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Очакванията
на бизнеса

Седма рамкова програма:
www.7fp.mon.bg

Интелигентна енергия:
www.ec.europa.eu/energy/intelligent

Рамкова програма за конкурентоспособност и 
иновации:
ec.europa.eu/cip

Предстояща Програма за насърчаване на 
конкурентоспособността и иновациите в МСП:
ec.europa.eu/cip/cosme

Структурни фондове на ЕС: 
www.eufunds.bg

ОП Конкурентоспособност:
www.opcompetitiveness.bg

ОП Човешки ресурси:
www.esf.bg

ОП Регионално развитие:
www.bgregio.eu

ОП Административен капацитет: 
www.opac.government.bg

 ОП Транспорт: 
www.optransport.bg

ОП Околна среда: 
www.moew.government.bg

ОП Техническа помощ: 
www.minfin.bg

Програма за развитие на 
селските райони:
www.prsr.government.bg

Учене през целия живот:
www.hrdc.bg

Фонд научни изследвания:
www.nsfb.net

Enterprise Europe Network - Европейската мрежа в под-
крепа на бизнеса, предлага на българските предприема-
чи от МСП широк набор от бизнес и иновативни услуги 
„на едно гише“. С над 600 бизнес организации в 50 стра-
ни от Европа, Азия, Северна и Южна Америка, мрежата 
поддържа едни от най-големите бази данни за бизнес и 
технологични обяви в света. Тя има силни връзки с инсти-
туциите на ЕС и действа като посредник между тях и МСП. 

За първите две години от своята работа експертите на 
Enterprise Europe Network:
•	 съдействаха	за	сключването	на	над	2	200	договора	за	

бизнес, технологично и проектно партньорство;
•	 посетиха	близо	60	000	фирми;
•	 организираха	над	12	000	събития	с	участието	на	близо	

500 000 клиенти;
•	 отговориха	на	250	000	запитвания	на	малкия	и	средния	

бизнес.

Ако не знаете откъде да започнете, едно обаждане при 
нас ще е добро начало.

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu  
www.enterprise-europe-network.bg 

•	 България	заема	първо	място	в	Европа	по	състояние	
на	бизнес	климата	за	2012	г.;

•	 48.2%	от	предприемачите	от	индустриалния	сектор	и	
46.9%	от	сферата	на	услугите	имат	позитивни	очаква-
ния за развитието на бизнеса си; 

•	 Трета	позиция	има	страната	в	Очакванията	за	вътрешни	
продажби;  

•	 По	показателя	Очаквания	за	експорт	България	е	наре-
дена на второ място;

•	 България	е	на	 трето	място	в	 Европа	по	показателя	
Очаквания	за	инвестиции;

•	 Страната	ни	заема	четвърто	място	по	Очаквания	за	със-
тоянието на заетостта.

По данни на Европейската асоциация 
на търговско-промишлените палати

Фондация „Приложни изследвания и
комуникации” – координатор
София	1113,	ул.	Александър	Жендов	5
тел.:	02/973	3000/431-437
факс:	02/973	3588
E-mail: arcfund@online.bg
URL: www.arcfund.net

Българска стопанска камара
София	1000,	ул.	Алабин	16	-	20
тел.:	02/93	209	54,	987	26	04
E-mail: ierc@bia-bg.com
URL: www.ierc.bia-bg.com

Единен център за иновации на БАН
София	1113,	ул.	Акад.	Г.	Бончев	10
тел.:	02/971	47	23,	факс:	02/872	25	44
E-mail: karina.angelieva@jic.bas.bg
URL:	www.jic-bas.eu/

Бизнес Информационен и
Консултантски Център (БИКЦ) – Сандански
Сандански	2800,		ул.	Скопие	5
тел.:	0746/30549,	факс:	0746/32403
E-mail: office@bicc-sandanski.org
URL: www.bicc-sandanski.org

Търговско-промишлена палата – Добрич
Добрич	9300,	ул.	България	3,	п.к.	182
тел.:	058/601472,	факс:	058/601434
E-mail: cci@dobrich.net,  een@cci.dobrich.net 
URL: www.cci.dobrich.net

Бизнес център за подпомагане
на малки и средни предприятия – Русе
Русе	7000,	ул.	Кресна	14
тел.:	082/821472,	факс:	082/821472
E-mail: enterprise-europe-network@smebg.net
URL: www.bsc.smebg.net
www.enterprise-europe-network.smebg.net

Ямболска търговско-промишлена палата
Ямбол	8600,	ул.	Раковски	1,	п.к.	291
тел.:	046/662939,	факс:	046/665011
E-mail: ycci@bsbg.net
URL: www.yambiz.com

Търговско-промишлена палата – Враца
Враца	3000,	бул.	Христо	Ботев	24,	п.к.	267
тел.:	092/660271,	факс:	092/626308
E-mail: cci-vr@bitex.com
URL: www.cci-vratsa.org

Търговско Промишлена Камара – Пловдив
Пловдив	4003,		ул.	Самара	7
тел.:	032/908999	(998),	факс:	032/908999
E-mail: een@pcci.bg
URL: www.pcci.bg

Българска търговско-промишлена палата
София	1058,		ул.	Искър	9
тел.:	02/8117505,	9811099,	9802189
факс:	02/9885067
E-mail: een@bcci.bg
URL: www.bcci.bg

Фондация „ГИС - Трансфер Център”
София	1113,	ул.	Акад.	Г.	Бончев,	бл.	4
тел.:	02/870	62	64,	факс:	02/870	74	98
URL: www.gis-tc.org

Търговско-промишлена палата – Стара
Загора
Стара Загора 6000, ул. Раковски 66
тел.:	042/626297,	626033,	639627,
факс:	042/626297,	626033,	639627
E-mail: office@chambersz.com
URL: www.chambersz.com

Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма
София	1502,	ул.	Славянска	8	
Юлиян Николов, Съветник на министъра
тел:	02/940	7424
E-mail: j.nikolov@mee.government.bg 

АРК консултинг ООД
София	1113,	ул.	Александър	Жендов	5
тел.:	02/973	3000,	факс:	02/973	3588
E-mail: arcfund@online.bg
URL: www.arcfund.net

e x e c u t i v e  a g e n c y

f o r  c o m p e t i t i v e n e s s  &  i n n o v a t i o n  
EUROPEAN COMMISSION

Enterprise	 Europe	 Network	 е	 инициатива	 на	 Европейската	 комисия,	 Генерална	
дирекция	 „Предприятия	 и	 промишленост”,	 която	 стартира	 през	 2008	 г.	
Оперативното	 управление	 на	 Мрежата	 се	 осъществява	 от	 Изпълнителната	
агенция	 за	 конкурентоспособност	 и	 иновации	 (EACI).	 Enterprise	 Europe	 Network	
се	 съфинансира	 от	 Програмата	 за	 конкурентоспособност	 и	 иновации	 (CIP)	 на	 ЕС.	 
 
