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П онастоящем в страната ни се усеща остра
нужда от привличане на новости и работа

на млади научни работници в областта на внедря-
ване на новите технологии. Идейните проекти
също представляват интерес, но в конкретния слу-
чай се поглежда по-благосклонно на теоретико -
практичните резултати и възможностите за тяхно-
то финансиране. Постановка на задачата ни дава
ясна насока за поставените цели в настоящи и
бъдещи проекти. Без подобна постановка за прак-
тико-приложни резултати ще се достигне до тип на
научно развитие изцяло в областта на теорията, а
това за съжаление в много от случаите се избягва
от инвеститори, невиждащи практическото прило-
жение на проекта. В други случаи съществуват
множество практико-приложни проекти, но без до-
бра бюджетна рамка, което не позволява развитие.
С това мисълта се насочва изцяло по направление
и откриване на новости с цел тяхното внедряване
при достигане на практико-приложни резулати. Та-
ка се формира една структурна схема на целенасо-
чено  внедряване на нови постижения. Тази или
подобна схема би била особено трудна, при усло-
вие че нямаме научен потенциал, с който да бора-
вим. Нещо повече - в последните години се наблю-
дава рязка ориентация на млади потенциално сил-
ни кадри, които насочват своите усилия извън
страната. На този процес на "изнасяне" на млади
таланти влияят разнообразни фактори, водещите
от които са нивото на техническо развитие и фи-
нансовата рамка, предвидена за тези нововъведе-

ния. Разбира се, ако тенденцията се запази, това в
един момент ще доведе до значително изоставане
на страната ни от световните стандарти. Ето по та-
зи причина подходът за допълнително стимулира-
не на научните резултати, постигнати при подобни
изследвания, би бил най-удачното решение. С по-
добно технологико-практично финансиране се е
заело Министерството на икономиката. За тази го-
дина, считано от 15.03.2006, стартира набиране на
предложения за практико-приложни проекти, кои-
то са разделени в две основни групи:

– Научно-приложни изследователски проекти;
– Технико-икономически/предпроектни проуч-

вания.
Кратка извадка за типа и начина на финансира-

не при Националния иновационен фонд: 
"Бюджетът на Иновационния фонд за 2005 г. е

5 мнл. лв. - 20 % от бюджетните средства на фонда
за тази година да бъдат предназначени за проекти
от типа - технико-икономическо проучване, т.е. 1
млн. лв. При научно-приложни изследователски
проекти максималната стойност на субсидия е в
размер на  500 000 лв. със срок на реализация до 3
години, като разходите за изследване и развитие се
покриват от фонда в рамките на 25 до 50%. Проек-
тите с характер на предпроектно проучване имат
право на 25 % субсидия от направените разходи,
като максималната стойност на субсидията е до 
50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1
година. За субсидия могат да кандидатстват всички
лица, регистрирани по Търговския закон на Репуб-
лика България, реализиращи проектите на терито-
рията на България, сами или съвместно с други ли-
ца, регистрирани по Търговския закон, висши учи-
лища, БАН, научни организации или колективи.
Оценката на конкурсната документация ще се
осъществява от Оценяващ комитет, който ще се
състои от 15 души - представители на бизнеса и
науката с доказана професионална репутация.
Проектите се оценяват по два критерия: иноватив-
ност и икономическа перспектива. Изискванията,
на които трябва да отговарят кандидатите, са капа-
цитет на управителния екип да реализира проекта;
добре описани действия и тяхното бюджетно оси-
гуряване; познават ли се нуждите на пазара; очак-
вани резултати и ползи за предприятието или на-
ционалната икономика". [1]

Подходи и начини за решение.

Понастоящем в страната ни има остра нужда от
въвеждане на нови практико-приложни идеи. Едно
технологично допълнение и организация на среда,
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в която ще се развива научният потенциал, би би-
ло най-целесъобразното решение до момента. Раз-
бира се, без това допълнително да натовари съще-
ствуващата нормативна система. Опростените ме-
тодики за реализация на проектите са един от на-
чините за този тип решение. Съществуват множес-
тво типови проекти, които биха могли да бъдат фи-
нансирани и внедрени. Но предвид на настоящата
нископроизводствена обстановка в страната  при-
мерни технически проекти могат да бъдат няколко:

1. Реализация на проект за проследяване и кон-
трол на пълната консумираната ел. енергия по от-
ношение на нейния спектър: 

– реализация на проект за окачествяване на за-
обикалящата шумова среда и практико-приложни
методи за потискането на шума;

– реализация на проект за различни видове ал-
тернативна енергия - енергията на водата и водни-
те ресурси, топлинните генератори;

– алтернативна електроенергия [2] с цел про-
следяване на актуални технологии и новости при
производство.

Списъкът на проекти не може да бъде обхванат
само в няколко примера, но може да се даде нача-
ло и посока на работа в областта. 

2. Въвеждане и внедряване на тези и други но-
вости с цел осъвременяване като цяло на потребле-
ние и контрол. За постигане на подобни широкома-
щабни мерки е необходима развойна среда с целе-
насочени дейности. Този тип среда може да бъде
създадена и стимулирана към различни научни ор-
ганизации и университети. Компетентността на ра-
ботещите екипи се поставя на първо място при по-
добна развойна дейност. Типичен пример са уни-
верситети със собствена развойно практическа ра-
бота. Подобна дейност би била основа при съста-
вяне и изследване на дадена проекторазработка.
Нещо повече, горепосоченият фонд за субсидира-
не е насочен предимно към малки и средни пред-
приятия. Предприятия от този тип нямат възмож-
ност за създаване на собствена изследователска ба-
за, което е още една предпоставка за обръщането
към научните институции в страната.  Доколко е
развита тази база за изследване при отделните вис-
ши учебни заведения е въпрос, на който може да се
отговори многозначно. В повечето случаи новатор-
ските компании и средните предприятия се водят
основно от последните въведения в измервателна-
та техника към всяка научноизследователска лабо-
ратория. Едва след кратък оглед може да се напра-
ви правилният избор на университети, динамично
спонсориращи собствените си лабораторни бази.

