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Увод 

Иновациите са навлезли в ежедневието на хората 

от всяка възраст. Значимостта им е такава, че историците 

и археолозите днес дефинират общите периоди от чо-

вешката история по отношение на иновациите, които са 

ги отличавали, като каменна, бронзова, желязна, индуст-

риална епоха, атомен век, епохата на цифровите техно-

логии и така нататък. Всеки един от тези етикети се от-

нася до технологиите, но всъщност иновациите са много 

по-обхватно понятие. Влиянието им може да се види в продължение на ве-

кове в различни области на човешката дейност като архитектура, военно 

дело, медицина, селското стопанство, изкуство и т.н. 

Независимо че терминът „иновация” е възникнал много по-рано, той 

става популярен през втората половина на ХХ век. Днес се използва изклю-

чително често и е обект на университетски курсове, научни изследвания, 

книги, статии и т.н. Иновациите са катализатор на икономическия прогрес и 

националната конкурентоспособност. Правителствата и бизнесът постоянно 

търсят иновации и периодично се стартират програми за тяхното насърчава-

не. Самите дейности, водещи до реализиране на иновации, са популярни 

като иновационна активност. В този смисъл, предмет на изследване в сту-
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дията е иновационната активност на предприятията от индустриалния сек-

тор във Варненска област. Изследването е фокусирано върху дружествата 

или техните звена, които извършват дейност в региона на Варна и околност-

та, и в тази връзка обект на изследване са индустриални предприятия от 

Варненска област.  

Основната научна цел на студията е след теоретично изясняване и 

анализ на иновационната активност в предприятията от индустрията във 

Варненска област да се направят изводи, които да са полезни за постигане 

на по-висока конкурентоспособност на фирмите. 

Основните задачи на изследването, подчинени на неговата цел, са: 

1. Разкриване на теоретико-методическите аспекти на иновациите и 

иновационната активност. 

2. Определяне на равнището на иновационната активност в индустри-

алните предприятия от Варненскa област. 

Методическите основи на изследването в студията са базирани на си-

стемния подход. При решаването на поставените научни задачи са използвани 

различни изследователски методи и подходи, в това число методите на анализ и 

синтез, индуктивен и дедуктивен, на сравнение и на причинно-следствените 

връзки, както и системен, комплексен, интегриран, интердисциплинарен и ис-

торически подход. За набиране и регистрация на статистическите данни са 

използвани методите на анкета и интервю (неструктурирано и ненасочено, 

лично). 

За изясняване на теоретико-методологическите аспекти на иновацион-

ната активност са проучени и систематизирани широк кръг научни публика-

ции на български и чуждестранни автори в областта както на иновациите, 

така и на технологичните промени, стратегическия мениджмънт и т.н. За 

разработването на инструментариума на изследването са проучени публика-

ции на Европейската комисия и ОИСР, на Евростат, на водещи български и 

чужди учени в съответната област, намерили място в редица цитирани в 

разработката документи. При оценката на иновационната активност в бъл-

гарските индустриални предприятия са използвани първични и вторични 

данни, в това число, освен информацията от индустриалните предприятия, 

участвали в изследването, също и официални данни от НСИ, Евростат, 



216 

ОИСР, както и такива от други официални национални и международни 

източници. 

Съществуват ограничения по отношение на проучванията в студията. 

Дотолкова, доколкото изследването в глава втора се отнася за Варненска 

област и е базирано на извадка, направените изводи могат да се приемат 

като отнасящи се за предприятията от региона, но без да имаме претенции за 

механичното им пренасяне към абсолютно всички индустриални предприя-

тия в страната. 

1. Същност на иновациите 

Разбирането за същността и съдържанието на иновациите се променя 

драстично през последните тридесетина години. В днешно време с нараст-

ваща скорост се развиват нови технологии, икономиките се характеризират с 

непрекъснати промени и всички тези предизвикателства трябва да се осъз-

наят и възприемат от обществото. 

В съвременните условия, конкурентоспособността на определена 

страна, регион или фирма зависи предимно от размера на инвестициите в 

проучвания, ноу-хау, технологии, които позволяват да бъде извлечена мак-

симална печалба от тях под формата на реализация на пазара на нови про-

дукти и услуги. Иновациите могат да спомогнат да се спре замирането на 

традиционни отрасли чрез увеличаване на производителността и да предло-

жат нови, по-ефикасни методи на работа. 

Иновациите се третират като синоним на успешно производство, на 

асимилация и експлоатация на новостите в икономическата и социална сфе-

ра. Те решават по нов начин съществуващите проблеми, което създава въз-

можности за по-ефективно задоволяване на потребностите на обществото. 

Иновациите имат множество роли в предприятията. Те са водещи по от-

ношение на дългосрочните цели на фирмата. Стоят в основата на обновлението 

на различните индустрии и на развитието на новите отрасли в икономиката. С 

иновациите се свързват и обновлението, и увеличаване на асортимента от про-

дукти и услуги, навлизането на нови пазари, усвояването на нови процеси, ме-

тоди, техники и технологии на производство, доставки и дистрибуция, проме-

ните в управлението, организацията и условията на работа. 



217 

Иновацията е основна предпоставка за ръст и конкуренто-способност1. 

За движещ мотив на иновациите и иновационната дейност на предприятията 

се приема преди всичко преследването на печалба, както и заемане на по-

голям пазарен дял, повишаване имиджа на фирмата, задоволяване на възни-

кали нови потребности у потребителите и т.н2. 

Понятието „иновация” произхожда етимологично от латинските думи 

– „in” (във) и „novus” (нов), и означава нововъведение, въвеждане на новос-

ти. 

Съвременното теоретично изясняване на понятието „иновация” започ-

ва от австро-американския икономист Йозеф Шумпетер. В книгата „Теория 

на икономическото развитие” още през 1911 година3, той описва иноваци-

онните процеси като „създаване на нови комбинации”, а в по-късните си 

трудове въвежда и самото понятие „иновация”. Според Шумпетер иноваци-

ята се възприема като широко понятие, обхващащо технологичното обнов-

ление на производството, внедряването на нов тип продукция, използване на 

нови видове суровини, промени в самата организация на производството.  

В икономическата литература не съществува единство във възгледите 

на различните автори, работили в тази област не само по използваните поня-

тия, но и по съдържанието, влагано в тях. Съществуват и множество опреде-

ления на понятието „иновация”, като повечето от авторите акцентират на 

новостта и важността ù от гледна точка на фирмата. 

 

 

                                       
1  Edquist, C., M. McKelvey. Systems of Innovation: Growth, Competitiveness and 

Employment. Vol. II. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2000; Lundvall, B. 
Innovation, Growth and Social Cohesion: The Danish model. Northampton: Edward Elgar 

Publishing, 2002; Porter, M., M. Kramer. The Competitive Advantage of Corporate 

Philantropy. // Harvard Business Review, Dec. 2002, Harvard Business School Publishing 

Corporation 2002. 
2  Jaffe, A. Tecnological Opportunity and Spillovers of R&D: Evidence from Firms’Patents, 

Profits, and Market Value. // The American Economic Review, 1986, p. 984; Bronwyn, H. 

Innovation and Market Value. // NBER Working Paper Series, Vol. w6984, Feb. 1999; 

Grossman, G., E. Helpman. Endogenous Innovation in the Theory of Growth. // Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 8, Nov. 1994, pp. 23–44. 
3
  Shumpeter, J. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper&Row, 1975, p. 

132. 
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В този смисъл иновацията е определяна като: 

 изобретение, последвано от техническа и пазарна реализация4; 

 нещо, което се прави за първи път, а подтик за това е новата идея5; 

 успешно въвеждане на нещо ново, като например въвеждане на но-

ви методи, техники и практики, или нови, или променени продукти 

и услуги6; 

 приложена за първи път в практиката техническа реализация на но-

ви научни знания или нови комбинации от съществуващи знания7. 