Използвани	са	идеята	и	графичното	оформление	на	Изпълнителната	агенция	за	конкуренто-
способност	и	иновации	към	ЕК.	Европейската	комисия	не	носи	отговорност	за	съдържанието	
и	използването	на	информацията	от	тази	публикация.	

АктуАлнО
 БлизО дО вАС
  те уСПяхА
   вреМе зА рАСтеж
    ФинАнСирАне нА МСП



рецепта срещу кризата Трите стълба на 
иновациите

Мрежата за Вас

В една пазарно ориентирана система капиталите оти-
ват там, където има висока възвръщаемост. Затова всяка 
държава трябва да прави онова, което е по силите й, за 
да	бъде	конкурентна.	Какво	може	да	направите?	Мисля,	
че	ключът	са	иновациите.	В	България	е	направено	много,	
но	вие	влагате	0,5%	от	БВП	в	изследователска	дейност.	
Обещанието	е	към	2020	г.	този	процент	да	стане	1,5,	но	
кое	е	важното?	Не	само	да	се	увеличават	инвестици	ите,	
а те да доведат до увеличаване на производството и 
да се положат основите на конкурентоспособността на 
България	за	дълъг	период	от	време.	Затова	в	центъра	
на вниманието трябва да застане иновацията, т.е. новите 
начини, по които се правят нещата.
Резултатът, който искаме да постигнем, се основава на 
няколко стълба:
Първо, на уменията на човешкия капитал 
- от работниците през мениджърите, дър-
жавните служители и ръководителите. 
Второ, на обвързаността на различните 
участници, на връзката между универ-
ситетите и промишлеността.
Трето,	на	инфраструктурата,	която	да	
подпомага иновациите. 

Джанмитра Деван 
вицепрезидент на 
Световната банка

Enterprise Europe Network	–	България	ще	ви	помогне	в	
намирането на доставчици, дистрибутори, възложители, 
подизпълнители и надеждни партньори за внос и износ 
на	стоки	и	услуги.	Чрез	офисите	на	мрежата	можете	да	
получите съвети и практическа помощ само с едно теле-
фонно	обаждане.

Enterprise Europe Network	–	България	ще	изясни	ваши-
те потребности и ще ви предложи нови възможности за 
международни партньорства, обучения и научноизсле-
дователски проекти. Мрежата ви насърчава да бъдете 
активни и ви подкрепя през целия процес.

Enterprise Europe Network	–	България	ще	ви	подкре-
пи при намирането на подходящите партньори, ако ви 
е необходима конкретна технология, за да подобрите 
бизнеса си или искате да спечелите от ваша иновация. 
Чрез най-голямата база данни за технологии в света с над  
13	000	профила,	мрежата	сближава	научните	постижения	
и бизнеса.

Enterprise Europe Network	–	България	ще	ви	спести	вре-
ме и усилия при тълкуването на европейското законо-
дателство и директиви, ще преведе политиките на ЕС на 
близък	и	разбираем	език	според	специфичните	нужди	
на вашата компания.

Enterprise Europe Network–	България	ще	ви	консултира	
за	достъпа	до	европейските	програми	за	финансиране	на	
научните изследвания, развойната дейност и инова-
ции,	до	инвестиционни	и	фондове	за	рисков	капитал	
и банки; за разработката и управлението на про-
ект или обществена поръчка.

Enterprise Europe Network – 
България	ще	ви	ориентира	в	на-
чините за интелектуална защита, 
така че да спечелите от своите 
идеи и иновации. Мрежата ще ви съ-
действа	при	идентифицирането,	защитата	
и пускането на пазара на вашата интелекту-
ална собственост.

ЕЛАТЕ В МРЕЖАТА

www.enterprise-europe-network.bg 

Конкурентоспособността	на	българските	МСП	се	подобрява.	През	2010	г.	
инвестициите	на	частния	сектор	в	НИРД	са	се	увеличили	с	над	100	млн.	лв.	Това	
е	изключително	добра	тенденция,	която	ще	ни	нареди	сред	водещите	държави	
по този показател и ни приближава до целта, която сме си поставили – през 
2020	г.	тези	инвестиции	да	достигнат	1.5%	от	БВП.	

Друг много добър индикатор за конкурентоспособността на нашите МСП е 
износът.	През	2011	г.	той	е	нараснал	спрямо	2010	г.	с	близо	30%,	което	показва,	
че българските предприятия предлагат търсени на международните пазари 
продукти. Силна тяхна страна е способността им да намират добри пазарни 
ниши,	които	не	представляват	интерес	за	големите	корпорации.	И	точно	там	
нашите	фирми	се	позиционират	по	подходящ	начин.

Държавата подкрепя МСП, като 
подобрява достъпа до кредитиране 
с нови инструменти като Програмата Jeremie, гарантиране на заемите, 
предоставяне на публичен ресурс при нулев лихвен процент и др.; съз-
дава	базовата	физическа	инфраструктура;	намалява	административната	
им	тежест.	Програмата	за	по-добро	регулиране	включва	конкретни	мерки	
за	опростяване	работата	на	предприемачите,	МИЕТ	работи	за	защита	на	
българския бизнес.

Браншовите и работодателските организации имат също голяма роля, 
за да създават представителност на бизнеса и защитават неговите интереси.

Европейските фондове	са	не	по-малко	важни	с	осигурявания	свеж	фи-
нансов	ресурс.	Затова	подобряваме	ОП	„Конкурентоспособност”	с	нови	
схеми, които улесняват иновациите. Работим за създаване на технологичен 
парк	близо	до	София,	който	ще	даде	на	предприятията	необходимата	инфра-
структура за развитие на иновативни продукти и услуги, директен контакт с 

научноизследователските звена, разположени в него, с университетите в столицата, възможност да наемат помещения.
Enterprise Europe Network – България също има своето важно място, защото мрежата 

надхвърля като участие ЕС и осигурява на МСП бърз и лесен достъп до потенциални 
партньори в много държави.

