитие на човешките ресурси”). България би следвало да се възползва от тази нова 
структура  за допълнително укрепване на средствата от ЕС. Литва неотдавна преструктурира 
своите иновационни програми, за да укрепи отчетността, да създаде по-стратегическа и 
последователна рамка за резултати и да гарантира, че инструментите пасват оптимално на 
реалния капацитет (Каре № 14). 

Каре № 14:  Опитът на Литва в областта на преструктурирането на европейски 
програми за иновации
Литва е пример за страна от региона на ЕЦА, която наскоро преструктурира своите програми, свързани 
със структурни фондове на ЕС, като пренасочи инструментите от конкретни цели към един чадър от 
цели, обхващащ широка гама дейности в области, за които се счита, че носят научноизследователски 
и развоен потенциал. Предметът на програмата на страната е развитието на инфраструктура за НИРД, 
човешките ресурси и околната среда, и е организирана в четири компонента:

•	 Програма за НИРД за сътрудничество между публичния научноизследователски сектор 
и бизнес сектора — „Интегрирани изследвания”, „Човешки ресурси” и „Бизнес центрове” 
(„Долини”) с бюджет за периода 2007-2013 г. в размер на 218.06 млн. евро. 

•	 Общонационална интегрирана програма – 12 национални интегрирани програми в 
икономически сектори с интензивно използване на НИРД, с бюджет, възлизащ на 97.43 млн. 
евро. 

•	 Програма за кариерно развитие на изследователи —  професионално усъвършенстване на 
изследователи във всички фази на тяхната кариера, с бюджет в размер на 182.5 млн. евро. 

•	 Национална програма за висше образование – умения и компетентности на студенти и 
преподаватели, инвестиране в учебна инфраструктура – с бюджет от 221.28 млн. евро. 

Програмата за сътрудничество в областта на НИРД между публичния научноизследователски сектор 
и бизнес сектора подкрепя създаването на пет научни „долини” – т. е. интегрирани центрове за наука, 
образование и бизнес – предназначени да дадат тласък на партньорството между литовските учени и 
местни и чуждестранни фирми. 
Цели се изграждането на модерна инфраструктура за НИРД, разработването на изследователска 
програма, конкурентоспособна в международен план, създаването на условия за активно 
сътрудничество между науката и бизнеса и осигуряването на предпоставки за пазарна реализация на 
научните резултати. Създаването на „долини” ще бъде финансирано от структурни фондове на ЕС, 
литовски национални фондове и частни инвестиции.  
Всяка „долина” ще разработва конкретни научноизследователски тенденции, в това число в областта 
на ИТ, финансите, бизнеса и други консултантски услуги, инженерни технологии, химическа и 
хранителна промишленост, енергийна и електронна промишленост, биотехнологии и медицина 
и фармацевтика. Министерството на образованието и науката ще задели близо 240 млн. евро. 
Приблизително 40% от средствата ще са предназначени за рехабилитация на инфраструктурата, а 
останалата част за модернизация на научното оборудване. 
Ще бъдат похарчени и 152 млн. евро за научни изследвания и човешко развитие.
Източник: Intelligentsia Consultants (2008), Putinaite (2010). 
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II.Д. Разработване на целеви иновативни политики и инструменти за 
приоритетни сектори: примерите на секторите на фармацевтиката и на ИТ

Фармацевтичната промишленост и секторът на ИТ са приоритетни за България, тъй 
като вече са мащабни получатели на ПЧИ и генерират квалифицирана работна ръка и 
износ; с подходяща подкрепа има огромен потенциал за увеличаване на интензивността 
на използване на НИРД в тези сектори.
Краткосрочни мерки:
•	 Подготвяне на повече висококвалифицирани специалисти с помощта на тясно 

сътрудничество с водещи фирми, предоставящи обучение на висши и средни учебни 
заведения.

•	 Учредяване на стипендии за задържане на млади български учени и привличане на 
международни експерти в тези приоритетни сектори.

•	 Подкрепа за развитието на центрове за НИРД в сътрудничество с международни 
фармацевтични фирми и фирми от областта на ИТ.

Средносрочни мерки: 
•	 Разгръщане на дейността на НФНИ и НИФ с помощта на нови прозорци за финансиране 

на приоритетни сектори, като например фармацевтичния сектор и сектора на ИТ.
•	 Подобряване на бизнес средата за фармацевтичния отрасъл и сектора на ИТ.

Разделът представя оценка на иновативния потенциал на два приоритетни сектора, 
фармацевтичния и този на ИТ, и предлага политики за стимулиране на НИРД в тях.  
Фармацевтичният отрасъл и секторът на ИТ бяха избрани за приоритетни по отношение на 
привличане на ПЧИ и потенциал за разработване на иновации на базата на изследователската 
специализация на страната. Секторите са сред седемте приоритетни сектора/клъстера, 
определени от МИЕТ за привличане на ПЧИ: ИТ и аутсорсинг, химическа промишленост, 
електроника и електротехника, транспортно оборудване, машиностроене, селскостопански 
храни и здравеопазване. Успоредно с това, Стратегията за развитие на научните изследвания, 
изготвена от МОМН, също откроява тези области като част от петте научноизследователски 
приоритета за развитие до 2020 г.: (i) енергетика, енергийна ефективност, транспорт, 
зелени и екотехнологии; (ii) биотехнологии и екологични храни; (iii) нови материали; (iv) 
културноисторическо наследство; (v) ИКТ.  

Разработване на иновационни политики и инструменти за фармацевтичната индустрия

Българската фармацевтична промишленост следва да се разглежда през призмата на 
европейската индустрия. В Европа фармацевтичната индустрия на изследователска база е 
водещата високотехнологична област, на която се дължат 16.5% от инвестициите в НИРД за ЕС 
и близо 3.5% от добавената производствена стойност за ЕС за 2008.39 Въпреки въздействието 
на глобалната финансова криза НИРД в европейската фармацевтична индустрия нараснаха 
с 5.3%.40 По разчети за 2009 г. на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии 
(ЕФФИ), секторът създава 630 000 работни места, в това число 113 400 в научноизследователски 
центрове, които генерират 26 млрд. евро инвестиции в НИРД (Фигура № 16).  
Секторът е източник на експортната конкурентоспособност на Европа, с търговски излишък в 
размер на 55 млрд. евро през 2009 г., в сравнение с 7.1 млрд. евро през 1990 г.

39  В България секторът на софтуерните и компютърните услуги се нарежда на второ място с 9.6% от инвестициите в НИРД за 
ЕС, по данни на Обзора на резултатите за индустриалните инвестиции в областта на научноизследователската и развойната 
дейност в ЕС за 2009 г., Европейска комисия, Съвместен научноизследователски център/ГД “Научни изследвания и иновации”.
40  Ключови цифри от Обзора на резултатите за индустриалните инвестиции в областта на научноизследователската и 
развойната дейност в ЕС за 2010 г., Европейска комисия, Съвместен научноизследователски център/ГД “Научни изследвания 
и иновации”.
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Фигура № 16: При НИРД във фармацевтичната област Европа изпреварва САЩ и Япония (в 
млн. евро)

Източник: Асоциации, членуващи в ЕФФИ, Асоциацията за фармацевтични научни изследвания и производство 
на САЩ, Асоциация на фармацевтичните производители на Япония.  
Забележка: e =  разчет, текущ валутен обменен курс. Жълт цвят:  Европа; сив: САЩ; син: Япония.