В тази група определения се извежда на преден план новостта – изоб-

ретение, идея, знание и нейната техническа и технологична реализация, но 

освен от гледна точка на новостта, иновациите трябва да се разгледат и по-

ради тяхната значимост както за потребителите, така и за развитието на 

фирмата. 

За иновацията трябва да се каже също, че тя е „непрекъснато възобно-

вяващ се творчески процес на създаване и реализиране на новости с по-

качествени характеристики. Тя обхваща целия процес на творене, проекти-

ране, адаптиране и използване. Иновацията е свързана с новаторска твор-

ческа дейност, която по нов начин комбинира съществуващите производст-

вени фактори или изменя техните качества (…). Иновацията е нещо, което 

се прави за първи път, а подтикът за това е новата идея”8. От казаното след-

ва, че иновациите са и процес, който включва: научно изследване – индуст-

риално развитие (развойна дейност) – производство (отначало пробно, после 

– редовно). Като резултат се постигат качествени промени в отделни отрас-

ли на промишлеността или в други стопански дейности, или понякога, в ця-

лото обществено-икономическо развитие9. 

По отношение на иновациите може да се каже:  

                                       
4
  Тончев, Г. Иновационен мениджмънт. София, 1993, с. 19. 

5
  Георгиев, Ив., Цветан Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвести-

ции. София: Стопанство, 1997, с. 35. 
6
  http://en.wikipedia.org/wiki/Innovations, 2010. 

7
  Димитров, Й. Какво е иновация. // Икономика, 1995, с. 24–25. 

8  Ников, Ат. Иновационна дейност – психологични измерения в образованието. София: 

Стопанство, 1997, с. 22–23. 
9
  Райчевски, Г. Иновации – конкурси – проекти – трансфер на технологии. 2006, с. 1 

(http://hs17.iccs.bas.bg/files/3.pdf).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Innovations
http://hs17.iccs.bas.bg/files/3.pdf
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Първо, в почти всички случаи, те се пораждат от обществените пот-

ребности и са насочени към тяхното задоволяване. Подобно изискване се 

налага от необходимостта за пазарна реализация на иновациите, без която те 

се обезсмислят. 

Второ, нужно е да се има предвид и фактът, че всяка иновация следва 

да предизвиква развитие и пазарно утвърждаване на съответната фирма, да ù 

осигурява по-добри финансово-стопански позиции, както и повишаване рен-

табилността при производствената дейност. В противен случай ще липсват 

мотиви и стимули за иновации в предприятията. 

Според определение на Организацията за икономическо сътрудничес-

тво и развитие (ОИСР), иновациите са „подновяване и разширяване на гама-

та от продукти и услуги и свързаните с тях пазари; създаване на нови методи 

на проектиране, производство, доставка и разпространение; въвеждане на 

промени в управлението, организацията на труда, условията на работа и в 

уменията на персонала”10. 

От всичко казано дотук могат да бъдат направени следните изводи 

относно иновациите: 

1. Иновацията е създаване, усвояване и реализация на нещо ново. 

2. Иновацията не е статична, а процес, протичащ във времето с опре-

делен резултат. 

3. Иновацията много рядко е еднократен процес и най-често се повтаря 

във времето. 

4. Иновациите са предпоставка за развитието на фирмите и за промени 

в пазарните структури. 

5. В резултат на различните иновации се задоволяват различни пот-

ребности на обществото и то по нов начин. 

6. Иновациите са предпоставка за развитие на новите високотехноло-

гични индустрии. 

7. Иновациите са свързани както със стоките, услугите или пазарите, та-

ка и с управлението, организацията на труда и самите умения на персонала. 

                                       
10

  Sopkova, E., S. Kostiviarova. Evaluation of innovation activities of small and medium-

sized businesses in Slovak Republic. // Perspectives of Innovations, Economics & Business, 

Vol. 3, 2009 (www.pieb.cz). 
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8. Иновациите се правят на всички етапи, като се започне от проекти-

ране, производство, доставка и се стигне до разпространение на продуктите. 

9. Иновации се правят във всички области на националното стопанство. 

В крайна сметка можем да обобщим, че иновацията е процес, в ре-

зултат на който, посредством нова технология или нова по-ефективна 

организация, се създава, произвежда и внедрява на пазара нова или 

съществуваща, но със значително по-високи качествени характеристи-

ки, стока или услуга, или с подобрено съотношение „цена (или разходи 

по производство и реализация) – качество“. Тя задоволява по нов начин 

нови или съществуващи потребителски нужди и стимулира развитието 

на новите технологични отрасли, а подтикът към иновации може да 

бъде нова идея, възникнала във фирмата, нови потребности у общест-

вото или възможност за получаване на допълнителна печалба и пазарно 

предимство. 

2. Същност на иновационната активност 

Във връзка с иновационния процес и дейностите, които се извършват в 

предприятията, често се използва терминът „иновационна активност”, който 

понякога се приравнява със самите иновации, поради което следва да бъде 

изяснена и разликата между двете понятия и, разбира се, доколко те могат 

да се използват като взаимозаменяеми. 

Под иновационна активност11 се разбират такива научни, технологични, 

организационни, финансови и търговски действия от страна на предприятия-

та, които се очаква да доведат до изпълнение на технологично нови или по-

добрени продукти (в това число стоки или услуги) или процеси12. Казано по 

друг начин – това са дейностите, които водят до иновации. Някои от тези 

действия може да са силно иновативни, други не толкова, но така или иначе, 

те са необходими за постигане на крайния резултат – реализиране на инова-

ции на пазара. Следователно връзката между равнище на иновациите и рав-

нище на иновационна активност е много силна и влияейки на иновационната 

                                       
11  Точният превод е иновационна дейност – innovation activity, но в България е получил 

популярност терминът „иновационна активност”, както ще бъде използван по-

нататък. 
12  http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6863 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6863
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активност, реално може да се влияе върху равнището на иновациите. От друга 

страна, изследването на равнището на иновационната дейност в предприятия-

та може да даде информация и за очакванията относно равнището на инова-

циите. В крайна сметка „иновационната активност” не може да се приема като 

синоним на иновации, а по-скоро като дейности, водещи до иновации. Инова-

ционните дейности включват и изследвания, и разработки (R&D), които може 

да не са пряко свързани с развитието на точно определена иновация. 

Обща характеристика на иновационните активности е, че иновацията, 

за която те се реализират, трябва да бъде въведена на пазара. И тук става 

дума както за дейности, водещи до нови или подобрени продукти, така и за 

нови процеси, маркетингови или организационни методи. Всички те трябва 

да са реално приложени в дейността на фирмата. 

Иновационните дейности се различават значително по своя характер 

при различните предприятия. Някои фирми се занимават с добре дефинира-

ни иновационни проекти, като например разработване и въвеждане на нови 

продукти, докато други правят предимно подобрения на стоките или услу-

гите, или процесите, които предлагат. Всъщност и двата вида предприятия 

може да бъдат отнесени към иновативните, защото иновацията може да се 

състои както от изпълнението на една значителна радикална промяна в про-

дукт, услуга или процес, така и от серия от малки постепенни подобрения, 

които събрани заедно съставляват значителна промяна. 

Под иновационна активност на предприятието се разбира също и ком-

плексната характеристика на неговите иновационни дейности, включително: 

 възприемчивост на предприятието по отношение на технически и 

организационни нововъведения; 

 степен на интензивност на действия по установяване, въвеждане и 

комерсиализация на иновациите; 

 способност да се мобилизират финансови, научни, технически и 

кадрови ресурси в необходимото количество и качество; 

 способност да се гарантира успешното прилагане на избраните нови 

методи. 

С други думи, иновационната активност характеризира готовността за 

обновяване на основните елементи на иновационната система, а именно 
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знания, технологии, технологично оборудване, информационни и комуника-

ционни технологии и условия за тяхното ефективно използване. 