В кризата оцеляват най-добре управляваните предприятия, които използват оптимал-
но ресурсите си, произвеждат иновативни продукти, предлагат нови изделия и услуги.  

Юлиян Николов
съветник на министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма

Факти в 
подкрепа 

•	 Прирастът	на	заетостта	в	МСП	е	1%	го-
дишно,	в	големите	предприятия	-	0,5%.

•	 Микропредприятията	имат	дял	от	58%	
в растежа на заетостта в стопанската 
сфера.	

•	 67%	от	всички	заети	лица	в	ЕС	са	в	МСП.	
•	 Годишният	прираст	на	заетостта	в	МСП	в	

България	2002	-	2010	г.	е	3.5%.	

По данни на ЕК

Фондация „Приложни изследвания и комуни-
кации”	е	координатор	на	мрежата.	Като	непра-

вителствена организация, тя работи за развитието на съвременното 
общество,	основано	на	знанието,	информационните	технологии	и	
иновациите. Сред нейните инициативи са мрежата Enterprise Europe 
Network,	Националният	иновационен	форум,	Националният	конкурс	
за	иновативно	предприятие	на	годината,	годишният	доклад	Иновации.
бг,	създадените	Експертен	съвет	по	иновации	и	Бизнес	клуб	за	инова-
ции.	Издава	бюлетина	на	Enterprise	Europe	Network		„Вести”	и	поддържа	
сайта му www.enterprise-europe-network.bg.

Българска стопанска камара е неправителствена организация 
на	българската	индустрия.	В	нея	членуват	над	40	000	търговски	

дружества,	113	браншови	работодателски	организации,	26	регионални	
организации	и	106	местни	органи,	Асоциацията	на	индустриалния	ка-
питал	в	България,	Конфедерация	„Съюз	на	българската	индустрия”,	БАН,	
университети	 и	 научно-технически	 съюзи.	 Поддържа	 Инфор-
мационната	система	на	българските	предприятия	http://beis.bia-bg.com	
и	бюлетин	„Бизнес	Индустрия	Капитали”	(http://daily.bia-bg.com	).

Единният център за иновации е координационно звено, чи-
ято	мисия	е	формирането	и	провеждането	на	иновационната	

политика	на	БАН	–	съществен	елемент	от	цялостната	й	изследовател-
ска	политика.	Центърът	е	създаден	(като	Център	за	иновации)	през	
2005	г.	и	преструктуриран	през	2010	г.	в	ЕЦИ.	Патентното	бюро	към	
ЕЦИ	консултира	и	предлага	оптимална	правна	защита	на	създаваните	
в	БАН	интелектуални	продукти.	

Бизнес Информационен и Консултантски Център - 
Сандански	е	важен	фактор	в	обществено-икономическия	жи-

вот	на	Югозападна	България	и	работи	активно	с	други	организации	и	
институции на международно, национално, регионално и местно 
ниво.	Популяризира	МСП	от	региона	чрез	изложения,	конференции,	
бизнес	форуми	и	кооперационни	борси,	провежда	семинари,	обуче-
ния,	работни	срещи	и	дискусионни	форуми,	издава	месечен	книжен	
и	електронен	бюлетин,	поддържа	сайт	с	актуална	информация	в	полза	
на	бизнеса	и	собствена	база	данни	с	информация	за	фирмите.

Бизнес център за подпомагане на малки и средни пред-
приятия – Русе е член на Европейската асоциация на аген-

циите	за	развитие	(EURADA).	Разработил	и	внедрил	е	финансови,	ин-
формационни	и	консултантски	инструменти	за	подкрепа	на	МСП.	
Работи	по	проекти	в	областта	на	енергийната	ефективност	на	клъсте-
ри, региони на знанието, използването на дизайн от предприятията. 
Член на секторните групи „Туризъм и културно наследство” и 
„Креативни	индустрии”	на	Enterprise	Europe	Network.	

Търговско-промишлена палата – Добрич е неправител-
ствена	организация	с	около	200	члена	–	частни	и	държавни	

фирми	от	региона.	Предлага	съдействие	и	на	частни	лица	и	фирми	не	
членове.

Ямболската търговско – промишлена палата си е поставила 
за	основна	задача	да	подпомага	бизнеса	в	региона,	да	форми-

ра пазарно мислене и действие, подходящ бизнес климат и среда за 
ефективни	инвестиции.	Тя	трасира	пътя	на	трансграничното	сътрудни-
чество	с	Турция	и	Гърция,	развива		публичното	партньорство	с	общи-
ните в региона. През последните десет години са спечелени и реали-
зирани	42	проекта,	като	общата	сума	е	над	5	млн.	лева.	

Търговско-промишлена палата - Стара Загора подпомага 
стопанската дейност на предприятията, представлява и защи-

тава	интересите	на	работодателите.	Към	нея	са	създадени	Център	по	
енергийна	ефективност,	Екоцентър,	Национален	център	за	професио-
нално обучение, Център по качество, Център за търговска медиация, 
Издателски	и	медиен	център.	Работи	по	европейски	и	други	междуна-
родни	проекти	в	областта	на	екологията	и	енергийната	ефективност.	

Търговско-промишлена палата - Враца заедно с регионал-
ните	си	офиси	и	клонове	в	Лом,	Берковица	и	Ботевград	обе-

динява	 над	 1000	 стопански	 субекта	 от	 Северозападна	 България.	
Участва	като	партньор	в	11	големи	международни	проекта,	сред	които:	
CONURBANT	–	за	въвличане	на	градове	и	техните	конурбации	в	разра-
ботване	 на	 планове	 и	 подобряване	 на	 енергийната	 ефективност;	
I-CREATE	–	предоставя	на	МСП	структурирани	учебни	модули	и	пома-
гала за обучение в областта на управлението на креативността и ино-
вациите; трансгранични проекти с Румъния и Сърбия.

Търговско Промишлена Камара - Пловдив		/създадена	1990	
г./	е	регионално	сдружение	с	идеална	цел,	предлагащо	профе-
сионални и достъпни бизнес услуги на предприемачите от 

Пловдивска област. Подпомага развитието на бизнеса, разполага със 
специализирани центрове: Enterprise Europe Network и Национален 
център	за	професионално	обучение	–	клон	Пловдив	/НЦПО/,	разра-
ботващ	и	прилагащ	учебни	програми	за	квалификация	и	преквалифи-
кация	за	над	40	професии.	

Фондация ГИС-Трансфер Център е независима структура 
за	трансфер	на	научноизследователски	резултати	и	техноло-

гии за обществена полза.