Фармацевтичният сектор на България генерира много голям брой работни места за 
квалифицирани кадри, в това число растяща заетост в областта на клиничните тестове.  
Българският фармацевтичен отрасъл генерира близо 20-25 000 работни места,41 в това число 
около 3 000 в НИРД. Тези изследователи работят в частни лаборатории и участват в провеждането 
на клинични изпитания, чийто брой е нараснал заради изнасянето на тестовете от страна на 
водещи мултинационални компании към България, поради по-ниските разходи. Допитвания 
до ръководители на фирми сочат, че на година се провеждат около 140 клинични теста, всеки 
на стойност 50 000 евро, като общият размер на разходите за година възлиза на близо 7 млн. 
евро. Около десет фирми привличат местни изследователи за провеждането на клиничните 
изпитания в България, въпреки че изследователските резултати не се внедряват задължително 
от местни научноизследователски лаборатории. Тези фирми имат склонност да разполагат с 
ограничен брой персонал и се ангажират главно за администриране на клиничните тестове. 
В същото време големите фармацевтични производители изразходват малък дял от своя 
годишен оборот за НИРД. Дружеството с чуждестранна собственост „Актавис” и фирмата 
с българска собственост „Софарма” насочват малка част от своите годишни приходи от 
продажби (от порядъка на 5%) за НИРД. За крупните производители на генерични изделия 
в страната стандартен годишен бюджет за развойна дейност е в размер на 1–2 млн. евро, в 
сравнение с бюджети в размер на милиарди за водещите МНК от фармацевтичната индустрия. 
Българските дружества произвеждат предимно генерични лекарствени средства, като техните 
изследвания остават съсредоточени върху доказване на биоеквивалентността на генеричните 
и патентованите медикаменти.42 

41  Данните, посочени тук, са приблизителни, въз основа на допитвания до представители на индустрията.
42  Съществуват мащабни форми на иновации в областта на генеричните изделия, но научноизследователските дейности за 
разработване на иновативни молекули никога не са били приоритет в България заради високите разходи (средно 1 млрд. евро 
за молекула) и  продължителните времеви рамки на НИРД, които могат да достигнат десет години. 
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Фигура № 17: Износът на български фармацевтични изделия се е утроил  
през последните три години 

Източник: База данни КОМТРЕЙД, ООН. 
Отгоре надолу: Медикаменти (в т. ч. ветеринарни); Гликозиди, лекарствени средства, съдържащи хормони, 
антисеруми, ваксини; Антибиотици; Други; Дял на фармацевтичните изделия в общия износ.  В млн. щ. д.

Износът на фармацевтични изделия рязко нарасна през последните пет години, което 
би могло да е знак за настъпването на повратна точка по отношение на регионалната 
конкурентоспособност на сектора (вж. Фиг. №17).  Докато европейският фармацевтичен пазар 
през 2008 г. възлиза общо на 147 млрд. евро (по цени на изделията в склада на производителя, 
т.е. извънзаводски цени), българският пазар е един от най-малките, на стойност 617 млн. 
евро, въпреки че пазарът на дребно се разширява с бърз темп.43 Ръстът на сектора изпреварва 
продажбите на вътрешния пазар, като страната в момента е център за износ за двете водещи 
дружества, „Актавис” и „Софарма”, и двете  със значителен експорт в областта на генеричните 
лекарства за Русия и страните от ОНД.  Основните вносители на български препарати са Русия 
(27% от общия износ), Румъния (11%), Хърватска (8%), Украйна (7%) и Германия (6%). 
Конкретните пречки пред развитието на фармацевтичната индустрия включват 
следното: 
• Административните бариери след изтичане на патентния срок забавят производството 

на нови генерични лекарствени средства: Наблюдават се значителни забавяния при 
производството на нови генерични препарати след изтичане на срока на патент, 
предизвикани от регламентите в страната. Би било необходимо да се подобри капацитетът 
на съответните регулаторни органи, като например Изпълнителната агенция по лекарствата, 
за гарантиране на съответствие с нормите на ЕС в областта на одобренията за пазарна 
реализация, максималните срокове за ценообразуване и реимбурсивните решения. 

• Разпространението на вносни лекарствени продукти със съмнително качество  принуждава 
местните производители да се конкурират ценово: Мнозинството МСП производители на 
генерични лекарствени средства в България закупуват досиета на медицински изделия 
от компании в други държави като Китай, Индия и Турция.  Допитванията до български 
фармацевтични производители повдигат въпроси относно качеството на регистрационния 
процес и съответно в крайна сметка относно качеството на внасяните медикаменти, като 
анкетираните са загрижени, че това подкопава тяхната  конкурентоспособност. 

43  Пазарът на дребно в страната е нараснал от 350 млн. евро през 2002 г. до 878 млн. евро през 2009 г., с разчети за 2010 г. от 
948 млн. евро.
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• Липсата на местно разработени иновации застрашава дългосрочната конкурентоспособност. 
В миналото научноизследователските и развойни дейности в тази област се извършваха 
в държавни предприятия и БАН. Днес бившите научноизследователски институти като 
Научноизследователски химикофармацевтичен институт (в момента част от „Софарма”) 
и институти към БАН продължават да са активни в областта на НИРД44, а ролята на 
медицинските университети расте. Най-големият проблем е, че резултатите от НИРД не 
се превръщат в патенти и не се реализират на пазара. Сътрудничеството с международни 
фармацевтични дружества, в които интензивно се застъпват НИРД, също остава 
изключително ограничено.

• Търсенето на публични инструменти за подкрепа е слабо. Малко на брой български 
фармацевтични компании или публични научноизследователски организации участват в 
инструменти за подкрепа, предоставящи грантове за развойна дейност, било то национални 
(НФНИ, НИФ) или европейски (схеми по ОП „Конкурентоспособност” и Седмата рамкова 
програма за научни изследвания и технологично развитие в областта на бионауките и новите 
инициативи „Иновативни лекарства”). По данни от наши допитвания до фармацевтичната 
индустрия и изследователи, основните въпроси са свързани с недостатъците при 
изпълнението на програмите, по-конкретно на етапите избор и възстановяване на разходите. 

Разработване на иновационни политики и инструменти за сектора на ИТ

Преди 1990 г. компютърната индустрия на България беше внушителна. Страната беше 
водещ производител и доставчик на персонални компютри за социалистическите държави. 
Обстоятелствата се промениха с прехода на страната към пазарна икономика: либерализацията 
в България и в страните, които преди това купуваха машините „Изот” и персоналните компютри 
„Правец” (Фигура № 18), приватизацията, отсъствието на стратегия за ИТ и недостатъчното 
финансиране доведоха до разпадането на компютърната индустрия.  Износът на компютърен 
хардуер се преустанови почти напълно. 

Фигура № 18: Персоналният компютър „Правец 8C”

Две десетилетия по-късно секторът на ИТ отново расте и е приоритетен за българското 
правителство. По разчети на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), 
фирмите в софтуерната индустрия наброяват близо 700. Те генерират около 2% от БВП и в тях 
работят 15 000 специалисти по ИТ със заплати, надвишаващи 4-5 пъти средното възнаграждение 
в други сектори. Българската индустрия на ИТ е призната на световния пазар заради високото 
качество, което предлага. Най-добрите специалисти по ИТ, които напуснаха страната преди 
10–15 години, последваха вълната на развитие на сектора на ИТ в България и започнаха да се 
завръщат и да заемат висши позиции в международни и местни компании за ИТ. 

44  Независимата оценка на БАН, извършена от ESF/ALLEA, отбелязва, че една трета от институтите на БАН в областта на 
бионауките са с учени, създаващи изследвания с международна конкурентоспособност, но публикуването и въздействието все 
още са слаби, в сравнение с най-престижните институции в ЕС. 
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Темпът на ПЧИ в българската индустрия на ИТ се ускори в първите години на ХХІ век. 
Българският сектор на ИТ стана партньор при аутсорсинга на чуждестранни фирми, които 
използваха предимствата на предлаганата ефективност на разходите. Но през изминалите 3–4 
години индустрията се развива в посока разработване на собствени продукти, като така се 
задържа по-голяма добавена стойност за местната икономика.  Водещи световни фирми (напр. 
IBM, Microsoft, CSC, SAP AG, HP, VMware) са навлезли на българския пазар, инвестирайки 
милиони долари и създавайки хиляди работни места. 

Сред чуждите инвестиции са проекти с интензивно използване на НИРД, които дадоха 
мощен тласък на актива от патенти на страната. Инвестиционни проекти с интензивно 
използване на НИРД включват технологичен център за поддръжка в София, създаден от 
HP, с 3 000 нови работни места и Лаборатории „SAP България” и „SAP Research Group” 
(„Изследователска група SAP”), създадени съответно през 2000 г. и 2010 г.  Както беше 
посочено в Част I, тези навлизания в сектора бяха от решаващо значение, като доказателство, че 
изследователският потенциал на страната в областта на ИТ може да бъде разработен в кратки 
срокове. Например, на български разработчици, членове на международни екипи в SAP, вече 
са присъдени 91 патента от СПТМ на САЩ от 2007 г. насам (от общо 116 патента, присъдени 
на българи в този период).