Освен това, към иновационната активност може да се отнесат13: 

 провеждане на научноизследователски дейности по разработка на 

иновационната идея, провеждане на лабораторни изследвания, из-

готвяне на образци; 

 подбиране на необходимите видове суровини и материали за изра-

ботване на новите продукти; 

 разработване на технологичния процес за изработване на новите 

продукти; 

 проектиране, изготвяне, изпитване и усвояване на нова техника, не-

обходима за изработване на новите продукти; 

 разработка и внедряване на нови организационно-управленски ре-

шения по отношение на реализирането на новите продукти; 

 изследване, разработване или придобиване на необходимите инфор-

мационни ресурси и информационно обезпечаване на иновациите; 

 подготовка, обучение, преквалификация и ако е необходимо, под-

бор на нов персонал, необходим за провеждане на изследванията и 

разработките; 

 провеждане на дейности или придобиване на необходимата доку-

ментация относно лицензиране, патентоване или придобиване на 

ноу-хау; 

 организация и провеждане на маркетингови изследвания с цел реа-

лизиране на иновацията. 

Изследването на иновационната активност може да е особено полезно 

по няколко причини. То осигурява информация относно различните видове 

иновационна дейност, която извършват предприятията, като например дали 

се занимават с научноизследователска и развойна дейност, дали закупуват 

знания и технологии под формата на лицензи или направо готово оборудва-

не или ползват други външни знания. Може да се получат данни и относно 

                                       
13  Сафронов, Н. Экономика предприятия  (http://books.efaculty.kiev.ua/ekpd/1/16/, 

21.05.2014). 

http://books.efaculty.kiev.ua/ekpd/1/16/
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обучение на служителите във връзка с развитието и внедряването на инова-

циите както и извършват ли се промени под формата на организационно-

управленски иновации. 

Количествените мерки за разходи, относно всяка иновационна дей-

ност, са важна мярка за равнището на иновационната активност на предпри-

ятията, промишлеността и цялата икономика. Те могат да се използват, за да 

се изчисли възвръщаемостта на иновационните дейности. Някои от основни 

показатели, измерващи иновационната активност, са: 

 дял на разходите за изследвания и разработки в общите разходи на 

дружеството;  

 дял на иновативните продукти в обема на цялата продукция;  

 дял на научно-техническия персонал в структурата на персонала на 

дружеството;  

 съотношение между закупени и продадени технологии;  

 коефициент на комерсиализация на интелектуална собственост;  

 ефективност на разходите за изследвания и разработки. 

Трябва да се отбележи, че иновационната активност не е задължително 

да представлява само изследователска и развойна дейност (R&D). Тя включ-

ва и редица дейности, като развитие и създаване на прототипи и пилотни 

серии при внедряване в производството на нови продукти, спомагателни 

дейности като обучение и подготовка на кадри за създаване на иновативна 

продукция, дейности, свързани с нови маркетингови или организационно-

управленски и т.н. 

Може да се обобщи, че под иновационна активност се разбират всички 

научни, технологични, организационни, финансови и търговски мерки, 

включително инвестициите в нови знания, които фактически водят или са 

предназначени да доведат до реализиране на иновации. 

Високата иновационна активност е фактор, помагащ на компаниите да 

подобрят своята производителност и конкурентоспособност. Иновационната 

активност на предприятието може да се разглежда като една от характерис-

тиките на неговата цялостна бизнес активност. 

Измерването на иновационната активност може да се извършва на различ-

но равнище на управление, в зависимост от стоящите пред изследователите цели. 



224 

На макроикономическо равнище е необходимо да се събират статис-

тически данни, позволяващи да се определя държавната иновационна поли-

тика. Методология за измерване на иновативна активност е намерила място 

в международните стандарти, а именно „Oslo Manual”14 и „Frascati 

Manual”15. Те са приети и действат в Организацията за икономическо сът-

рудничество и развитие (OECD). „Oslo Manual” представлява насоки за съ-

биране и тълкуване на данни относно иновациите, а „Frascati Manual” е 

стандарт за анализиране на научноизследователска и развойна дейност (т.е. 

той е по-тесен стандарт, посветен на една от областите на иновациите). И 

двата показателя се прилагат на равнище „фирма“. 

Във връзка с посочените „Oslo Manual” и „Frascati Manual” би следва-

ло да се изяснят видовете дейности, отнасящи се към иновационна актив-

ност, а именно: 

1. Научни изследвания и експериментални разработки 

Основните видове изследвания могат да се класифицират на: 

Фундаментални (научни) изследвания – в тях се генерират нови науч-

ни идеи и знания. Те обикновено имат универсален характер по отношение 

въздействието си върху техника, технология, организация, управление. 

Именно те предизвикват революционните изменения.  

Приложни изследвания – при тях новите научни идеи се трансформи-

рат в приложни знания и получават по-конкретна определеност по отноше-

ние областите и начините на приложение. Крайният резултат от приложните 

изследвания може да бъде концепция за техническо, технологично или ор-

ганизационно приложение, принципи, рецепти, модели и др. 

Експериментални разработки – тук приложните знания се доразвиват в 

конкретни проектно-конструкторски модели за съответните продукти и тех-

нологии и в сравнение с първите два компонента, определеността е по-

голяма. 

Английският термин „Research & Development” у нас може да се иден-

тифицира с „научноизследователска и развойна дейност” (НИРД), „научно-

                                       
14  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-EN.PDF (21.05.14). 
15  http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Frascati.pdf  (21.05.14). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/OSLO/EN/OSLO-EN.PDF
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Frascati.pdf
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изследователска и внедрителска дейност” (НИВД), „научни изследвания и 

разработки” (НИР) и „научноизследователски и опитно-конструкторски ра-

боти” (НИОКР). И четирите понятия се използват в българската литература 

като обединяващи за фундаментални и приложни изследвания и разработки. 

Научноизследователска и развойна дейност (R&D) включва творческа 

дейност, предприета на системна основа, за да се увеличи обемът на знания-

та, включително знанията за човека, културата и обществото, и използване-

то на този запас от знания за разработване на нови приложения. 

Разработката на софтуер също може да се класифицира като научноиз-

следователска и развойна дейност (R&D)_, ако тя се отнася до научен или 

технически напредък и/или разрешаване на научна или технологична нере-

шена ситуация в обществено икономическите отношения. Развитието на 

услугите също може да се класифицира като R&D, ако води до нови знания 

или включва използването на нови знания за разработване на нови прило-

жения или процеси. 

Създаването и изпитването на прототипи може да се класифицира като 

изследователска и развойна дейност, ако основната цел е да се положат по-

нататъшни подобрения. Това често е една от най-важните фази на експери-

ментално развитие на иновациите. Прототипът е оригинален модел (или из-

питателен тест), който включва всички технически характеристики на новия 

продукт или процес. Приемане на прототип често означава, че е приключила 

експерименталната и започва следващата фаза на иновационния процес. 

2. Други иновационни дейности, отнасящи се към 

иновационната активност 

А. Подготовка на пазара за продуктови иновации. Тук се включват 

предварителни изследвания на пазара, пазарни тестове и старт на рекламна-

та кампания за нови или значително усъвършенствани стоки и услуги. 

Б. Обучение. Обучението може да бъде отнесено към иновационните 

дейности, когато е необходимо за създаване или производство и разпростра-

нение на даден иновационен продукт или процес. Например служителите в 

дадена фирма да могат да използват различни програми за Linux, след въ-

веждането на Linux базирана компютърна мрежа във фирмата. Но обучение-

то не е иновационна дейност, когато не се отнася до нови продуктови, про-
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цесни или други иновации във фирмата. Например ежегодно компютърно 

обучение или езикови курсове за персонала.  

В. Дейности, отнасящи се до маркетингови и организационно-управ-

ленски иновации. Тук се включват дейности, свързани с разработването и 

прилагането на нови маркетингови методи, които не са използвани преди 

това от фирмата.  

Към организационно-управленски иновационни дейности се включват 

разработването, планирането и изпълнението на нови организационни и уп-

равленски методи на работата, приложение на нови бизнес практики в орга-

низацията на работното място и във вътрешно-фирмената организация. 

Г. Придобиване на машини, оборудване и софтуер, предназначени за 

правене на продуктови, процесни или други иновации.  