Българска търговско-промишлена палата е най-старата и 
голяма	неправителствена	организация	в	България	с	52	000	

асоциирани членове, чиято цел е да подпомага МСП и създава по-
благоприятна среда за развитието им. 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
(МИЕТ) има	ключови	функции	по	отношение	на	формирането	

и	провеждането	на	държавната	политика	в	ключови	области	за	въз-
действие на Enterprise Europe Network: стимулиране на иновациите и 
насърчаване	на	интернационализацията	на	предприятията.	МИЕТ	има	
изградена мрежа от търговски представители в основните търговски 
партньори	на	България	и	подпомага	участието	на	български	фирми	в	
международни	изложения	и	двустранни	форуми.

Enterprise Europe Network в България
Enterprise Europe Network  АКТуАЛНО

	•	Повишаването	на	инвестициите	в	НИРД	на	3%	от	БВП	
ще	създаде	3,7	млн.	работни	места	в	ЕС	и	ще	увеличи	
годишния	БВП	с	близо	795	млрд.	евро	до	2025	г.;

•	 На	Европа	са	нужни	1	млн.	нови	изследователи,	а	раз-
късаната	инфраструктура	трябва	да	се	рационализира;	

•	 Наложително	е	да	се	спре	"изтичането	на	мозъци",	да	
се привлекат най-добрите световни изследователи, да 
се	намали	бюрокрацията	и	се	премахнат	пречките	пред	
мобилността на изследователските кадри.

Изследване на ЕК



В отговор на предизвикателствата
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Днес уверено можем да заявим, че Enterprise Europe Network е не само 
най-голямата мрежа за консултации в света, а и най-значимата в България. 
Равносметката за 4-те години от стартирането й у нас е внушителна. 14-те бъл-
гарски партньори:

•	 организираха	или	взеха	участие	в	организацията	на	повече	от	400	събития	
с	общо	близо	17	000	участника	–	представители	на	МСП,	изследователски	
и посреднически организации, държавна администрация и др.;

•	 5	095	клиенти	получиха	съвети	за	финансиране	на	бизнеса	им,	интелекту-
ални	права,	участие	в	европейски	програми,	търсене	на	бизнес	и	техноло-
гични партньори;

•	 2	731	производствени	фирми	са	посетени	и	консултирани	на	място,	а	в	над	170	от	тях	са	проведени	
обстойни	технологични	и	бизнес	анализи	и	оценки	на	състоянието	им;

•	 разпространени	са	над	400	български	бизнес	и	технологични	оферти	и	заявки;
•	 сайтът	www.enterprise-europe-network.bg	и	регионалните	сайтове	на	партньорите	в	мрежата	са	по-
сетени	15,6	млн.	пъти.

Най-добрите резултати от всичко това са, когато нашите клиенти успеят да осъществят търговски отноше-
ния,	придобият	или	предоставят	нови	технологии	на	чуждестранни	партньори.	Българската	мрежа	помогна	
на	48	фирми	да	подпишат	такива	договори	не	само	с	европейски,	а	и	с	фирми	от	Южна	Америка.

Световната	мрежа	порасна	и	вече	покрива	50	държави	на	4	континента.	Порасна	и	българската	партньор-
ска	мрежа	с	включването	на	МИЕТ	-	още	една	предпоставка	за	по-добро	сътрудничество	между	бизнеса	и	
държавата.	Enterprise	Europe	Network	–	България	започна	и	интензивна	работа	с	новите	групи	от	фирми	–	
добилите	популярност	клъстери.	Резултатите	не	закъсняха	–	вече	участваме	активно	в	дейностите	им,	вза-
имно	обогатяваме	опита	си,	организираме	посещения	на	фирми	в	клъстерите	в	България,	както	и	на	наши	
клъстери в чужбина. Успешно се представяме на съвместни щандове по време на панаири.

Добрата	новина	е,	че	мрежата	е	оценена	на	най-високо	политическо	ниво	в	ЕК	и	ще	получи	още	един	
мандат	с	хоризонт	за	дейност	до	2020	г.	Това	е	и	голяма	отговорност	за	нас	–	в	бъдещата	си	работа	ще	се	
стараем да сме все по-близо до нашите клиенти, ще развиваме нови услуги, за да бъдем наистина „В подкре-
па	на	бизнеса”	–	нашият	девиз.	Но	това	не	е	всичко.	ЕК	предприема	нов	подход	към	иновациите,	записан	в	
стратегията	„Съюз	за	иновации”	и	включващ:	премахване	на	пречките	пред	превръщането	на	познанията	в	
продукти	за	пазара,	нови	форми	на	финансиране,	нов	тип	партньорства.	Предвижда	се	правителствата	да	
отделят бюджети за възлагане на обществени поръчки за иновативни продукти и услуги, което да доведе 
до	създаване	на	пазар	на	такива	поръчки	за	10	млрд.	евро	на	година.

Тези	промени	са	вече	„на	вратата”	и	ще	определят	бъдещето	ни	за	години	напред,	затова	българските	
предприемачи,	изследователи	и	внедрители	трябва	да	са	готови	да	ги	извършат.	Партньорите	от	Enterprise	
Europe	Network	–	България	могат	да	ви	помогнат	в	това.		

Ангел Милев 
координатор	на	Enterprise	Europe	Network	–	България	

Enterprise Europe Network  АктуАлно



Enterprise Europe Network - Русе:
B2B в действие
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Enterprise Europe Network към Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе събра 
участници	от	България,	Сърбия,	Македония,	Испания	и	Румъния	на	business-to-business	срещи	в	рамките	на	
първия	международен	трансграничен	панаир	CrossTour	Fair	2012.	С	участието	на	туроператори,	хотелиери,	
общини и нестопански организации от туристическия бранш и на чуждестранни контрагенти през двата дни 
на	брокерското	събитие	се	проведоха	над	120	бизнес	срещи	с	фокус	върху	възможностите	за	алтернативен	
туризъм в региона. 

Предприемачите за Enterprise Europe Network:

Габриела иванова - маркетинг мениджър в туроператорската фирма „Ерида А” оод:
За	 събитието	 разбрах	 от	 екипа	 на	 Бизнес	 центъра.	 Впоследствие	 получих	 и	

официална	покана	за	участие	от	Enterprise	Europe	Network	-	Русе.	Регистрирането	
ми	като	участник	беше	лесно.	Считам,	че	форматът	„бизнес-към-бизнес	заявени	
срещи” е изключително удобен и полезен за предварителната индивидуална 
подготовка	на	участниците.	Бях	удовлетворена	от	всяка	една	среща,	която	проведох.	
Бих	препоръчала	 такъв	 тип	 срещи	и	на	фирми	от	други	 сектори.	Благодаря	 за	
професионализма	на	екипа	на	Enterprise	Europe	Network.