Фирмите за ИТ в България са предимно малки, но гъвкави. Крупни фирми за ИТ с 
местна собственост (например „Сирма груп”, „Информационно обслужване” АД) са сред 
ключовите играчи на българския пазар, но повечето местни фирми са малки и гъвкави, като 
предлагат широко разнообразие от продукти, в това число аксесоари и консумативи, системи 
за аудио- и видеоконферентна връзка, персонални компютри, сървъри и минимашини, 
контролноизмервателни системи, мрежови компоненти, мултимедийни системи, 
преструктуриране на информационни системи, консултантство в областта на ИТ и сложни 
„бизнес към бизнес” решения. 

Секторът на ИТ е разработил програми за обучение, които биха могли да повишат 
потенциала на страната да се превърне в регионален център за върхови постижения. 
Центърът „Европейски софтуерен институт - България”45, център за върхови постижения, 
създаден през 2003 г. с помощта на финансиране за начален капитал в размер на милиони 
по линия на Американската агенция за международно развитие (USAID) и ПРООН, днес 
представлява успешно бизнес начинание, което развива дейност в 10 държави от региона на 
Югоизточна Европа и Кавказ. Над 1 000 са преподавателите и студентите, преминали курсове 
по ИТ, предоставени на доброволни начала от експерти от центъра. Центърът предлага бизнес 
практиката „Интеграция на модела за зрялост на организационния потенциал” (на англ. 
Capability Maturity Model Integration или CMMI – бел. прев.), което прави България единствената 
държава от Югоизточна Европа на картата на CMMI.  Световни фирми предоставят и обучение 
за изграждане на солидна база от български компютърни инженери в бъдеще.46 

45  Седалището на Европейския софтуерен институт е в Билбао (Испания), като организацията е партньор на Института по 
софтуерно инженерство към Университет „Карнеги Мелън”.
46  Например „VMware България” е подразделение на фирмата от Силициевата долина, специализираща в облачни 
инфраструктурни решения. Дружеството предлага безплатен курс за „Сертифицирани VMware професионалисти” в рамките 
на своята академия за ИТ. Над 1 200 училища и 8 000 учащи използват компонента за електронно учене на академията за ИТ 
на VMware, докато над 200 учебни заведения участват в компонента за обучение, водено от инструктор на програмата на 
академията, а над 3 000 учащи са преминали обучението и са кандидати да станат „Сертифицирани VMware професионалисти”
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Съществуват няколко ключови предизвикателства по отношение на продължаващия 
растеж на сектора на ИТ в България: 
• Има недостиг на квалифицирани специалисти, които да работят в сектора на ИТ: 

Наличието на квалифициран и сравнително нескъп човешки капитал изигра критична роля 
в привличането на световни фирми в България през последното десетилетие.  Нашите 
допитвания до фирми от бранша на ИТ обаче подсказват, че през последните 3-4 години 
въпросът за недостига на квалифицирани кадри съществува. Към момента ежегодно от 
около 30 университета в България се дипломират нови 6 000 специалисти по ИТ, а на 
пазара сертифицираните професионалисти по ИТ наброяват около 9 000, но секторът на 
ИТ изисква кадри с по-добра подготовка и квалификация. 

• Регулаторната тежест за фирми от бранша на ИТ е голяма: При все че като цяло тежестта 
за ръководители на фирми, произтичаща от регулирането, е намаляла през последните 
години, значителен източник на загриженост е предсказуемостта относно начина на 
прилагане и тълкуване на разпоредбите (World Bank 2010).  Средностатистическият висш 
ръководител в производствена фирма споделя, че посвещава едва около 5% от своето време 
за въпроси, свързани с регулирането, в сравнение с 11% за ръководителите на фирми от 
бранша на ИТ.   

• Цялостната инфраструктурата на ИТ се е подобрила, но все още има някои слабости 
по отношение на проникването на интернет: По данни от Доклада за цифровата 
конкурентоспособност в Европа за 2010 г., България е един от лидерите в Европа по 
показател скорост на широколентова връзка и средства на електронен бизнес в услугите, 
свързани с човешките ресурси. Страната обаче се представя много слабо в сравнение с 
държавите от ЕС по отношение на разпространението на интернет в населените райони 
и сред фирмите, в областта на електронното правителство и електронната търговия. С 
улесняването на предлагането на ИТ за населението в широк план ще се улесни изграждането 
на индустрията и ще се насърчи развитието на знанието.

• Националните инструменти се оказаха полезни за сектора на ИТ, но към момента 
търсенето на инструменти, финансирани от ЕС, е все още слабо. Значителен дял от 
грантовете на конкурентен принцип в рамките на НФНИ и НИФ през периода 2005-2008 
г. са били спечелени от фирми от бранша на ИТ. Българският сектор на ИТ също така 
ползва предимствата на грантовете по Седмата европейска рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие.  Причината е, че фирмите в областта на ИТ са с 
по-голяма вероятност да носят предприемаческа нагласа, като техните развойни проекти, 
заради своя размер и обхват, отговарят по-оптимално на предоставяните грантове и 
съответно са по-склонни да жънат ползи от тях. Но броят български фирми в областта на 
ИТ, участвали в процедури по набиране на предложения по ОП „Конкурентоспособност”, 
е малък.

Препоръки за политики за фармацевтичния сектор и за сектора на ИКТ:
• Поддържане на силна позиция на страната във фармацевтичния сектор и сектора 

на ИКТ чрез обучаване на повече висококвалифицирани специалисти.  Програмите 
за обучение, които в момента се предлагат от фирми или от асоциации като БАСКОМ, 
в сътрудничество с водещи университети в България, са положителна стъпка напред. 
Тези усилия обаче биха могли да се укрепят чрез предоставяне на финансова подкрепа на 
висши учебни заведения за подготовка на преподаватели и студенти и за насърчаване на 
разгръщането на програмите за научно образование в средните и висшите учебни заведения.

• Укрепване на научния капацитет на изследователските организации. Би могъл да се 
изгради капацитет за сътрудничество с частния сектор с помощта на привличане и задържане 
на млади български учени и привличане на експерти със световно признание, които да 
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променят курса на програмата за изследвания към по-конкурентни области.  Привличането 
на международни кадри би ускорило интеграцията на българската система за изследвания 
и иновации в Европейската научноизследователска зона и би увеличило нормата на успех 
на български изследователи по всички компоненти на Седмата рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие. Тези международни изследователи не само че биха 
обучавали висококвалифицирани български студенти в областта на науката и технологиите 
– като по такъв начин се увеличава резервът от таланти, необходим за привличане на частни 
инвестиции в НИРД – но и пряко биха свързали страната с частни инвеститори в НИРД от 
чужбина.

• Разгръщане на НФНИ и НИФ за по-добро насочване към приоритетни сектори, като 
фармацевтичния и този на ИТ, и създаване на по-оптимална платформа за използване 
на инструментите по европейски инициативи. 

o Увеличаване на финансирането по линия на Националния иновационен фонд и 
Националния фонд „Научни изследвания”, което би могло да бъде предоставяно 
чрез целеви прозорци за ИТ и фармацевтика.

o Подобряване на указанията на ОП „Конкурентоспособност” и условията на  
програмите, финансиращи МСП, като се позволи на клъстери, които в момента не 
отговарят на изискванията за финансиране по ОП „Конкурентоспособност”,  да 
кандидатстват за финансиране по схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България”.

o Фирмите от сектора на ИТ в страната могат да извлекат ползи от участие в европейски 
инициативи, като приоритетните инициативи „Бъдещи и нововъзникващи 
технологии”, програми, осигуряващи средства за иновации от фирми от бранша на 
ИТ, в рамките на Стратегията за региона на река Дунав и Европейската програма за 
цифрово развитие.  