Създаването на подходящи условия в икономиката за иновационната 

активност на фирмите е една от основните предпоставки за икономически 

ръст и повишаване конкурентоспособността на предприятията. 

Няколко основни фактора оказват сериозно влияние върху равнището 

на иновационна активност на предприятията от една икономика. Това са: 

прилагането на законодателството в областта на интелектуалната собстве-

ност и защитата на конкуренцията; нивото на преките чуждестранни инвес-

тиции, достъпът до финансиране, стимулите от страна на държавата за ин-

вестиране в иновационни проекти, в това число и данъчното законодателст-

во; размерът на предприятието, възрастта на машините и оборудването, об-

разованието и квалификацията на персонала и особено на мениджмънта. 

3. Анализ на иновационната активност в индустриалните 

предприятия от Варненска област за периода 2009–2013 година 

По отношение методиката на изследването трябва да се каже, че в нас-

тоящия параграф се анализира иновационната активност в индустриалните 

предприятия от Варненска област на база информация от проведена анкета, 

за период от 5 години, в 37 индустриални дружества16 и на тази основа се 

правят изводи. Данните в изследването са за период от 5 години – 2009–2013 

                                       
16  В изследванията са включени почти всички водещи и структуроопределящи за ин-

дустрията предприятия от Варненска област. 
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година. Петгодишният период на изследване позволява да се оцени инова-

ционната активност в индустриалните предприятия от Варненски регион и 

да се разкрият тенденциите в тази област, свързани с влиянието, което е ока-

зала икономическата криза и произтичащите от това проблеми. Основен 

метод за анализ на получените с анкетата информация е съпоставката на 

относителните дялове на избраните от респондентите отговори. 

При изпълнение на поставената цел на изследването могат да се очер-

таят три изследователски хипотези: 

Хипотеза 1: Повече от половината индустриални предприятия във 

Варненска област са иновационно активни. 

Хипотеза 2: Повече от половината индустриални предприятия във 

Варненска област не са иновационно активни. 

Хипотеза 3: По-голяма иновационна активност се наблюдава в голе-

мите предприятия от Варненска област. 

Основни признаци, по които е проведено изследването, са: индустриален 

сектор, в който функционира предприятието; юридическа форма; връзката меж-

ду големина на предприятията и иновационната активност; брой години, през 

които е отчитана счетоводна печалба; връзката между наличие или отсъствие на 

отдели (дирекции) НИРД или „Маркетинг” и свързаните с тях дейности, касаещи 

иновационната активност; наличие или отсъствие на дейности, отнасящи се до 

продуктови, технологични, организационно-управленски, в т.ч. маркетингови 

иновации; връзката между обучение на персонала, отнасящо се до иновационна 

активност и самата иновационна активност; получавани ли са външни финанси-

рания или други стимули за извършване на иновационна дейност от изследвани-

те предприятия; процент от разходите, заделяни за нови продукти, технологии, 

оборудване, екипировка. 

За да се постигне възможно най-висока степен на достоверност, са ан-

кетирани предимно представители на мениджърските екипи или собствени-

ците на бизнеса, тъй като те разполагат с най-голям обем информация, каса-

еща дейността на разглежданите дружества. Обхванати са предприятия от 

различни индустриални сектори, с различен брой персонал и различна юри-

дическа форма. Извадката е съобразена с относителния дял на заетите в 

дружествата. В разгледаните 37 дружества от Варненски регион през 2013 

година работят над 6 000 човека, т.е. повече от 20% от всички заети по тру-
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дови правоотношения в индустриалните сектори във Варненска област17 в 

този период, което е предпоставка за сериозна представителност на изслед-

ването. 

Разпределението по юридическа форма е, както следва: АД – 8 

(21,62%), ООД – 17 (45,94%), ЕАД – 2 (5,41%), ЕООД – 10 (27,03%) (фиг. 2.1). 

 

Фиг. 2.1. Разпределение на предприятията 

от извадката по юридическа форма 

Според класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) 

предприятията от извадката са разпределени в 15 различни индустриални 

сектора (фиг. 2.2). Най-много са те в сектори „Производство на машини и 

оборудване, с общо и специално предназначение” – 6, „Производство на 

хранителни продукти” – 4 и „Производство на мебели” – 4. По три фирми 

има от сектори „Производство на химични продукти”, „Производство на 

метални изделия, без машини и оборудване”, „Производство на компютърна 

и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”, „Производст-

во на електрически съоръжения” и т.н.  

 

 

 

 

 

                                       
17  По данни от НСИ. 
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Фиг. 2.2. Разпределение на предприятията от извадката според 

класификацията на икономическите дейности от 2008 година 

В пет от изследваните предприятия или 13,5% съществува отдел или 

звено, изпълняващо научноизследователски функции, а в 32 няма такова. В 

тези звена работят между 1 и 4 човека, а предприятията са с персонал, както 

следва – две с персонал над 250 човека, едно с персонал 50–249 и две с 10–

49 (фиг. 2.3). В нито едно микропредприятие няма специално ангажиран 

персонал с научноизследователски дейности, което би следвало да ни насо-

чи към правилото, че такъв тип дейност се извършва преди всичко в по-

големи фирми, които в повечето случаи са и по-стабилни финансово. 

Предприятията с изследователски звена са в сектори „Производство на 

електрически съоръжения”, „Производство на хартия, картон и изделия от 

хартия и картон”, „Производство на мебели”, „Производство на дървен ма-

териал и изделия от дървен материал и корк, без мебели...”, „Производство 

на превозни средства, без автомобили”. 
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Фиг. 2.3. Брой предприятия, разпределени по големина на персонала, 

в които има звена за научноизследователска или подобна дейност 

В 4 от предприятията с научноизследователско звено са отчитани пе-

чалби през няколко или всички години от изследвания период, а в 1 не са 

отчитани такива.  

В 14 от изследваните предприятия или 37,84% има отдел (дирекция 

или департамент) „Маркетинг“ – значително повече от тези с научно-

изследователски звена.  

 

Фиг. 2.4. Брой предприятия с действащ отдел „Маркетинг“ в извадката 

Половината, или 7 от изследваните предприятия с наличие на марке-

тингов отдел, са отчитали печалби през всички години, 6 дружества са били 

на печалба през няколко години (2–4), а само едно не е отчитало счетоводни 

печалби през целия период. Тоест тук връзката между финансовото състоя-

ние на фирмите и маркетинговата дейност е по-силна, в сравнение с връзка-

та между отчитани печалби и научно-изследователската дейност, като, раз-

бира се, този извод се отнася само за индустриалните предприятия от Вар-

ненска област. 

Разпределението на предприятията според броя на произвежданите 

продукти е, както следва (фиг. 2.5): 
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Фиг. 2.5. Брой основни продукти, произвеждани 

от анкетираните предприятия 

Най-много са дружествата, които произвеждат между два и пет про-

дукта, а именно 13 предприятия. Базирането на тази информация позволява 

формулиране на следния извод: в 46% от изследваните индустриални пред-

приятия от региона се разчита на високо равнище на специализация на про-

изводството, а в 54% се разчита на диверсификацията за успешно позицио-

ниране на пазара. 

Според вида произвеждани продукти – за крайно потребление, за пол-

зване от други предприятия или и двата вида, изследваните предприятия се 

разделят по начина, показан на фиг. 2.6. 

 

Фиг. 2.6. Разпределение на предприятията според вида клиенти 

за продуктите, които предлагат на пазара 

Най-много – 21 дружества, предлагат продукти и за двата типа потре-

бители, 9 предлагат само такива, които се ползват от други предприятия, а 7 

работят само за краен потребител.  