Една такава напълно новосъздадена и системно
усъвършенствана е базата към Бургаския свободен
университет. Техническата база за изследване на
аудиосигнали например е една от най-съвременни-
те и иновативни новости, създадени заедно със
студентско радиостудио. Друг важен критерии са
реализираните и внедрени до момента подобни
проекти, методиките за проектно целево насочване
и възвръщане на началните инвестиции. Този тип
планиране трябва основно да се насочи към кон-
кретна стратегия при планиране на началните раз-
ходи по изработка и внедряване. Подобен тип пла-
ниране може да се осъществи на база на предвари-
телно проучване в конкретната област. Търсене на
целенасочени инвестиции също е метод, който се
използва при подобен тип целево проектно плани-
ране. За да не се нарушава синхронът между
търсене и предлагане, предварително се уточняват
всички детайли в едно задание. Изпълнението на
поетите ангажименти на двете страни се деклари-
ра под формата на срокове, междинни инвестиции
и резултати. Фирмите като цяло трябва да бъдат
подпомогнати и насочени с помощта на техноло-
гичното им развитие [3].  Наскоро в страната ни се
създаде "Асоциация за малки и средни предпри-
ятия", представляваща неправителствена органи-
зация, имаща за цел усъвършенстване на малкия и
среден бизнес чрез въвеждане на редица техноло-
гично приложни иновации [4]. Именно този тип
иновации и иновационни стратегии ще подтикнат
научното общество да подходи практико-прилож-
но към търсените проблеми и решения.

Схема на работа и очаквани резултати.

Република България разработва иновационна
стратегия, чиято схема предвижда многостран-
ността на разглеждания въпрос. Иновационната
схема бива разделяна на "Изходни позиции" и
"Мотиви".

В настоящата част на статията са разгледани
мерките, които се предвиждат в стратегията за
иновационно развитие от страна на държавата. То-
зи тип мерки биват разделяни на Финансови и не-
финансови инструменти за реализация. Финансо-
вите инструменти преминават през частична фи-
нансова подкрепа от страна на държавата, която
основно е ориентирана към малките и средни фир-
ми. Нефинансовите страни са с подчертано взаим-
но сътрудничество между различните изследова-
телски звена. Ролята на държавата тук е анализ и
подкрепа на иновационния потенциал при фирми-
те, търсене на чуждестранни инвестиции с цел
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стимулиране на предприятието. При отчитане на
финансовите условия за отправна точка се взема
периода след 2002 г. Като заключение в посочена-
та методика е създадена обща матрична структура
за изпълнение, мониторинг и оценка на прилагани-
те мерки [5].

В синхрон и допълнение на предвидената ме-
тодика за иновации се предлага следната структур-
на схема за конкретна реализация на проект:

– потребител - частна компания или организа-
ция, търсеща и внедряваща новости. Този тип ком-
пания в момента може да бъде всяка приватизира-
на организация или производство;

– изпълнител - широкоспектърен поглед при
търсене на изпълнител. За изпълнител е добре да
се търси фирма, която използва младия научен по-
тенциал на страната. Така ще се достигне до рабо-
та с млади и амбициозни хора. Допълнително
създадената амбиция при този подход ще насърчи
работата сред студенти и млади научни организа-
ции. За пример в Старозагорски окръг при научни-
те организации най-голямо е участието на млади
научни работници;

– уточняване на предварително задание и фи-
нансова договорка между страните.  С цел създава-
не и уточняване на началните правила се предлага
този тип подход на работа. В този тип правила мо-
гат да се уточнят всички предварителни мерки и
стратегии;

– поставяне на преодолими срокове за изпълне-
ние и тестване. Сроковете като правило невинаги
са били силна страна. По тази причина е добре
предварително да се обмислят добре поставените
цели и задачи на двете участващи страни;

– предлагана методика за изпълнение от страна
на изпълнителя. Тук се конкретизира типът и на-
чинът на работа от страна на изпълнителя, използ-
ваните методики за реализация и надеждността на
изделието;

– постигнати резултати - тестове и изследвания
в лабораторна и практическа среда. След постига-
не на начални резултати се подхожда към тестове,
които доказват слабите страни на разработката. За
щастие при техническите разработки всички слаби
страни явно проличават след практическите изпи-
тания. Вземане на мерки за отстраняване на слабо-
стите и отново експеримент;

– допълнителни договорки при внедряване и
експлоатация. Този тип договорка произлиза от то-
ва, че невинаги в процеса на предварителен анализ
може да се предвиди многостранността на раз-
глеждания проблем. По тази причина е добре да се

направят допълнителни споразумения и анализ
при подобна обстановка.

Изводи и заключения:

От направения анализ могат да се посочат
следните по важни изводи:

1. Внедряването на нови научно-приложни про-
екти към техническите отрасли в страната е особе-
но наложително на настоящия етап. Начинът за то-
ва постигане се залага в програмата на Министер-
ството на образуванието и науката.

2. Необходима е разработка и подкрепа на на-
учни организации и институции в областта на ино-
вационни технологии.

3. Предложените типове проекти в зависимост
от характера на своята новост могат да включат и
млади кадри независимо от малкия им опит.

4. Българските компании и фирми могат актив-
но да участват за обновяване на своя научно- прак-
тичен потенциал.

5. Ползотворно ще бъде внедряване на новости
дори при компании с изцяло търговска цел.
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