„олимпия травъл” оод – Русе:

Благодарим за чудесното сътрудничество, 
оказано по време на събитието, за усилията, 
които	положихте	като	организатори.

камелия златанова – „салвиния” оод, тутракан:

Благодаря ви за организацията и инициативността да проведете 
b2b	срещите	и	презентационната	програма,	която	за	нас	беше	много	

интересна и полезна.

Пламен стефанов - сдружение „слънчев път”,  
гр. Гоце делчев:

Поздравления	 и	 благодарности	 на	 целия	 екип	
за прекрасната организация и възможностите, 
които предоставяте на малкия и среден бизнес! 
Осъществихме	много	полезни	контакти	и	ще	работим	
те да прераснат в добро сътрудничество.

МСП очакват от държавата:

•	 Инициативна	политика	 за	 стимулиране	на	малкия	и	
среден бизнес;

•	 Преференциални	условия	по	кредитите	за	МСП;
•	 Улеснени	процедури	за	уреждане	на	междуфирмените	

разплащания и задължения;
•	 Противодействие	на	монополите;
•	 Насърчаване	на	кооперирането	с	фирми	от	ЕС.

Проучване на БТПП



Enterprise Europe Network - Сандански: 
Трансфер на добри практики 

BEBB	/По-добра	околна	среда,	по-добър	бизнес/	e	международен	проект,	който	
се изпълнява от седем организации, работещи в подкрепа на бизнеса, от Швеция, 
Естония,	Германия,	Литва,	България	и	Турция.	Той	обхваща	секторите:	производство	
на	строителни	материали,	управление	на	отпадъците,	хранителна	промишленост.	

основните ни цели са:

•	постигане	на	по-добра	ин-
формираност	 на	 МСП	 за	 ус-

лугите за въвеждане на екологично ориентирано 
производство; 

•	подпомагане	на	фирмите	да	трансформират	пре-
дизвикателствата по опазване на околната среда в 
конкретни бизнес възможности. 

очаквани резултати:

Около	600	фирми	ще	получат	експертни	услуги,	
съобразени	с	дейността	на	всяка	от	тях	и	съответния	
бизнес сектор. За тази цел в изпълнението на проекта 
ще	бъдат	включени	специалисти	с	необходимата	ква-
лификация	и	опит	да	предоставят	качествени	услуги	
и	консултации	на	фирмите,	които	желаят	да	внедрят	
нови	методи	за	управление	на	отпадъците	и	за	тях-
ното по-рационално използване. 

Партньорите	по	проекта	ще	съдействат	на	фирми-
те	за	тяхната	по-добра	информираност,	за	създаване	
на	нови	бизнес	контакти,	трансфер	на	добри	практи-
ки и участие в международни събития на европейско ниво. 

През	2013	г.	в	Швеция	ще	се	проведе	международен	специализиран	форум	за	бизнес	сътрудничество.

Ако проявявате интерес за участие в проекта, ако и вие имате добра практика, ако искате да се 
запознаете с добрите практики от шест държави,  присъединете се към нас!  

3

Enterprise Europe Network  Близо до ВАс

Конкурентни предимства на
България:

•	 Макроикономическа	стабилност,	
•	 Благоприятна	данъчна	политика,	
•	 Отвореност	на	икономиката	и	участие	на	български	фир-

ми в международно коопериране, 
•	 Осъзнаване	от	бизнеса	на	необходимостта	от	внедрява-

не на иновативни решения.

Недостатъци: 

•	 Недобро	качество	на	инфраструктурата,	
•	 Недостатъчна	ефективност	на	институциите,	
•	 Влошаващо	се	качество	на	работната	сила,	
•	 Корупционни	практики,	
•	 Липса	на	достатъчно	ясно	формулирани	цели	и	

стратегии	на	фирмено	равнище.
Анализ на Световния икономически форум
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Enterprise Europe Network - БТПП:
Развитие чрез иновации

Енергия за обучение и квалификация

Проект	 WASTEKIT	 се	 изпълнява	 по	 7РП	 на	 ЕС	 в	
партньорство	със	Софийска	община	и	13	организации	
от	областите	Йоркшир,	Амстердам	и	Емилия-Романя.

Цели: подкрепа за икономическото развитие на 
участващите	 региони	 чрез	 системи	 за	 управление	 на	 отпадъците,	 технологично	
развитие и иновации; създаване на европейска мрежа за управление на отпадъците.

Приоритети:	улесняване	създаването	на	нови	технологии	и	стартиращи	предприятия,	въвличане	на	
малкия и среден бизнес, привличане на инвеститори, развитие на иновативни концепции, създаване на 
клъстер за управление на отпадъците; международно сътрудничество в развойната дейност, иновациите и 
бизнес инициативите; засилване на менторската роля на участниците с цел комерсиализиране на знанието, 
уменията	и	технологиите,	обмен	на	добри	практики	и	подпомагане	на	регионите;	развитие	на	европейската	
мрежа на клъстерите за управление на отпадъците. 

Проект	REE_TROFIT	по	програма	Интелигентна	
Енергия	 Европа	 се	 реализира	 от	 консорциум	
от	 девет	 организации	 в	 България,	 Гърция,	
Дания,	 Италия,	 Унгария	 и	 Франция.	 Целта е 
до	 2013	 г.	 да	 се	 разработи	 Европейски	 модел	

за	 професионално	 обучение	 и	 се	 обучат	 450	 техници	 в	 изпълнение	 на	
Директивата	за	енергийна	ефективност	на	сгради	и	целта	на	ЕС	„2020”	в	енергийния	сектор.

Предвидени дейности:

•	 Проучване	на	работещи	практики	за	внедряване	и	признаване	
на	 Европейския	 модел	 за	 професионално	 обучение	 в	
страните-партньори;

•	 Изработване	на	иновативни	обучителни	материали;
•	 Провеждане	на	квалификационни	курсове	за	професионалисти	

в строителния сектор за повишаване на енергийната 
ефективност;

•	 Разпространение	на	придобития	опит	и	обучение	и	в	други	
страни	на	ЕС.	