През изследвания период, в 17 от проучваните предприятия – или в 

46%, е произведен принципно нов продукт, а в 20 – 54% не е произведен 

такъв (фиг. 2.7). 
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Фиг. 2.7. Разпределение на предприятията според наличие 

или липса на иновационна дейност относно нови продукти 

От 17-те предприятия, произвели принципно нови продукти през пе-

риода, 14 са собствени разработки на производителите, а 3 са произведени 

по силата на лицензни споразумения. Наблюдава се по-високо ниво на ино-

вационна дейност по отношение на продуктови иновации, в сравнение с 

данните за страната в отрасъл „Индустрия“18. В изследваните дружества 

иновационна активност има в 38% от тях (тук включваме само тези предп-

риятия, които са създали нови продукти от собствени разработки), а средни-

ят процент на иновативни фирми за сектор „Индустрия“ в България е 31%. 

Въпреки това, отчитайки факта, че в извадката влизат голямата част от во-

дещите и структуроопределящи индустриални предприятия от региона, не 

бива да се счита, че това предимство е значително. Все пак регионът на Вар-

на е един от водещите в показателите за икономическо развитие в България 

през 2008–2013 година и би следвало да се очаква, че предприятията ще 

продължат да работят усилено в областта на внедряването на нови продукти. 

Половината от предприятията, разработили нови продукти през анализи-

рания период, са имали счетоводни печалби през всичките пет години, 6 дру-

жества са били печеливши между една и три години и само едно предприятие 

не е отчитало печалба. Тоест на база изследването можем да твърдим, че ино-

вационна дейност, отнасяща се до продуктови иновации, се е извършвала преди 

всичко в печелившите предприятия. Възможно е тази връзка да бъде и обратна, 

а именно, че дружествата, правили продуктови иновации, са реализирали пе-

чалби през повечето години от анализирания период. 

                                       
18  По данни на НСИ, през 2008 г. делът на предприятията от отрасъл „Индустрия“, реа-

лизирали нови или усъвършенствани продукти на пазара, е 31% (www.nsi.bg/bg/ 

content/2712). Тук би следвало все пак да се отчете фактът, че данните в изследването 

са за 5-годишен период, а тези от НСИ са само за 2008 година. 

http://www.nsi.bg/bg/
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През анализирания период, сравнително равномерно са разпределени 

фирмите, имали иновационна активност, свързана с продуктови иновации, 

според критерия „големина на предприятието“ (фиг. 2.8).  

 

Фиг. 2.8. Разпределение на дружествата с иновационна активност 

по отношение на продуктовите иновации според числеността 

на персонала 

Все пак най-много – 5 предприятия, правили продуктови иновации, са 

с численост между 10 и 49 човека, а най-малко – 2 дружества, са с над 250 

човека персонал. 

Разграничението по сектори на предприятията, имали иновационна ак-

тивност по отношение на продуктови иновации, изглежда по следния начин 

(фиг. 2.9). 

 

Фиг. 2.9. Разпределение на фирмите, имали иновационна 

активност по отношение на продуктови иновации по сектори 
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Най-много, четири дружества, има от сектор 28 от КИД 2008 – „Про-

изводство на машини и оборудване с общо и специално предназначение“. 

По две фирми са в сектори 10 – „Производство на хранителни продукти“, 27 

– „Производство на електрически съоръжения“ и 31 – „Производство на 

мебели“. По едно предприятие с иновационна активност по отношение на 

продуктови иновации има в сектори 17 – „Производство на хартия, картон и 

изделия от картон“, 25 – „Производство на метални изделия, без машини и 

оборудване“, 26 – „Производство на компютърна и комуникационна техни-

ка, електронни и оптични продукти“ и 32 – „Производство, неквалифицира-

но другаде“. В крайна сметка, сектор „Машиностроене“ остава с най-много 

представители в извадката, които са имали иновационна активност, насоче-

на към нови продукти. 

Иновационна активност има в общо осем индустриални раздела във 

Варненска област. Причини за тази широка представителност могат да бъдат: 

Първо, отварянето на българския пазар към всички страни членки кара 

много български предприятия да иновират, за да запазят пазарните си пози-

ции. 

Второ, отварянето на големия европейския пазар за българските произ-

водители е сериозен мотивиращ фактор и редица предприятия правят инова-

ции, за да получат по-добри възможности за реализация на продукцията. 

Трето, възникналите във връзка с членството в ЕС възможности за фи-

нансиране на иновационни проекти по мерки „Конкурентоспособност”, 

„Развитие на селските райони” и т.н., както и директните финансирания от 

бюджета на Европейската комисия, също влияят положително по отношение 

на създаването на нови продукти от индустриалните предприятия. 

От всички 14 дружества, проявили иновационна активност по отноше-

ние на продуктови иновации, само в три има специализирано звено от рода 

на НИРД, като и трите не са микропредприятия. Съответно в шест фирми от 

тези с иновационна активност по отношение на нови продукти има марке-

тингови отдели. Тук е много важно да се отбележи, че независимо от нали-

чието или отсъствието на специализирани звена, в 11 от 14 дружества, пра-

вили продуктови иновации, има отчетена маркетингова дейност, свързана с 

тези нови продукти (фиг. 2.10). 



235 

 

Фиг. 2.10. Фирми, извършвали маркетингови дейности, пряко 

насочени към развитие или въвеждане на нови продукти на пазара 

В 79% от предприятията, произвели принципно нови продукти, са из-

вършвани сериозни маркетингови дейности, свързани с тяхното развитие или 

въвеждане на пазара. Тоест тук имаме иновационна активност, свързана не са-

мо със създаване на нови продукти, но и с тяхното реализиране и въвеждане. 

Също в 79% от фирмите, произвели принципно нови продукти или в 

11 предприятия, се отделят между 0,1 и 5% от общите разходи за разработ-

ване на нови продукти, технологии, оборудване или екипировка. В едно 

дружество този процент е между 17,1 и 30%, а в две – над 30%. Тоест твърде 

малка част от всички разходи се използват за стимулиране на иновациите. 

Нещо повече – толкова разходи може да са достатъчни за добри пазарни 

позиции в традиционните индустрии, но не и във високо-технологичните. 

Значително по-висок е делът на предприятията, правили само усъвър-

шенстване на продукцията, която се произвежда. Това е станало в 27 от 

всички 37 предприятия или в 73% (фиг. 2.11). 

Като позитивен знак все пак, тук може да се отбележи, че в голяма 

част от индустриалните предприятия във Варненска област е имало инова-

ционна активност, макар и отнасяща се до подобрени или в някои случаи – 

до псевдоиновации.  

 

Фиг. 2.11. Брой предприятия с усъвършенствани продукти 
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Анализирайки иновационната активност по отношение на технологич-

ните иновации може да се каже, че нови технологии са въведени в 16 пред-

приятия (43% от всички), но само 9 от тях (24% от всички) са собствени раз-

работки, а останалите са закупени отвън. За иновационна активност по от-

ношение на нови технологии може да се говори в 24% от анализираните 

предприятия (фиг. 2.12).  

 

Фиг. 2.12. Иновационна активност по отношение на технологични 

иновации в индустриалните предприятия от Варненска област 

Всъщност нивото на иновационната активност по отношение на тех-

нологичните иновации във Варненска област се оказва малко по-висока от 

средната за страната. По данни на НСИ технологични иновации има в 21,6% 

от предприятията в българската индустрия19, а както бе посочено, във Вар-

ненска област са 24% (фиг. 2.13). 

 

Фиг. 2.13. Иновационна активност по отношение 

на технологични иновации в България и във Варненска област 

Тук трябва да се посочи, че за Варненска област под иновационна ак-

тивност приемаме само дейността в тези предприятия, които са разработва-

ли сами новите технологии. Все пак в по-широк аспект, под иновационна 

                                       
19  По данни на НСИ  (www.nsi.bg/bg/content/2712). 
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активност би могло да се приемат и дейностите в тези фирми, които са заку-

пили отвън новите технологии, защото те имат редица действия, свързани с 

внедряването им. Все пак тези съпътстващи дейности, като обучение на пер-

сонала например, ще бъдат анализирани по-късно. 

Разпределението по отрасли на предприятията, с иновационна актив-

ност по отношение на технологични иновации е, както следва (фиг. 2.14). 