• Подобряване на бизнес средата за фармацевтичната индустрия и сектора на ИKТ. 
Административният и експертен капацитет на Изпълнителната агенция по лекарствата 
може да бъде подобрен с помощта на партньорства с аналогични институции, които са с 
най-добро представяне в Европа, като Агенциите по лекарствата на Дания и Германия. Би 
било ценно, ако приетата неотдавна Стратегия за електронно правителство и обсъждането 
на Националната стратегия за ИКТ, решат въпроса, свързан с честите изменения на 
нормативната уредба, касаеща бранша на ИКТ, и взаимодействието между бизнеса и 
регулаторите.
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Приложение № 1 
Измерване на конкурентоспособността: какво разкрива 

икономическата литература

Въпреки своята привидна простота и особена притегателна сила за създателите на 
политики, конкурентоспособността си остава понятие, което често не се разбира 
правилно и трудно се поддава на измерване. Конкурентното предимство е издигнато на 
пиедестал като средство за подобряване на представянето на фирми, сектори и икономики 
като цяло (Porter, 1990), а разнообразни индекси на конкурентоспособността са добили 
изключителна популярност в средите на заетите с изработване на политики и на медиите 
(Thomson, 2004). Повечето определения представят конкурентоспособността едновременно в 
няколко измерения като успеха на една единица (било то фирма, сектор, държава или група 
държави) в съревнование с други сходни единици. Този подход с много нива обаче поражда 
проблеми при определянето какво точно означава понятието „конкурентоспособност” и на кое 
ниво би следвало да се измери.  

По-доброто познаване на микроикономическата основа на конкурентоспособността и 
ролята на нейните компоненти е от решаваща важност за националната икономическа 
политика и изгледите за растеж. Докато конкурентоспособността е плод на производителност 
от висока класа, тя в същото време се корени в микроикономическите успехи  (степен на 
усъвършенстване и индивидуални стратегии на местните фирми), в националната система 
за иновации (инвестиции в НИРД, качество на изделията и иновативност, човешки капитал) 
и нейните институции (политики, разпоредби, култура). Второ, налице е силна двупосочна 
връзка между конкурентоспособността (или производителността) и търговията: високата 
производителност подобрява параметрите на търговията, докато постиженията при износа са 
важен двигател на растежа, добавената стойност и производителността. 

Предвид широко признатата значимост на конкурентоспособността, много академични 
трудове са предлагали редица измерители за нейното определяне. Тези показатели 
включват широко разнообразие от аспекти като икономически фактори (напр. способност за 
привличане на инвестиции, ниво на заетост, разходи за живот), бизнес фактори (ефективност на 
управлението, корпоративно управление, финанси), инфраструктура (базова инфраструктура, 
научна и технологична инфраструктура, образование, научни изследвания и развойни 
дейности), както и правителствена ефективност (фискална политика, публични разходи, бизнес 
среда), всички от които оформят способността на страната да се конкурира в международен 
план (IMD, 2010; Competitiveness Report, WEF).
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Каре № A. 1. Измерване на конкурентоспособността на износа 
Следвайки Hausmann et al. (2007), се изчислява стойността за единица отдалеченост от 
оптималното съотношение между качество и цена на стоката за износ (unit value distance, UVD) 
за дадена страна, както е посочено по-долу:

Където c се отнася за страната, t е времевият период, Pi е цената на продукта i, Pmaxi,t е най-високата 
цена за износ на стока i в световен мащаб, xval е износът на стока i, а X представлява общия експорт на 
страна c *. Това дава мярка за потенциала за подобряване на качеството въз основа на относителната 
цена, която износът на дадена държава налага на световния пазар.
Мярката за степента на усъвършенстване на износа на ниво индивидуален продукт (PRODY) е равна 
на среднопретеглената стойност на дохода на глава от населението за страните-износители: 

Където Yc,t е БВП на глава от населението, xvali,c,t  / Xc,t е делът на добавената стойност на стоката в 
общата експортна кошница на страна c. Тежестите са сравнителното конкурентно предимство (СКП) 
на всяка държава за всяка стока, приравнени към единица. Секторите (на продуктите) в последствие 
се класират според дохода, който носят. 
Като вземем мярката за степен на усъвършенстване на отделния продукт (PRODY), можем да получим 
мярка за степента на усъвършенстване на цялата експортна кошница на дадена страна (EXPY), която 
е равна на среднопретеглената стойност на степента на усъвършенстване на всеки елемент от износа:

* Основната слабост на тези мерни единици е свързана с качеството, наличността и хармонизацията на 
данните за различните страни и периоди от време.

Иновации, износ и конкурентоспособност: едни сложни взаимоотношения
От осемдесетте години на ХХ век насам изследванията на икономическия растеж изменят 
своя фокус от анализ на факторите, свързани с цена и разходи, към изследване на ролята на 
технологиите и иновациите.47 Новите изследвания се вписват в един дългосрочен Шумпетеров 
модел, при който иновациите играят решаваща роля по отношение на международния успех 
на фирми, сектори или държави. Новата теория за растежа предполага, че се наблюдават 
положителна възвръщаемост и положителни странични ефекти от усилия в областта на НИРД 
на различни нива (ниво фирма, отрасъл или държава), напр. (Paul Romer 1991), (Grossman and 
Helpman 1991), (Aghion and Howitt 1992) и че търговската мрежа и мрежата от инвестиционни 
партньори на една страна оказват въздействие върху тяхната продуктивност (Coe and Helpman 
1995), (Wolfgang Keller 2004). Успоредно с това еволюционната икономика визира характера 
на иновациите, специфичен за сектора, и неговото въздействие върху конкурентоспособността 
(Nelson and Winter 1977), (Dosi 1988).  

Опитът по отношение на растежа на Източна Азия предполага, че, преди овладяването 
на силата на иновациите, решаващо значение за реализация на икономическо развитие 
е имала индустриализацията, водена от износа.  Глобализацията също така доведе до 
многократно нарастване на възможностите за растеж, с отпадането на ограниченията от 
миналото, от типа на размер и динамика на местните пазари, бариери пред износа или 
47  Международни изследвания, сравняващи данни за различни страни, показват, че почти 60% от различията в дохода на глава 
от населението произтичат от различия в производителността, чийто двигател са технологичните иновации.



66

географска отдалеченост. Много примери от отчитащата бум китайска икономика сочат 
драматично преобразяване:  селища, които преди двадесет години са били аграрни, днес са 
световни лидери в производството на специализиран продукт, оползотворявайки в пълна 
степен икономиите от мащаб в световен план. С напредъка с огромни крачки, осъществяван от 
страните с ниски доходи в хода на своето развитие, и с усилването на ценовата конкуренция, 
конкурентоспособността на страните със средни доходи се оказва под заплаха.  

Износът е решаващ компонент за генерирането на по-висока добавена стойност и растеж 
на БВП. Съвременната литература в областта на индустриалната организация, износа и 
растежа представя два стилизирани факта: първо, наблюдава се U-образна зависимост между 
специализацията на износа и дохода на глава от населението, и второ, развиващи се държави, 
които произвеждат стоки „с висока степен на усъвършенстване”, са склонни да отчитат по-
бързи темпове на растеж (Robert C. Feenstra and Andrew K. Rose 1997), (Jean Imbs and Romain 
Wacziarg 2003), (Klinger and Lederman 2004). Причината е, че слаборазвити и развиващи се 
икономики имат склонността да се специализират в тесни ниши, както по отношение на 
производството, така и по отношение на износа, обикновено в нискотехнологични сектори. С 
повишаването на доходите, по-вероятно е държавите да диверсифицират и да въвеждат нови и 
по-усъвършенствани продукти. И накрая, при високи нива на доходи някои експортни линии 
се преустановяват и отново се отчита обща тенденция за концентрация, особено в сегмента 
продукти с по-висока добавена стойност.

Диверсификацията на производството може да помогне на държавите да постигнат растеж 
и да превъзмогнат експортна нестабилност или отрицателни въздействия, свързани с 
условията на търговията на суровини. Cadot, Carrеre, and Strauss-Kahn 2007 установяват, че 
индустриалната диверсификация предшества диверсификацията на износа: докато повратната 
точка за първото е на ниво от около 16 500 щ. д. (паритет на покупателната способност - 
ППС), диверсификацията на износа остава положителна до нива от  22 500 щ. д. (ППС).48  
Това предполага, че предпоставка за постигане на международна конкурентоспособност е 
развитието на основен производствен капацитет. Диверсифицираните икономики са по-добре 
подготвени да използват предимствата, произтичащи от експортни възможности за световния 
пазар, и да ги карат да работят за ускоряване на растежа.

Както теорията за търговията, така и теорията за растежа предвиждат силна двупосочна 
зависимост между износа и иновациите. Например, моделите от по-нови школи, които отнасят 
иновациите за фирмите към вътрешни фактори, предвиждат, че само най-успешните фирми на 
пазара могат да направят скока до износ и инвестиране навън, използвайки предимствата на 
своята по-добра технология и ноу-хау (Marc J. Melitz 2003 и Marc J. Melitz and Gianmarco I.P. 
Ottaviano 2005). Емпирични проучвания често показват, че експортният успех е свързан с по-
висока склонност за иновации (Cassiman and Golovko 2007), (Lachenmaier and Wößmann 2006) 
и ефекти, свързани с научаването чрез извършване на износ (Clerides, Lach, and Tybout 1998).