Enterprise Europe Network  Близо до ВАс
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Enterprise Europe Network -  
Фондация ПИК: Трамплин към пазара

Фондация	Приложни	изследвания	и	комуникации	организира	отново	българското	участие	
в	международните	 брокерски	дни	 в	 областта	 на	ИКТ	 Future	Match	 2011	на	 най-големия	
международен	панаир	в	тази	област	-	CeBit	Хановер,	Германия.

•	 Участваха	263	фирми	от	46	страни	и	се	проведоха	1	255	срещи.
•	 Включиха	се	българските	фирми:	„Мусала	Софт”,	„Немечек”,	„Брейн	Сторм	Консултинг”,	„Интерконсулт”,	
„Степ	Софт”	и	„Датекс”.

14	български	технологични	компании	участваха	на	колективния	щанд	на	страната	ни	на	изложението	
CeBIT	Bilisim	Eurasia,	проведено	в	Истанбул,	Турция.	

•	 Състояха	се	Международни	брокерски	дни	в	областта	на	ИКТ.	
•	 Над	170	фирми	от	10	страни	проведоха	организирани	срещи	с	потенциални	партньори.
•	 2	фирми	намериха	партньори	и	сключиха	търговски	споразумения	с	тях.

Enterprise Europe Network  Близо до ВАс

Оценката на предприемачите

Георги Абаджиев - бизнес консултант в софтуерната фирма „немечек”:
Всички участници споделяме мнението, че българският щанд беше на много високо ниво. Нашата 
компания	представи	софтуерни	решения	и	посетителите	бяха	много	заинтересовани	както	от	
проектите	ни	в	Западна	Европа	и	САЩ,	така	и	от	някои	конкретни	продукти,	които	предлагаме.	
Множество	запитвания	имаше,	например,	за	специализирания	ни	софтуер	за	управление	на	фирме-
ния	документооборот.	След	изложението	турският	пазар	е	с	нарастващ	приоритет	за	компанията	ни.

таня Цигуларова - мениджър „Бизнес развитие“ в телекомуникационния оператор „нетера”:
За	нас	изложението	беше	изключително	успешно,	създадохме	много	нови	контакти	с	турски	компании,	което	беше	и	основната	
цел	на	участието	ни.	От	българска	страна	всичко	беше	добре	планирано	и	изпълнено.	С	гордост	мога	да	кажа,	че	българският	
щанд	беше	един	от	най-хубавите	-	с	модерен	дизайн	и	съвременна	визия.	Ние	работим	на	турския	пазар	от	няколко	години	и	
според	нас	той	предоставя	големи	възможности	за	развитие.	Компанията	ни	имаше	няколко	повода	да	се	похвали,	тъй	като	
непосредствено	преди	CeBIT	Bilisim	спечели	специалната	награда	на	журито	на	технологичната	конференция	ICT	Summit	
Eurasia	за	иновациите,	внедрени	в	нейния	най-нов	център	в	София.	Ние	бяхме	единствената	отличена	чуждестранна	компания.	

иво Мирчев -  маркетинг мениджър на „Микроинвест”:
За	нас	изложението	беше	много	успешно,	първо,	защото	намерихме	партньор,	и	второ,	защото	българското	
участие	като	цяло	беше	на	ниво.	Организацията	беше	много	добра.	Турският	пазар	се	развива	бързо	и	
поради	географската	ни	близост	възможностите	за	българските	фирми	са	много.

иво стоянов - директор „Бизнес развитие“ във фирма „Center Mine”:
Нашата	цел	на	CeBIT	Bilisim	беше	главно	да	намерим	консултанти	на	турския	пазар,	тъй	като	продуктите	ни	
са ориентирани предимно към големи и средни предприятия, банки и държавни организации. Участието 
ни	беше	много	успешно,	направихме	ценни	контакти	с	местни	компании	с	интерес	да	ни	представляват.	
Организацията	беше	на	високо	ниво,	а	хубавият	български	щанд	ни	помогна	много	за	по-доброто	пред-
ставяне и високо самочувствие.
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Enterprise Europe Network – Пловдив:
Срещи по интереси

В	услуга	на	бизнеса	от	района	Enterprise	Europe	Network	към	Търговско-промишлена	камара	Пловдив	
създаде клубове, където предприемачите се срещат и обменят опит:

•	 Клуб	на	специалиста	по	Безопасност	и	здраве	при	работа	със	150	члена;	
•	 Клуб	на	специалиста	по	Екология	с	30	члена;				
•	 Клуб	на	специалиста	по	Човешки	ресурси	със	110	члена.

Те	обединяват	по	интереси	специалисти	от	предприятията	в	региона	по	секторен	и	тематичен	признак,	
работят	по	приоритетите	на	Enterprise	Europe	Network,	определени	от	ЕК.	Постигнатите	резултати	от	клубната	
дейност показват значителен принос за подпомагане на местния бизнес, издигане на трудовоправната и 
екологична култура и дисциплина на предприятията, за създаване на консултантска мрежа от експерти, 
обмяна на опит и добри практики, обучение на специалисти, стимулиране на обратната връзка към 
институциите.

Enterprise Europe Network  Близо до ВАс

Бизнес без граници

Какво	се	случва,	когато	комбинирате	сребърен	медальон	
с	 парфюм?	 Тази	„бляскава”	 бизнес	 идея	 стана	 възможна	
благодарение	 на	 Enterprise	 Europe	 Network	 -	 Пловдив,	
който помогна на български производител на бижута и на 
белгийски дизайнер да обединят усилия за направата на 
ароматизирани сребърни огърлици.

„Токаш”	ООД	–	малка	фирма	от	Южна	България,	трудно	
удържа сама на конкуренцията на пазара. „Ние се стремим да 
предложим на нашите клиенти качество, добро обслужване и моден дизайн - споделя изпълнителният 
директор	Тодор	Кашилски.	За	съжаление,	не	можем	да	направим	всичко	това	сами”.	

Затова	той	се	обръща	за	помощ	към	Enterprise	Europe	Network	–	Пловдив	и	със	съдействието	на	
експертите	от	мрежата	се	свързва	с	Жорж	дьо	Лакост	-	експерт	от	Enterprise	Europe	Network	в	Нивел,	
Белгия. Негов клиент - бижутериен дизайнер с медицинско образование, е имал идея да вгради 
аромати	и	етерични	масла	в	медальони,	но	се	нуждаел	от	технически	напреднал	производител.	
„Интересите	на	партньорите	съвпаднаха	мигновено”	-	казва	дьо	Лакост.	След	като	„Токаш”	предлага	
правилната	формула,	бизнесът	му	се	обръща	в	неочаквана	посока.	„Благодарение	на	Enterprise	Europe	
Network	-	отбелязва	Кашилски,	ние	усещаме	сладкия	аромат	на	успеха”.