 

Фиг. 2.14. Иновационна активност по отношение на технологични 

иновации в индустриалните предприятия от Варненска област 

Отново, както при иновационната активност по отношение на продук-

тови иновации, така и при технологичните, най-много са те в сектор „Про-

изводство на машини и оборудване с общо и специално предназначение”. 

Такъв тип иновационна активност има проявена общо в седем индустриални 

сектори във Варненска област. 

Що се отнася до разпределението на дружествата с иновационна ак-

тивност относно технологични иновации според големината на персонала, 

изглежда по следния начин (фиг. 2.15). 
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Фиг. 2.15. Брой предприятия, имали иновационна активност 

по отношение на технологични иновации по големина на персонала 

Видно е, че разпределението е сравнително равномерно. Единствено 

големите предприятия са три, а останалите групи са по две дружества. Явно 

тук не може да се установи някаква пряка зависимост между големина на 

фирмата и иновационна активност. 

По-интересно е да се посочи, че в пет от дружествата с иновационна 

активност по отношение на технологичните иновации са отчетени печалби 

през всичките 5 години от изследвания период, в 3 предприятия тези печал-

би са в една до три години и само едно предприятие няма такива през всич-

ки години. Тук определено има връзка между иновационна активност и реа-

лизиране на печалби. 

Интересно е да се отбележи, че в три от дружествата с иновационна 

активност по отношение на новите технологии има едновременно отдели по 

маркетинг и по НИРД (или сродни такива). В две предприятия има само от-

дел „Маркетинг”, а в четири няма нито едно от двете звена. Тук също не 

може да се твърди за силна връзка между иновационна активност по отно-

шение на технологични иновации и наличност на звена НИРД. Все пак мал-

ко по-сериозно внимание тези фирми обръщат на маркетинговата дейност. 

Нещо друго, което прави впечатление, е, че в седем предприятия от 

извадката има иновационна активност едновременно по отношение както на 

продуктови, така и на технологични иновации. В близо 19% от анализира-

ните дружества се развива сериозна иновационна дейност, както по отноше-

ние на нови продукти, така и на технологии. 

Много важно е тук да отбележим, че абсолютно всички предприятия, ко-

ито са имали иновационна активност по отношение на технологични иновации, 

са ги създавали и въвеждали единствено за собствено ползване. Нито едно 

дружество не е продало технологичните си разработки на външна фирма. 
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Друг вид иновационна активност е свързана с покупката на оборудва-

не и машини, специално предназначени за въвеждането на нови или значи-

телно усъвършенствани продукти или процеси (в т.ч. и технологии). Тя е 

отчетена в 19 от всичките 37 предприятия или в 51,35% (фиг. 2.16). 

 

Фиг. 2.16. Иновационна активност по отношение на закупуване 

на оборудване и машини, специално предназначени за въвеждането 

на нови или значително усъвършенствани продукти или процеси 

Този вид иновационна активност е застъпена в повече предприятия, в 

сравнение с тези с продуктови или технологични иновации. Причината би 

могла да бъде в необходимостта от новата техника както за фирмите, които 

са създавали нови продукти, така и за тези, които са въвели нови техноло-

гии. 

Разпределението на предприятията с иновационна активност по отно-

шение на закупуване на оборудване и машини, специално предназначени за 

въвеждането на нови или значително усъвършенствани продукти или проце-

си по различни сектори, е, както следва (фиг. 2.17). 
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Фиг. 2.17. Разпределението на предприятията с иновационна активност 

по отношение на закупуване на оборудване и машини по сектори 

Прави впечатление, че и тук, както и при продуктовата и технологична 

иновационна активност, най-много дружества са от сектор 28 – „Производс-

тво на машини и оборудване“. По три фирми има от сектори 10 – „Произ-

водство на хранителни продукти“ и 20 – „Производство на химични продук-

ти, а по две в 27 – Производство на електрически съоръжения“ и 31 – „Про-

изводство на мебели“. 

По големина, разпределението на предприятията с иновационна ак-

тивност по отношение на закупуване на оборудване и машини, специално 

предназначени за въвеждането на нови или значително усъвършенствани 

продукти или процеси, е следното (фиг. 2.18). 

 

Фиг. 2.18. Разпределението на предприятията с иновационна активност 

по отношение на закупуване на оборудване и машини по брой персонал 
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Това разпределение е сравнително равномерно, т.е. не може да се 

твърди, че големината на дружеството оказва сериозно влияние по отноше-

ние на този вид иновационна активност. 

Друг аспект на анализа на иновационната активност се отнася до на-

личие на интелектуална собственост у изследваните дружества. В това чис-

ло изобретения, полезни модели, промишлен дизайн и търговски марки. 

Нивото на тези елементи на интелектуалната собственост във фирмите би 

дало информация и за техните иновационни способности. Нещо повече – 

изобретението е изключително стойностен елемент по отношение на инова-

ционната активност, защото той се свързва с базовите иновации. Трябва 

обаче да се отбележи, че за петгодишния период в нито едно от изследвани-

те индустриални предприятия от Варненска област не са създадени както 

изобретения, така и полезни модели. Само в едно дружество има защитен 

промишлен дизайн. Ясно е, че това е крайно недостатъчно, за да се твърди 

за някакъв сериозен иновативен потенциал у индустриалните варненски 

предприятия. Очевиден е изводът, по отношение на изобретателската актив-

ност в индустриалните предприятия от региона – изключително слаба. Нещо 

повече, има тенденция дори реално иновиралите предприятия, постигнали 

производство на нови продукти или въвели нови технологии, да не търсят 

патентна защита нито в Българското патентно ведомство, нито в Европейс-

кото. Според нас като основни причини за това могат да се посочат: 

Първо, най-често нововъведенията, които индустриалните дружества 

от Варненски регион отчитат като иновации, не са световна новост, а са но-

ви за самото предприятие или за конкретния пазар. 

Второ, приемат за продуктови иновации видоизменени, макар и в го-

ляма степен, продукти, които не отговарят на изискването за достатъчно 

промени, за да могат да бъдат приети поне като промишлен дизайн. 

Трето, поради информацията, която предприятията публикуват в патент-

ния бюлетин на Патентно ведомство, съществува риск конкурентни фирми да я 

използват и по-бързо да стигнат до успешен край на собствените си разработки. 

Малко по-добре стоят нещата с търговските марки. В 11 от 37 дружес-

тва има защитена такава през петгодишния период, което говори, че поне 

30% от дружествата в изследването са с утвърдени пазарни позиции. 
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Все пак, когато говорим за иновационна активност по отношение на 

патенти, лицензи, ноу-хау, търговски марки или софтуер, които се използват 

изключително за развитие на нови или усъвършенствани продукти или про-

цеси, нещата изглеждат малко по-различно. Реално всички тези обекти на 

интелектуалната собственост, при условие че не са създадени от фирмите, се 

закупуват отвън. Такъв тип иновационна активност е била налична в седем 

предприятия (фиг. 2.19). 

 

Фиг. 2.19. Иновационна активност по отношение на патенти, 

лицензи, ноу-хау, търговски марки или софтуер 

По сектори разпределението на фирмите с иновационна активност по 

отношение на патенти, лицензи, ноу-хау, търговски марки или софтуер, кои-

то се използват изключително за развитие на нови или усъвършенствани 

продукти или процеси, изглежда по следния начин (фиг. 2.20). 

Разпределението е равномерно, като във всеки от седемте посочени 

сектора има по едно предприятие, което не позволява да се твърди, че фир-

мите от един сектор имат превес над тези от друг по отношение на конкрет-

ната иновационна активност. 
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Фиг. 2.20. Разпределение по сектори на фирмите с иновационна 

активност по отношение на патенти, лицензи, ноу-хау, 

търговски марки или софтуер 

По отношение на големината на фирмите ситуацията е следната (фиг. 

2.21). 

 

Фиг. 2.21. Разпределение по големина на фирмите с иновационна 

активност по отношение на патенти, лицензи, ноу-хау, 

търговски марки или софтуер 

От фигурата е видно, че такъв тип иновационна активност се практику-

ва предимно от средни и големи дружества и само от едно микропредприятие. 