Все повече доказателства показват, че иновациите, износът и показателите за 
конкурентоспособност (на ниво фирма, сектор и държава) са тясно обвързани.  
Причинноследствената връзка изглежда е двупосочна - фирми, които са по-производителни, 
излизат на външния пазар със своите изделия, а в същото време протичат ефекти в обратната 
посока, свързани с усвоеното чрез експорта (Bernard and Bradford Jensen 1999).  В случая с 
постиженията на България по отношение на износа и иновациите, привлекателна стратегия за 
растеж е прилагането на програма, основана на „интелигентна специализация”. Тя обаче следва 
да отчита обстоятелствата на заобикалящата среда на ЕС и да е с широка платформа, тъй като 
инвестицията във високотехнологични ниши няма да подобри средната производителност на 
преработващия сектор.
48  Например, БВП на България на глава от населението, изразен като ППС, е все още под тази стойност, възлизащ приблизително 
на 13 000 щ. д. през 2009 г.
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Приложение № 2 
Иконометричен анализ на решението да се въвеждат иновации

Иконометричният анализ извежда зависимост между различни показатели, специфични за 
фирмата, относно иновации и технологична модернизация, както и променливи за индустрията 
и отделно за местоположението на фирмата:

Вероятност_за_ въвеждане_на_модернизация = β0 + β1Износ + β2Човешки_капитал + 
β3Достъп_до_финансиране + β4Характеристики_специфични_за_фирмата + ε

Пълният списък променливи, използвани в иконометричния анализ, е представен в  таблицата 
по-долу.

Таблица № A.1.: Променливи, използвани в регресията49

Променлива Описание

Ново изделие или 
услуга

Фиктивна променлива, равна на 1, ако фирмата е въвела нови продукти или е 
разработила нови услуги през последните три години 

Усъвършенстване 
на изделие/услуга

Фиктивна променлива, равна на 1, ако фирмата е усъвършенствала съществуваща 
линия за изделие или услуга през последните три години

Изследователска 
дейност

Фиктивна променлива, равна на 1, ако фирмата е извършвала разходи за НИРД, 
по стопански начин или чрез възлагане на други фирми през последните три 
години

Технологична 
модернизация

Фиктивна променлива, равна на 1, ако фирмата е извършила някакъв вид 
модернизация, било то усъвършенстване на продукт/услуга,  или разходи за 
НИРД

Износ Фиктивна променлива, равна на 1, ако фирмата изнася своя продукция пряко или 
непряко

Възраст Брой години от началото на дейността на фирмата

Размер* Според броя служители: размер =0, ако  0<души<5,  размер =1, ако 5=<души<20, 
размер =2, ако 20=<души<100, размер =3, ако души>=100

Образование Процент от персонала на фирмата, нает към края на финансовата 2007 г., с 
диплома от университет

Заеми Фиктивна променлива, равна на 1, ако фирмата ползва кредитна линия или заем 
от финансова институция

Сертификация Фиктивна променлива, равна на 1, ако във фирмата е въведена международно 
призната система за сертифициране на качеството

Чуждестранна 
собственост 

Фиктивна променлива, равна на 1, ако фирмата е собственост на чуждестранно 
частно лице, фирма или организация

Столица Фиктивна променлива, равна на 1, ако фирмата се намира в София

Производство Фиктивна променлива, равна на 1, ако фирмата е от сектора на производството

Услуги Фиктивна променлива, равна на 1, ако фирмата предоставя услуги
* Използваме определенията за големина на фирмите, възприети в Проучванията на фирмите на Световна 
банка. За ЕС критериите са: микро (0-9 души), малки (10-49 души), средни (50-249 души), големи (над 250 
души).

49  Променливите, посочващи какъв дял от фирмата в проценти е правителствена/държавна собственост и дали фирмата е 
съвместно предприятие, са изключени поради малкия брой статистически единици.
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Таблица № A.2.: Детерминанти за иновация, по данни от проучвания на ниво фирми
Проучване сред фирмите на Световна банка за 2009 г.

Нов продукт/
услуга

Модернизация на 
продукт/услуга

Разходи за  
НИРД

Технологична 
модернизация

Износ

0.964052 1.132702 0.6054211 0.6991257

(-0.08) (0.28) (-1.16) (-1.09)

Възраст
0.9739049 0.9581287 1.02096 0.9935665

(-1.52) (-2.57)*** (1.31) (-0.51)

Големина
1.56569 1.416518 2.068571 2.030768
(2.05)** (1.72)* (3.37)*** (4.35)***

Разходи за НИРД
15.95038 7.308163  
(6.34)*** (4.43)***  

Сертификация
1.685036 1.872391 1.414112 1.650684

(1.33) (1.66)* (0.92) (1.75)*

Чуждестр. собств.

1.171779 0.4513225 0.3643282  0.4638749

(0.28) (-1.42) (-1.76)*  (-1.78)*

Използване на заем

0.9044065 1.550062 0.8845888 1.048988

(-0.3) (1.41) (-0.36) (0.48)

Столица

3.23382 2.985201 10.54046 1.805982

(2.75)*** (2.46)** (6.32)*** (1.63)

Производство
1.088174 1.169843 0.5195967 0.4268048

(0.2) (0.41) (-1.61) (-2.66)***

Услуги
1.537435 0.5700452 0.7190346

(1.01) (-1.47) (-0.8)  

Стат. единици 261 261 261 266
Псевдо R2 0.3248 0.2312 0.2299 0.1358

Източник: Изчисления на авторите. 
Представени са вероятностните съотношения; *** - значимост при ниво от 1%, ** - значимост при ниво от 5%, 
*- значимост при ниво от 10%.

Основните резултати от регресията са:
•	 Склонността на дадена фирма към иновативност е в положителна и съществена 

зависимост от разходите за НИРД, след елиминиране на влиянието на всички други 
фактори. Подобна силна обвързаност не е изненада, предвид това, че НИРД са 
необходима предпоставка за иновативност; 

•	 По-вероятно е иновативните фирми да се намират в София;
•	 По-големите фирми е по-вероятно да извършват иновативни дейности;
•	 При фирми с международна сертификация вероятността да модернизират продукт или 

процес е по-висока;
•	 Фиктивната променлива за износа не е значима за повечето регресии. Едно от 

възможните обяснения за това е, че много български експортни фирми извършват 
дейност в традиционни отрасли с ограничен потенциал за иновации;

•	 Българските фирми от преработващия сектор са по-малко иновативни. Резултатите 
предполагат, че фирми от сектора на услугите в по-голяма степен извършват 
нововъведения.
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Приложение № 3 
Сравнение на технологичното и научното представяне на 

България спрямо други държави

Таблица № A.3: След 2000 г. най-патентованите изобретения са свързани с ИТ

Патентен клас 1963-2000 г.

Металолеене 18

Органични съединения 15

Електролиза:  процеси, съединения и др. 14

Електроотопление 14

Лекарствени средства, с биологично и терапевтично въздействие 13

Патентен клас 2001-2010 г.

Обработка на данни и управление на документи 26

Прехвърляне на данни на мултикомпютърна платформа 22

Междупрограмна или междупроцесна комуникация 11

Обработка данни: разработване софтуер, инсталиране и управление 11

Памет (компютърни и цифрови обработващи системи) 9

Обработка данни: документална, опер. интерфейс и скрийнсейвъри 9
Източник: СПТМ на САЩ.
Забележка:  Тези данни се отнасят изключително до изобретения с водещ изобретател българин.

Таблица № A.4.: Научни публикации и цитирания - общо (1996-2008 г.)

Държава Цитируеми 
документи Цитати Цитати за 

един документ
Научно въздействие 

(индекс H)

Италия 581 455 6 809 577 12.29 432

Финландия 121 358 1 714 200 15.10 273

Унгария 70 330 633 534 9.37 183

Турция 162 296 821 820 6.03 139

България 29 342 165 992 5.92 97

Румъния 41 408 175 079 5.00 96

Хърватска 30 886 136 669 4.90 92

Източник: Класации на SCImago въз основа на данни на Scopus (справка, извършена през март 2010 г.) 
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Фигура № A.1.: Индекс на специализация за България: 2009 г. спрямо 1996 г.