Апетит за наука
Да се разработват иновации е добре за бизнеса. 

Но когато те са предназначени за десетки 
предприятия от реалния сектор, се задейства 
верижната реакция на обновлението.

Такава	 е	 пазарната	 ниша	 на	 ОПТИМ-АЛ	
–	 решения	 за	 индустрията,	 инженеринг	 за	
хранително-вкусовите	производства	и	фармацията,	
софтуер	 за	 мобилни	 устройства	 и	 приложения	
за автоматизация на складове, дистрибуция и 
продажби,	 в	 строителството	 и	 др.	 Фирмата	 е	
официален	 дистрибутор	и	„златен”	 партньор	на	
Psion - един от най-големите производители на 
мобилни терминали и устройства.

- нашите разработки дават ефект в няколко посоки	–	пояснява	Румен	Пейков	–	мениджър	Продажби.	
Фирмите автоматизират работните си процеси, намаляват разходите, засилват пазарните си 
предимства. 

Силната	 страна	на	ОПТИМ-АЛ	е	връзката	 с	науката.	Като	преподавател	в	Техническия	университет,	
управителят	Красимир	Гюров	най-добре	знае,	че	не	е	по	силите	на	малкото	предприятие	само	да	разработва	
всички иновации. 

- нашата фирма винаги е имала афинитет към изследвания, търсене на нови решения и технологии 
–	споделя	г-н	Гюров.	дълги години поддържаме връзки с ту, сега установяваме контакти с факултет 
„информатика” на су, за да съчетаем образователните дейности с проучванията. тази инициатива 
е полезна за науката и образованието, тъй като университетите трябва да съобразяват учебните си 
програми с нуждите и препоръките на бизнеса.

При	това	сътрудничество	фирмата	ще	се	включи	в	приложно	ориентирани	образователни	процеси,	като	
бизнес	софтуер,	който	да	се	преподава	на	студентите	от	горните	курсове.	В	същото	време	ще	се	използва	
потенциалът	на	преподавателите	и	те	ще	поемат	задачи	за	изследвания	в	нови	технологични	направления.	
Студентите	пък	ще	имат	шанс	за	професионална	ориентация.

Компанията	е	получила	подкрепа	от	Enterprise	Europe	Network	–	България	при	Фондация	„Приложни	
изследвания	и	комуникации”	точно	навреме	–	при	свиване	на	пазара	под	натиска	на	кризата.	Тя	се	включва	
в	голям	проект	за	изследване	и	внедряване	по	7РП,	осигуряващ	й	свежи	ресурси	и	нови	пазарни	ниши.	

Успехът	 е	 наистина	 голям	 за	 българската	фирма,	 тъй	 като	 тя	 става	
партньор на едни от най-големите европейски компании и университети. 
Резултатите от проекта ще й позволят да се насочи към нови сектори от 
промишлеността, където верижната реакция ще даде своите плодове. 
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Тайната формула

- още от създаването си фирмата ми разработва иновативни продукти и услуги и ги внедрява в 
редовно производство –	разказва	д-р	Костова. с времето развих нови за България и Ес технологии. 
Всяка фирма трябва непрекъснато да иновира, за да е конкурентоспособна. за мен връзката наука-
производство е необходимост. 

Лидия	 Костова	 споделя,	 че	 в	 малката	 фирма	 разработката	 на	
иновации става с много жертви и лишения. Но нейно „желязно” 

правило е цялата печалба от дейността си да влага в 
нови	разработки,	които	работят	за	бъдещи	приходи	
и	 успехи.	 Пример	 за	 това	 е	 заявката,	 която	 тя	 е	
подала	за	международен	патент	в	ЕС.	Оказало	се,	че	

европейската експертиза сравнява резултатите за 
него с ... нейните собствени резултати и така тя влиза в надпревара със самата себе си.

Част	от	бизнес	формулата	на	д-р	Костова	е	постоянната	работа	по	проекти.	Тя	е	сред	
първите,	проправяли	пътя	на	стартиращите	иновативни	предприятия,	финансирани	от	ОП	
„Конкурентоспособност”.	В	резултат	на	проекта	разработва	нова	технология	за	производство	
на	биоразградими	опаковки,	защитена	с	национален	патент	и	заявки	за	патент	в	ЕС	и	САЩ.	

Успоредно	д-р	Костова	работи	по	проект	за	разработката	на	иновативни	методи	и	продукти,	
финансиран	от	Националния	иновационен	фонд.	С	него	са	решени	научни	задачи	и	е	направена	
заявка	за	патент.	И	докато	приключва	тези	два	проекта,	неуморната	изследователка	печели	
нов	конкурс	по	ОП	„Конкурентоспособност”,	в	който	е	единственото	малко	предприятие,	но	
класирано преди „големите”. Целта й този път е производството на иновативни продукти 
и	реализацията	им	в	ЕС	и	Близкия	Изток.	Така	д-р	Костова	защитава	личната	си	позиция,	
че е приятно да живееш като рентиер от патентите си, но е отговорно да организираш 

Два	 патента,	 заявки	 за	 патенти	 в	 ЕС	 и	 в	 САЩ,	 четири	
изобретения,	два	пъти	„Иновативно	предприятие	на	годината”,	
Голямата	награда	на	Съюза	на	изобретателите	в	България,	
единствен	 участник	 от	 Източна	 Европа	 на	 конгреса	 на	
Европейската	асоциация	на	забавителите	на	горене,	където	
„асовете” обменят научните си постижения.

Това	е	най-кратката	професионална	справка	на	д-р	Лидия	
Костова,	инженер-химик,	която	наред	с	тайните	си	формули	за	
иновативни продукти за огнезащита и негорими материали, е 
открила	и	формулата	за	печеливш	бизнес.

Enterprise Europe Network  тЕ усПяхА

„Съветвам	 предприемачите	 да	
инвестират в иновации, а не в 
луксозни сгради и коли. Защото, 
като развиеш и приложиш 
иновациите,	ще	имаш	приходите,	
за да си позволиш потреблението”.                           
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уникално	за	ЕС	производство,	което	ще	работи	за	нея,	
но	и	за	обществото.	Тези	й	качества	са	забелязани	и	тя	
е поканена от европейски организации за партньор по 
Седма	рамкова	програма.