Освен това, почти всички фирми с иновационна активност по отношение на 

патенти, лицензи, ноу-хау, търговски марки или софтуер, които се използват 

изключително за развитие на нови или усъвършенствани продукти или проце-

си, са печеливши през целия петгодишен период, едно дружество е отчитало 

печалба през три години и само едно твърди, че е нямало такива. Макар и 

нееднозначно можем да твърдим, че този тип иновационна активност е харак-

терна предимно за средни и големи и печеливши предприятия. 
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Друга важна иновационна активност е тази, която е свързана с органи-

зационно-управленските промени. В петгодишния изследван период такава 

има проявена в 17 индустриални предприятия от Варненска област от 37 

анализирани или в 46% от всички (фиг. 2.22). 

 

Фиг. 2.22. Иновационна активност, свързана 

с организационно-управленски промени 

От тези 17 дружества с иновационна активност по отношение на орга-

низационно-управленски промени, като следствие в 13 или в 76% има поло-

жителен финансов резултат. Сравнително големият брой дружества с такъв 

тип иновационна активност идва да подкрепи тезата, че в общия случай е 

по-евтино да се променя организационно-управленската структура, в срав-

нение с цялостна реорганизация на производството и още повече на продук-

товата или технологичната структура. От друга страна, промените в органи-

зацията на управление често водят до високи финансови резултати. 

Разпределението по големина на дружествата с иновационна актив-

ност по отношение на организационно-управленски промени е, както следва 

(фиг. 2.23): 

 

Фиг. 2.23. Разпределението по големина на дружествата с иновационна 

активност по отношение на организационно-управленски промени 
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Видно е, че няма ясно изразено преимущество на едни предприятия 

спрямо други по отношение на големината на персонала. Всички категории 

са равномерно разпределени относно организационно-управленската инова-

ционна активност. 

Разпределението според отраслите, в които функционират предприя-

тията, когато става дума за организационно-управленската иновационна 

активност, изглежда по следния начин (фиг. 2.24): 

 

Фиг. 2.24. Разпределението по сектори на дружествата с иновационна 

активност по отношение на организационно-управленски промени 

Както е видно, тук също няма съсредоточаване в определени сектори 

на предприятия, които да са иновативно активни по отношение на организа-

ционно-управленски иновации. Разпределението е сравнително равномерно. 

Друг вид иновационна активност е свързана с обучение на персонала, 

пряко насочено към развитието или въвеждането на нови или значително 

усъвършенствани продукти или процеси. Такава е имало в 18 от 37 изслед-

вани предприятия (фиг. 2.25). 
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Фиг. 2.25 Иновационна активност, свързана с обучение 

на персонала, пряко насочено към развитието или въвеждането 

на нови или значително усъвършенствани продукти или процеси 

Такъв тип иновационна активност се наблюдава в 18 предприятия или 

49% от извадката, което е много висока стойност. Този тип обучение на пер-

сонала е необходимо както при въвеждането на нови технологии или проце-

си, така и в редица случаи на нови или значително усъвършенствани про-

дукти. Може би именно това е причина този тип иновационна активност да е 

по-висока както от тази по отношение на новите продукти, така и от свърза-

ната с въвеждане на нови технологии. 

Разпределението по големина на предприятията, които са отчели ино-

вационна активност, свързана с обучение на персонала, пряко насочено към 

развитието или въвеждането на нови или значително усъвършенствани про-

дукти или процеси, изглежда по следния начин (фиг. 2.26). 

 

Фиг. 2.26. Разпределението на предприятията, които са отчели 

иновационна активност, свързана с обучение на персонала 

по брой персонал 
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Отново, както и при другите видове иновационна активност, се наб-

людава сравнителна равномерност на броя предприятия, като единствено 

микропредприятията са по-малко, което всъщност е и логично, защото често 

тези най-малки предприятия просто нямат персонал, който да бъде обуча-

ван. 

Разпределението на фирмите, които са отчели иновационна активност, 

свързана с обучение на персонала, пряко насочено към развитието или въ-

веждането на нови или значително усъвършенствани продукти или процеси, 

според икономическия сектор, в който функционират, е следното (фиг. 2.27). 

 

Фиг. 2.27. Разпределението на предприятията, които са отчели 

иновационна активност, свързана с обучение на персонала 

по индустриални сектори 

Най-много представители тук има от сектор 28 – „Производство на 

машини и оборудване с общо и специално предназначение“. С по двама 

представители са четири сектора, а с по един – седем. Но като цяло и тук 

има сравнителна равномерност в разпределението, подобно на другите ви-

дове иновационна активност. 
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От всички предприятия в извадката, 8 или 22% са се възползвали от 

финансиране за някакъв вид иновационна дейност (фиг. 2.28). 

 

Фиг. 2.28. Предприятия, получили финансиране за иновационна 

активност през изследвания период 

От тези осем дружества, седем са получили средства за създаване на 

нови или усъвършенствани продукти, процеси, техника или технологии, 

организация на производството и управление. Едно предприятие е било фи-

нансирано за технически и консултантски услуги. Явно е, че общият брой на 

получилите финансиране фирми не е голям, но трябва да се отбележи, че в 

сравнение с предишни периоди, процентът на подкрепени по отношение на 

иновации дружества е значително по-голям20. 

Другият разпространен в световен аспект начин за стимулиране на 

иновационната активност на предприятията е чрез данъчни облекчения. За 

съжаление, от всички анализирани предприятия само едно е получило таки-

ва, което е крайно недостатъчно и показва, че един от основните методи за 

повишаване на иновационната активност на фирмите, почти не се прилага в 

България. 

Разпределението на предприятията според средствата, отделяни за но-

ви продукти, технологии, оборудване или екипировка като среден процент 

за периода от общите разходи, за периода 2008–2013 г. е, както следва (фиг. 

2.29). 

Най-голяма част от предприятията от извадката – 57%, посочват, че 

отделят между 0,1 и 5% от общите разходи за иновационни дейности. На 

второ място са тези, които не правят никакви разходи в тази насока – 19%. 

                                       
20 По данни от старо проучване на автора за периода 1996–2010 година. 
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Около 8% заделят над 30% от разходите си за иновативни дейности, което е 

сериозна основа и за добри бизнес постижения. Не случайно всичките три 

дружества са с добри финансови резултати. 

 

Фиг. 2.29. Средства, отделяни от предприятията за нови продукти, 

технологии, оборудване и екипировка, като процент от общите разходи 

Продължавайки анализа и изхождайки от една класификация на Орга-

низацията за европеиско сътрудничество и развитие (OECD), индустриални-

те сектори могат да се разгледат в 3 класа в зависимост от средните разходи 

за иновационни дейности, като отношение към общите разходи21 може да се 

каже следното: 

В клас I, наречени върхови технологични сектори, се инвестират над 

17% до около 30% от своите приходи за иновационна активност. 

В клас II, известни като високотехнологични сектори, разходите за 

иновации като процент от приходите на предприятията са в границите от 5% 

до 17%. 

В клас III – традиционни производства, разходите за НИРД са под 5%. 

Следователно голямата част от индустриалните предприятия от Вар-

ненска област се отнасят именно към клас III – традиционни производства. 

Що се отнася до класове I и II, то това са по-скоро изключения, което гово-

ри, че варненската индустрия е по-скоро традиционна, отколкото модерна. 

 

                                       
21  Шиваров, Г., М. Мирчев, Б. Ванев, В. Акиванов. Анализ на възможностите и тен-

денциите за технологично развитие на българските предприятия. Проект „Разработ-

ване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работ-

ната сила по браншове и региони”, София, 2010. 
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4. Основни изводи от изследването 

Въз основа на представения многообхватен и задълбочен анализ могат 

да се формулират следните по-важни изводи относно спецификата на ино-

вационната активност на индустриалните предприятия от Варненска област: 

 В направеното изследване се доказва хипотеза 2 и не се доказва хи-

потеза 1, а именно – иновационна активност (с изключение на тази, 

отнасяща се до покупка на машини и оборудване, специално пред-

назначени за въвеждане на нови или значително усъвършенствани 

продукти или процеси) се наблюдава в по-малко от половината изс-

ледвани предприятия. 