Източник: Изчисления на екипа въз основа на данни от Scopus (2010 г.).
По часовниковата стрелка, от позиция “12 ч.”: Аграрни и биологични науки, Биохимия и генетика, Инженерна 
химия, Химия, Информатика, Инженерни науки, Материалознание, Математика, Медицина, Физика и 
астрономия.

Фигура № A.2.: Индекс на относителното въздействие в избрани дисциплини за България и 
други страни, подбрани за сравнение: 1996-2009 г.

Източник: Изчисления на авторите въз основа на база данни Scopus (справка, извършена през март 2010 г.).
България, Румъния, Хърватска, Унгария, Турция, Финландия, Италия.
Селскостопански и биологични науки; Химия; Инженерство; Медицина; Биохимия, генетика и молекулярна 
биология; Информатика; Математика; Физика и астрономия.
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Таблица № A.5.: Световен дял от публикациите за България и други страни, подбрани за 
сравнение: 1996-2009 г.

Световен дял от публикациите (%) – средно, за периода 1996-2009 г.

 
България Румъния Хърватска Унгария Турция Финландия Италия

Всички дисциплини 0.16 0.25 0.17 0.38 0.95 0.66 3.26

Селскостопански и 
биологични науки 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.07 0.22

Биохимия, генетика, 
молекулярна 
биология

0.02 0.01 0.01 0.06 0.09 0.09 0.22

Химия 0.01 0.04 0.02 0.05 0.06 0.04 0.25

Информатика 0.01 0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.16

Инженерство 0.01 0.04 0.01 0.02 0.08 0.06 0.03

Математика 0.01 0.03 0.01 0.03 0.04 0.03 0.19

Медицина 0.03 0.02 0.05 0.07 0.39 0.17 1.00

Физика и 
Астрономия 0.03 0.05 0.01 0.05 0.05 0.06 0.36

Източник: Изчисления на авторите въз основа на база данни Scopus (справка, извършена през март 2011 г.).

Таблица № A.6: Водещи партньори в научната област при български публикации (1981-2009 г.)

Международни сътрудничества
1981-1990 г. 1991-2000 г. 2001-2009 г.

Място Общо % Място Общо % Място Общо %

Германия 2 590 3.97 1 1694 9.07 1 2,845 13.33

САЩ 3 225 1.52 2 1061 5.68 2 1,759 8.24

Франция 5 201 1.35 3 896 4.80 3 1,452 6.80

Италия 8 120 0.81 4 715 3.83 4 1,320 6.19

Великобритания 7 120 0.81 7 392 2.10 5 964 4.52

Испания 27 15 0.10 6 486 2.60 6 866 4.06

Руска федерация 1 874 5.89 5 622 3.33 7 836 3.92

Белгия 22 25 0.17 13 240 1.28 8 800 3.75

Полша 6 146 0.98 13 240 1.28 9 767 3.59

Швейцария 18 37 0.25 10 293 1.57 10 608 2.85

Общо (всички държави) 14 839 18 685 21 340

Източник: Изчисления на авторите, база данни Web of Science (справка, извършена през март 2010 г.).
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Приложение № 4 
Стимулиране на висококачествени научни изследвания с помощта 

на грантови програми на конкурентна основа

В хода на разгръщането на усилията за постигане на „икономики на знанието” от страна на 
държави от всички групи по отношение на доходите, все повече и повече публични средства се 
насочват към подкрепа на научния капацитет и насърчаването на върхови постижения в науката. 
Грантовите програми на конкурентни начала (ГПКН)50 представляват един от предпочитаните 
инструменти за заделяне на допълнителни ресурси, тъй като тези програми са били използвани 
с голям успех в САЩ и в други държави от ОИСР. ГПКН в страни с нововъзникващи икономики 
обаче обикновено се изправят пред проблеми, които възпрепятстват тяхната способност да 
пораждат висококачествени научни изследвания. Тeзи проблеми са свързани със сравнително 
малкия размер на научноизследователската общност, отсъствието на култура за финансиране 
на конкурентни начала в рамките на националната иновационна система и слабия капацитет 
на органите по изпълнението. С разглеждането на оценките на ГПКН както в развитите, така 
и в развиващите се държави, извличаме поуки, които могат да са полезни за подобряване на 
представянето на ГПКН.   

Предизвикателство в областта на политиката № 1: Определяне на цели за една ГПКП в 
условията на малка икономика, чиято система за НТИ изостава от световния авангард  
Като цяло, големите икономики с развити системи за НТИ предоставят по-плодотворна почва 
за ГПКН, поради богатия наличен капацитет за мобилизиране, както в частния сектор, така и 
сред публичните научноизследователски организации. Но държави с малки  и нововъзникващи 
системи за НТИ могат успешно да прилагат ГПКН, предназначени за: (i) мобилизиране на 
научни изследвания в области, в които вече съществува значителен капацитет; (ii) осигуряване 
на капацитет от страна на международни партньори за повишаване на стандартите за качество 
за националните научни изследвания, чрез привличане на най-изявени учени в процеса на 
оценяване; (iii) укрепване на административния капацитет за изпълнението на ГПКН. 

ГПКН не могат да изпълняват функциите на основен двигател при изграждането на капацитет в 
области без критична маса от изследователи; но чрез насърчаването на интердисциплинарни и/
или трансрегионални научни изследвания, тези програми може да се използват за поощряване 
на възхода на нови области на научни изследвания и включването на нови участници в 
системата за НТИ.  

При разпределянето на средства по проекти, ГПКН следва да постигат баланс между (а) 
изграждане на ядра от научен капацитет, които поддържат устойчив напредък на научните 
изследвания; и (б) насърчаване на нови идеи и области, които да процъфтяват. Един подход 
за постигане на това равновесие е откриването на няколко прозореца за финансиране, които 
отговарят на различни тематични/секторни цели или конкретни национални приоритети, като 
в същото време има активен прозорец за предложения, които не съответстват на критериите 
за участие по тези конкретни процедури. Например, освен научноизследователски програми, 
структурирани в съответствие с тематични области с висок приоритет, Националният съвет за 
научни изследвания в областта на околната среда (НСНИООС) на Великобритания предлага 
специален прозорец за грантово финансиране за предложения по теми, които не са конкретно 
предварително обявени. 
50  Програмите за безвъзмездна помощ на конкурентен принцип имат следните общи характеристики:
•     Грантовете се използват за финансиране и управление на самостоятелни или програмни научни изследвания, извършвани 
от отделни лица, групи или консорциуми;
•     Проектните предложения се подават в отговор на открити и публични процедури за набиране на предложения;
•     Финансирането на проекти става въз основа на разглеждане от страна на експерти; и
•     Грантовете се предоставят за определено време, което може да варира между една и пет години, и в резултат на това може 
да се покриват разходите за възнаграждения на временно привлечен научноизследователски персонал, оперативните разходи, 
краткосрочни нужди от обучение, материали за научни изследвания и абсолютно необходимо лабораторно оборудване.
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Предизвикателство в областта на политиката № 2: Свързване на крайните продукти и 
резултати с механизма за подбор

За гарантиране на съответствие между финансиране и цели, процесът на подбор на 
научноизследователските проекти се налага да инкорпорира генералните цели на програмата. 
Стандартният начин е чрез изработване на система за скоринг за сравняване на всеки проект 
с останалите и спрямо минималните задължителни изисквания по програмата. Една система 
за скоринг следва да е справедлива и състоятелна и да предоставя на оценяващите средства, 
позволяващи сравнение между изследователски предложения с висока степен на разнородност:

•	 Предвид това, че научните върхови постижения като цяло съставляват целите от първи 
порядък на ГПКН, те следва да са представени в системата за скоринг под формата на 
един от ключовите критерии. 

•	 Всички критерии за оценка и тежести следва да се посочват ясно при обявяването на 
процедурата за набиране на предложения, като организацията за приемане на заявления 
следва да отговаря на системата за скоринг.  

•	 Оценяващите следва да представят оценка, отговаряща на критериите за класиране.  

Предизвикателство в областта на политиките № 3: Повишаване на ефективността и 
прозрачността на цялостния процес на подбор и външен експертен преглед

Управляващите и органът по изпълнението, администриращ ГПКН, се изправят пред 
предизвикателството да се постига максимална справедливост, прозрачност и ефективност на 
процеса на подбор, като в същото време се свеждат до минимум съответната административна 
тежест, разходи и време. Прегледът предлага следните препоръки:51

Процедура за набиране на проектни предложения
•	 За да се получат успешно голям брой предложения в отговор на поканата за подаване на 

такива, е важно тя да бъде достатъчно широко разгласена и да достигне до съответните 
аудитории, както и целите на програмата и критериите за оценяване по нея да се сведат 
ясно до знанието на обществеността. 

•	 В случай че съществуват няколко прозореца за финансиране, силно препоръчително 
е потенциалните кандидати да имат достъп до календар на процедурите за набиране 
на предложения, крайните срокове, техническата информация и бюджета за всички 
прозорци преди началото на годината. 

•	 При прилагането на ГПКН сред научната общност, която не е свикнала с подобен 
процес, комуникационни инструменти от типа на работни семинари, интернет портал и/
или гореща телефонна линия за помощ могат да са от полза за насърчаването на повече 
и по-добри предложения. 

Процес на разглеждане и оценяващи
•	 Процесът на разглеждане следва да цели съкращаване на времето за разглеждане и да 

постига адекватно разпределяне на предложенията сред оценяващите.52

•	 Органите, реализиращи ГПКН в държави с малки по мащаб научноизследователски 
системи, се изправят пред предизвикателството да осигурят достатъчно 
висококвалифицирани оценяващи. Едно възможно решение е да се изисква от заявителите 
да предлагат потенциални оценяващи (със строги указания за предотвратяване на 
конфликт на интереси) и да се търси сътрудничество със съседни държави за общо 
ползване на екипи от оценяващи. 

51  Препоръките се съсредоточават върху елементи от процеса на подбор, идентифицирани от организации като НИЗ, НИФ и 
британските научноизследователски съвети.
52  Инвестирането в надеждна система за ИТ, която не приема досиета, без да са напълно окомплектовани или позволява 
нанасянето на фактологични поправки преди разпределението на предложенията на оценяващите, би могло да е изключително 
полезно за ускоряване на процеса.
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•	 Въпросът с качеството на разглеждането може да се реши чрез: намаляване на обема 
на предложението, гарантиране на организация на досието, отговаряща на критериите 
за оценка, и предоставяне на ясни указания за оценяващите за това как следва да се 
оценяват предложенията. Това би могло да намали времето, отделяно за разглеждане на 
всяко едно досие, и да повиши качеството на процеса. 

•	 Опитът в различни държави сочи, че целите на програмата се осъществяват по-лесно, 
ако членовете на органите за разглеждане и надзор се избират съгласно ясни правила и 
представляват ключовите заинтересовани лица.  

Предизвикателство в областта на политиките № 4: Повишаване на въздействието на 
ГПКН върху върховите научни постижения и произтичащите обществени последствия
Една успешно прилагана ГПКН се простира отвъд отделните проекти и действа като катализатор 
за подобряване на постиженията на голяма част от научноизследователската общност. На 
основата на опит с ГПКН, които успешно са привличали нарастващо публично финансиране 
през годините, са извлечени следните препоръки:

•	 Проследяване на резултатите от изследователските проекти, получаващи средства. 
Едно от възможните средства срещу незадоволителни резултати е въвеждането на 
ясна рамка за наблюдение и оценка (НО), която да се прилага спрямо проектите през 
целия период на тяхната реализация. Тази рамка следва да включва наблюдение на 
финансовото представяне и възлагането на поръчки по проектите, като и техническите 
въпроси, свързани с целите на програмата.  При все че от гледна точка на ефективност 
на разходите не е оправдано да се извършват технически прегледи на всички проекти, 
полезно е да се въведат някакви прегледи като интегрална част от общия процес на 
инспектиране на финансовото управление и поръчките на база произволно избрани 
проекти. 

•	 Продължаване на наблюдението на резултатите дори и след преустановяване на 
финансирането. В много случаи крайните продукти и резултатите от научни изследвания 
се материализират само в дългосрочен план, така че проследяването на бенефициентите 
отвъд срока на финансирането е единственият начин да се определи дали видовете 
финансирани проекти упражняват желаните социални въздействия. Получаването на 
такива данни може да дава ценна обратна информация за структуриране на програми, в 
това число процедурите за подбор и условията по грантовете.  Наблюдението и оценката 
и след края на финансирането биха улеснили установяването на основните пречки, 
пред които се изправят бенефициентите в хода на продължаването и разгръщането на 
проектите след края на подкрепата по ГПКН.

•	 Представяне на успешните проекти като примери за популяризиране. Органът по 
изпълнението може да съставя портфейл от успешните проекти и да го използва като 
средство за укрепване на доверието в и надеждността на програмата и да популяризира 
резултатите сред по-широка аудитория. Представянето на примери за успешни проекти 
може да е удачно средство за изграждане на социална и политическа легитимност на 
програмата, особено в случаи, при които проектите са със значителен социален ефект, 
простиращ се отвъд преките бенефициенти. Също така може да се създаде и една „марка” 
с положителна репутация, асоциирана с проекти, спонсорирани по ГПКН, което да е от 
полза на бенефициентите при осигуряването на последващо финансиране и което дава 
на потенциалните бъдещи кандидати ясна картина за видовете предпочитани проекти.
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•	  Периодично извършване на външно оценяване на ГПКН. Наблюдението и оценката на 
общото представяне на програмата е необходимо, за да се гарантира, че се изпълняват 
нейните първоначално заложени цели.53 Този процес ще се улесни при наличието 
на последователен мониторинг на променливи като търсене на грантове, период 
за разглеждане на предложенията, удовлетвореност на бенефициента, както и на 
материални резултати, проследявани чрез рамката за наблюдение и оценка за отделни 
проекти. Когато в резултат на оценката на независим съвет от експерти се установят 
слабости в устройството и изпълнението, важно е те да се проследят с надлежните 
корективни мерки.

•	 Предприемане на стъпки, гарантиращи, че продуктите от научните изследвания се 
свеждат до знанието на потенциални партньори от частния сектор за ускоряване 
на комерсиализацията. За гарантиране на усвояване на знание, иновации и ръст на 
производителността, продуктите от изследванията по ГПКН следва да се свързват с 
индустрията и икономиката. Необходимо е да се разпишат ясни регламенти относно 
всякакви ПИС, произтичащи от проектите, финансирани от програмата, които 
улесняват и насърчават бързо разпространяване на крайните продукти и последващи 
научноизследователски и развойни дейности. Ако ГПКН възнамерява да финансира 
проекти с висок потенциал за пазарна реализация, това следва да е ясно заявено в 
целите и отразено в системата за оценяване, процедурата за кандидатстване и избора на 
оценяващи. Съчетанието от наблюдение и оценка след приключване на финансирането 
на проектите и изрични мостове и партньорства между други финансиращи институции 
(напр. служби по правата върху интелектуалната собственост) биха могли да увеличат 
вероятността един проект да продължи по пътя към комерсиализация.

•	 Създаване на партньорства за предлагане на финансиране и услуги след приключване 
на ГПКН. Органът по изпълнението е поставен така, че много отблизо може да 
прецени нуждите на изследователите и изследователските екипи и начина, по който 
получените продукти биха могли да се доразвиват. От тази позиция може да изгражда 
ефективно партньорства с други ведомства, така че да има изрични връзки между 
наличните обединени публични ресурси за наука и иновации. В европейски контекст, 
националните инструменти също така следва да отчитат начина, по който сегашните 
бенефициенти биха могли да се възползват от възможностите за финансиране от 
фондове на ЕС. С помощта на сътрудничества с офиси за технологичен трансфер и 
фирми със значителен капацитет за НИРД може да се постигне по-ефективно стиковане 
между научноориентираните изследвания и последващи технологични НИРД. 