 Хипотеза 3 не се доказва, т.е. не може да се твърди, че в големите 

индустриални предприятия от регион Варна има по-висока инова-

ционна активност, отколкото в останалите дружества. 

 Най-силно представяне по отношение на различните видове инова-

ционна активност има при закупуване на оборудване и машини, 

специално предназначени за въвеждането на нови или значително 

усъвършенствани продукти или процеси, следвани от обучение на 

персонала, пряко насочено към развитието или въвеждането на но-

ви или значително усъвършенствани продукти или процеси. 

 Най-слаба е иновационната активност, отнасяща се до патенти, лицензи, 

ноу-хау, търговски марки или софтуер, които се използват изключител-

но за развитие на нови или усъвършенствани продукти или процеси. 

 За петгодишния период в нито едно от изследваните индустриални 

предприятия от Варненска област не са създадени както изобрете-

ния, така и полезни модели. 

 Иновационна активност по отношение на патенти, лицензи, ноу-

хау, търговски марки или софтуер, които се използват изключител-

но за развитие на нови или усъвършенствани продукти или проце-

си, се практикува предимно от средни и големи предприятия. При 

условие че патентната активност е показател най-вече за радикални 

или първични иновации, с потвърдена световна новост, може да се 

твърди, че в тази област позициите на индустриалните предприятия 

от Варненска област са твърде слаби. 
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 Иновационна активност, която е свързана с организационно-управ-

ленските промени, е една от най-често срещаните. Такава има в 

46% от всички изследвани предприятия. 

 Финансиране за иновационна активност са ползвали 8 предприятия 

или 22% от всички в извадката. Този процент е по-голям, в сравне-

ние с предишни периоди22. 

 Все още държавата не стимулира в достатъчна степен иновациите в 

българските промишлени предприятия, а това във всички развити 

индустриални страни не е така. 

 Средният процент разходи, които дружествата от Варненска област 

отделят за иновационна дейност, е между 0,1% и 5%, което е харак-

терно не за високотехнологични, а за традиционни бизнеси. 

 Анализите недвусмислено очертават двустранната връзка – финан-

сови резултати и иновации. От една страна, голямата част от предп-

риятията, които правят продуктови и технологични иновации реа-

лизират сериозни печалби. От друга страна, е явно, че за да се пра-

вят подобен тип иновации е необходимо сериозно финансиране. 

Заключение 

В началото на ХХI век стремежът на фирмите да поддържат високо рав-

нище на иновативност е продиктуван от желанието им за изграждане и развитие 

на стабилни конкурентни предимства в дългосрочен план. Поддържането на ус-

пешна политика и стратегия, насочени към задоволяването на специфичните 

потребителски вкусове с уникални предложения, различни от конкурентните, 

изисква именно високо равнище на иновативност във всички сфери от фирмена-

та дейност. Това позволява да се избегне директната ценова конкуренция за 

сметка на постигането на удовлетвореност и лоялност на потребителите.  

Настоящото изследване на иновационната активност в икономиката на 

Варненска област има за обект индустрията, като една от ключовите сфери 

на стопанството. В резултат на направените проучвания и анализи са очер-

тани следните по-важни заключения: 

                                       
22  По данни от предишни изследвания на автора. 
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1. Равнището на иновационна активност на варненските индустриални 

предприятия е сравнително ниско, като най-разпространена е отнасящата се 

до закупуване на оборудване и машини, специално предназначени за въвеж-

дането на нови или значително усъвършенствани продукти или процеси. 

2. Държавата не стимулира в достатъчна степен иновациите, за разли-

ка от развитите индустриални страни. За това допринасят и мениджърите на 

фирмите, които не се възползват напълно от съществуващите програми за 

финансиране на иновациите. 

3. За да бъдат иновациите фактор за интензивен растеж на българската 

индустрия, е особено важно да се стимулират иновационната и изобретател-

ската активност на фирмите и физическите лица, което е предпоставка за 

повишаване нивото на базовите иновации в икономиката. 

Незадоволителното състояние на иновационната активност в индустрията 

във Варненска област, изисква неотложното им стимулиране и развитие. Задъл-

жително следва да се увеличат инвестициите, както държавни, така и частни, в 

областта на познанието и иновациите, като акцентът трябва да падне върху базо-

вите иновации, имащи изключително значение за развитието на цялата икономи-

ка. Необходимото развитие на иновативността на българската индустрия изисква 

задължително създаване на по-добри условия за предприятията, които правят 

иновации. С оглед на това е наложително да се предприемат адекватни действия 

както от страна на държавата и общините, така и от мениджърите на отделните 

предприятия. Ефектът от съвкупното прилагане на мерки на всички нива ще даде 

желания ефект, а именно – повишаване конкурентното равнище на предприятия-

та и оттам, подобряване на жизнения стандарт в страната. 
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INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES FROM 

THE VARNA REGION FOR THE PERIOD 2009-2013 

Chief Assist. Prof. Dr Plamen Pavlov 

Abstract 

The study of the innovation activity of companies may be particularly useful for 

several reasons. It provides information about the various kinds of innovation activity 

which enterprises undertake, such as whether they are involved in research and develop-

ment, whether they purchase knowledge and technologies in the form of licences or di-

rectly ready-made equipment, or use other external knowledge. There can also be ob-

tained data about the training of employees in conjunction with the development and the 

implementation of innovations as well as whether there are undertaken changes in the 

form of organizational and managerial innovations. In this connection, the quantitative 

measures of costs with respect to each innovation activity are an important measurement 

of the level of the innovation activity of enterprises, the industry and the entire economy. 
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DIE INNOVATIONSAKTIVITÄT IN DEN INDUSTRIELLEN BETRIEBEN 

IM VERWALTUNGSGEBIET VARNA FÜR DEN ZEITRAUM 2009-2013 

Hauptass. Dr. Plamen Pavlov 

Zusammenfassung 

Die Untersuchung der Innovationsaktivität der Unternehmen kann aus mehreren 

Gründen von besonderem Nutzen sein. Sie liefert Information über verschiedene Typen 

von Innovationstätigkeit, die in den Betrieben stattfindet, wie z. B. ob in diesen For-

schung und Entwicklung stattfindet, ob sie Wissen und Technologien in der Form von 

Lizenzen oder direkt fertige Ausstattung kaufen oder anderes externes Wissen anwenden. 

Diese Art von Untersuchung ermöglicht Informationserfassung über die Ausbildung der 

Angestellten im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Einsatz von Innovationen 

und ob Veränderungen in der Form von Innovationen im Organisationsmanagement statt-

finden. In diesem Kontext sind die quantitativen Ausmaße der Ausgaben für alle Typen 

von Innovationstätigkeit ein wichtiger Indikator für das Niveau der Innovationsaktivitäten 

der Unternehmen, der der Industrie und der ganzen Wirtschaft.  

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ВАРНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2009 – 2013 ГОД 

Гл. асс. д-р Пламен Павлов 

Резюме 

Исследование инновационной активности фирм может быть особенно по-

лезным по нескольким причинам. Оно обеспечивает информацию о различных ви-

дах инновационной деятельности, осуществляемой предприятиями, например, за-

нимаются ли они научно-исследовательской или развивающей деятельностью, по-

купают ли они знания и технологии под формой лицензий или же готового обору-

дования, или же пользуются прочими внешними знаниями. Можно получить дан-

ные также относительно обучения служащих в связи с развитием и внедрением 

инноваций, а также происходят ли изменения под формой организационно-

управленческих инноваций. В этой связи количественные измерения расходов лю-

бой инновационной деятельности являются важной мерой уровня инновационной 

активности предприятий, промышленности и всей экономики.  
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