53  За постигането на максимална легитимност и прозрачност при наблюдението, организации от типа на НИЗ и НФНИ възлагат 
на външни изпълнители извършването на периодични прегледи. Тези външни изпълнители не са от системата на съответната 
организация и представляват независими съвети от експерти, на които се предоставя пълната информация за програмата. 
Тези екипи провеждат критичен анализ на данните и подробни консултации с ключови заинтересовани страни. В резултат 
на работата си изготвят подробни доклади, посочващи основните предизвикателства във връзка с постигането на целите на 
програмата и дават конкретни препоръки.  Приемането като задължителни на препоръките, изготвени въз основа на прегледа 
от експертния съвет, гарантира и постоянното усъвършенстване на самия съвет и действа като защита, така щото той да не 
стане заложник на специални интереси. 
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Приложение № 5 
Подобряване на инструментите за подкрепа на внедряването на 

иновации от фирмите по ОП „Конкурентоспособност”

“Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне 
на иновативни услуги” е една от грантовите схеми по ОП „Конкурентоспособност”. Схемата 
цели подпомагането на иновативни фирми, планиращи комерсиализация на иновативни 
продукти, процеси и услуги, които обаче не разполагат със средства за финансиране на тази 
дейност. Процедури за набиране на предложения първоначално бяха обявени през 2008 г., но 
само броени фирми кандидатстваха за безвъзмездно финансиране. През 2010 г. правителството 
обяви нова процедура с общ бюджет в размер на 25 млн. евро. За да се преодолее проблемът 
със слабото участие, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отправи молба 
до Световната банка за извършване на преглед на параметрите и условията за участие по 
процедурата.  Прегледът се фокусира върху това дали промяна на критериите за участие би 
могла да повиши броя и качеството на заявленията. Също така, резултатите насочват и към 
въпроси, свързани с изпълнението.  Резултатите от обзора са представени в обобщен вид в 
Таблица № А.7. и Таблица № А.8.

Таблица № А.7. Въпроси и препоръки за подобряване на структурата на схемата

Въпрос Препоръка

Кратка 
продължителност на 
отделните проекти (до 
24 месеца)

Разглеждане на възможността за удължаване на срока до три години за по-
големи предложения, с включване на годишни показатели за изпълнение 
и наблюдение на напредъка:
•	 При сходни програми е счетено за полезно срокът да се удължи над 

две години – например 10% от НИРД в областта на биомедицината, 
финансирани от грантове по SBIR, получават подкрепа за трета 
година.

Кандидатите следва 
да притежават или 
да са в процес на 
придобиване на права 
върху интелектуалната 
собственост за 
продукта или процеса 
за комерсиализация

Отмяна на това изискване за участие, но (i) с включване на 
притежаването на права върху интелектуалната собственост към 
момента на кандидатстване като критерий при класирането на проектите 
и (ii) с насърчаване на фирмите да получат права върху интелектуалната 
собственост в резултат на проектите:
•	 В България притежателите на патенти са като цяло физически лица, 

не фирми. 
•	 Малко на брой заявления за патент се завеждат от страната в СПТМ 

на САЩ или в ЕПВ, а онези, които са заведени там, са със слабо 
„въздействие”, което означава, че реалната стойност на патентите е 
ограничена.

•	 Включването на този критерий би могло да породи „порочния 
стимул” да се кандидатства за патент пред Патентно ведомство на 
България, само за да бъде изпълнено това изискване, независимо от 
стойността на това право върху интелектуалната собственост.

•	 В частност ПИС не е особено полезно средство за защита на авторски 
права по отношение на ИТ или иновационни услуги.
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Въпрос Препоръка

Фирми от бранша на 
ИТ следва да докажат 
иновативността 
на новия софтуер 
чрез явяване пред 
правителствена 
комисия 

Разработване на фокусиран метод за класиране за избиране на най-добрите 
проекти в областта на ИТ и привличане на експерти от индустрията при 
прегледа:
•	 Малко вероятно е правителствените служители да разполагат с 

техническото или пазарно ноу-хау за оценяване на потенциала на 
нови софтуерни продукти/услуги.

•	 Въпреки че секторът на ИТ в страната расте, в рамките на предходни 
процедури бяха получени (или финансирани) малко на брой 
предложения в областта на ИТ.

Разходи, свързани 
с щатни научно-
изследователски 
кадри, не се считат за 
приемливи

Одобряване на разходи за НИРД на щатни служители за приемливи, с 
възможност за признаването им за собствено участие на фирмата:
•	 Това създава склонност за възлагане на НИРД на външни изпълнители. 

Така биха могли да се подобряват резултатите по проектите, но за 
сметка на намалената устойчивост на иновационния капацитет вътре 
във фирмите.

•	 Съществува риск доставчиците на НИРД активно да придвижват 
проекти, като така се подронва целта на схемата да се насърчават 
пазарноориентирани проекти.

Тромава процедура 
за кандидатстване и 
подбор

Предоставяне на указания, разясняващи как ще се разглеждат 
предложенията:
•	 Ако кандидатите имат познания относно вида проекти, подлежащи 

на одобрение, и имат примери, които да ги насочват, тогава е по-
вероятно да  изготвят предложения.

•	 Следва да се формулират ясно критериите за класиране; например 
по отношение на техническите показатели (иновативност и 
състоятелност на предложения подход, квалификации на екипа 
по изпълнението) и финансови показатели (очаквани приходи и 
печалби).

Фирмите са с 
недостатъчен 
капацитет за изготвяне 
на проектните 
предложения

Създаване на отделен инструмент за подкрепа на изготвянето на проектни 
предложения:
•	 По американската програма SBIR има отделни прозорци (Фаза I и II) 

за предоставяне на грантове, в помощ на разходите  за предпроектните 
проучвания и маркетинговите планове.

•	 Подобен компонент съществуваше в рамките на Националния 
иновационен фонд и би било полезно да бъде реактивиран и да се 
свърже със схемите на ЕК.

Широк обхват на 
проектите

Приоритизиране на 4-5 тематични области във всяка схема:
•	 Ако всяка схема приоритизира конкретни технологични области 

(напр. чисти технологии, здравеопазване, ИКТ), това ще стимулира 
фирми в тези сектори да кандидатстват и ще се улеснят органите по 
изпълнението при комуникацията със съответните индустриални 
сдружения.

Схемата не е 
широко известна 
сред потенциалните 
бенефициенти

•	 Разглеждане на възможността за изпращане на редовни съобщения 
до индустриални сдружения, фирми с научноизследователски 
лаборатории, фирми в целеви сектори.

•	 Създаване на програми за публичност – списъци с адресати, 
конференции, семинари, съобщения за медиите, информационни 
брошури.
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Таблица № А.8.: Препоръки за подобряване на изпълнението на процедурата

Въпрос Препоръка

Тромава 
процедура за 
разглеждане на 
предложенията

Обмисляне на възможност за разделяне на процеса на разглеждане на 
предложенията на две фази:
•	 В момента се изисква представяне на обширно досие за кандидатстване от 

самото начало, което е голяма тежест.
•	 По други процедури на ЕС за набиране на предложения кандидатите 

изпращат на първи етап кратко представяне на проекта и едва от заявителите 
с по-обещаващи проекти се иска да представят напълно окомплектовано 
досие.

Набиране на списък от оценители, който включва експерти от ключови 
индустрии и технологии:
•	 За да се гарантира независимост на оценяващия и за да се насърчават 

оценяващите екипи да провеждат дискусии, които са по същество и са 
продуктивни, е нужно техните членове да притежават необходимите ноу-
хау и отговорност.

Излишна 
бюрокрация

Намаляване на времето за разглеждане на предложенията, особено в частта 
административен преглед:
•	 Продължителният срок на разглеждане действа обезкуражаващо на 

кандидатите и също така може да намали интереса на фирмите по отношение 
на стартиране на проектите.

•	 Насърчаване на електронно подаване на необходимите документи.
•	 Намаляване на броя проекти, разглеждани от един оценяващ.
•	 Ускоряване на плащанията/възстановяването на разходите при надлежно 

изпълнение на проектите:
•	 Към момента, независимо от задоволителни отчети, представени от 

фирмите, получаването на грантовете може да се забавя.

Недостатъчно 
наблюдение 
и оценка на 
резултатите

Разработване на система за оценяване на резултатите от програмата:
•	 Създаване на система за наблюдение и оценка за проследяване на проектите 

и/или на бенефициентите, получили грантове.
•	 Допитване до оценяващите за излизане с корективни мерки или дори 

преустановяване на финансирането, в случай че реализираните проекти 
покажат незадоволителни постижения.

•	 Създаване на база данни с информация за участниците в процедурите 
за набиране на предложения и резултатите от проектите, с фокус върху 
показателите за комерсиализация.

•	 Привличане на независим експерт за редовни прегледи и оценка на 
програмата.