- Аз разчитам много на Enterprise Europe Network 
– България	–	допълва	Лидия	Костова.	Експертите му от 
Фондация „Приложни изследвания и комуникации” 
ме канят на бизнес събития, отговарят на въпросите 
ми за регулациите и условията за бизнес в други 
страни, пестят ми време и проучвания, оказват ми 
компетентна помощ. за мен най-голямата подкрепа 
от държавата ще е спазването на правилата. нужно 
е тя да работи за имиджа на международния 
пазар на доказали се български фирми, за да не се разхождаме из чужбина като никому неизвестни 
предприемачи.

Enterprise Europe Network  тЕ усПяхА

 Плюсовете на интеграцията

България	отчита	рекордни	нетни	приходи	от	членството	си	в	ЕС	за	2011	г.
Те	са	в	размер	на	1,33	млрд.	евро,	като	увеличението	на	годишна	база	е	35%	или	с	341	млн.	евро.	То	

се	дължи	както	на	ръст	при	приходите,	така	и	на	спад	при	разходите	по	членството	ни.

12 месечен период 
до

нетен ефект от Ес в 
млн. евро

нетни трансфери от българи 
в чужбина в млн. евро общо

31.12.2011	г. 1	329 767 2	096
31.12.2010	г. 988 704 1	692
31.12.2009	г. 643 683 1	326
31.12.2008	г. 363 641 1	005
31.12.2007	г. -693 612 -81
31.12.2006	г. 294 317 611

Investor.bg

За	2012	г.	бюджетът	планира	приходи	от	ЕС	в	размер	на	3,82	млрд.	лв.
Средствата	се	използват	за	инфраструктурни	проекти	-	магистрали,	пътища,	метрото	в	София,	Дунав	

мост	2,	за	субсидиране	на	селското	стопанство	с	около	25	лв.	на	декар/годишно,	за	повишаване	на	
конкурентоспособността на българските производители, на административния капацитет и др.
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С ТravelGSM в джоба
Модерният	човек	е	в	постоянно	движение	–	пътува	по	света,	 за	да	

прави бизнес, да обменя опит, да учи или просто, за да опознава живота. 
И	през	цялото	време	иска	да	има	връзка	с	офиса	си,	със	семейството	и	
приятелите.	А	мобилните	разговори	често	„подяждат”	сериозно	бюджета	
му.

В огромното море от телекомуникационни услуги има мобилен 
оператор,	който	си	е	поставил	за	цел	да	облекчава	общуването	на	хората	
на	път	и	то	на	по-ниски	цени.	ТravelGSM	България	предлага	предплатена	СИМ-карта	за	мобилен	телефон	с:	
един	номер	за	целия	свят,	роуминг	в	193	страни,	безплатни	входящи	разговори	в	117	страни,	без	месечни	
такси	и	регистрация	на	лични	данни,	от	40	до	100%	по-евтини	разговори,	мобилен	Интернет,	безплатни	

SMS-и	от	сайта	www.travel-gsm.com.	

Компанията	определя	себе	си,	като:	„осигуряваща	
широк диапазон от стоки и услуги в глобален 
мащаб. Цената на разговорите до всяка точка на 
света	се	определя	от	тарифа,	която	е	на	нашия	сайт.	
Например, ако се намирате във Великобритания, 
цената	на	разговора	ви	с	България,	Русия	или	САЩ	
ще	е	0.45	евро”.

За	фирмите	от	ИКТ	сектора	е	от	жизнено	значение	
как да се справят с огромната конкуренция, която 
расте	с	дни.	От	ТravelGSM	България	са	предприели	
две	 печеливши	 стъпки.	 Първо	 правят	 много	
сериозно маркетингово проучване, след това се 
свързват	с	Enterprise	Europe	Network	–	България	при	
Фондация	„Приложни	изследвания	и	комуникации”.	
Чрез	мрежата	търсят	фирми	в	чужбина	с	интерес	за	
пазарно	развитие,	на	които	да	предложат	франчайз	
на услугата. 

- Благодарение на мрежата създадохме 
контакти и водим преговори	 –	 споделя	
мениджърът	Пейо	Филев.	Без нея малка компания 
като нашата трудно ще излезе на пазара - ще са 
й нужни много време и инвестиции. Enterprise 
Europe Network – България направи видимо 
нашето предложение в бизнес средите.

Enterprise Europe Network  тЕ усПяхА

с потенциал за развитие

През	2011	г.	завършихме	
стратегическия анализ, 
чиято цел е да се опре-
делят секторите с добър 
потенциал за развитие и 
привличане на инвести-
ции.	Те	са:	

индустрии: машиностроене, електроника, елек-
тротехника,	химическа	индустрия,	хранително-
вкусова промишленост и земеделие. 

услуги:	аутсорсинг	на	бизнес	процеси,	инфор-
мационни	технологии,	транспорт	и	логистика,	
медицински туризъм. 

Всеки от тези сектори, заради природни даде-
ности,	работна	ръка	или	други	фактори,	е	добър	
за развитие. За съжаление е трудно да се набе-
лежат уникални предимства, може би с изклю-
чение на балнеологията.  

Борислав стефанов
изпълнителен директор 
Българска агенция за инвестиции
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Лостове на успеха
Години	наред	на	въпроса	за	конкурентните	им	предимства	много	български	фирми	имаха	дежурен	

отговор:	 евтина	 работна	 ръка	 и	 енергия.	 Затова	 логично	 статистиката	 сочи,	 че	 едва	 28	 на	 сто	 от	
предприятията са направили собствена разработка.

На	свръхбогатия	на	стоки	и	услуги	пазар	от	21	век	това	вече	не	„играе”.	На	икономиката	ни	е	нужна	
конкурентоспособност на база иновации и предлагане на уникални продукти с висока добавена стойност. 
А	трябва	и	да	се	издигнем	от	последното	място	в	ЕС	по	инвестиции	и	внедряване	на	иновации.

Добрите	новини	за	нашите	предприемачи	са,	че	пари	има	–	и	по	рамковите,	и	по	оперативните	и	
останалите	европейски	програми,	а	мрежата	Enterprise	Europe	Network	може	да	ги	приближи	до	тях.	

Някои	вече	успяха.	Остава	всички	да	покажат	какво	могат.

Enterprise Europe Network  ВРЕМЕ зА РАстЕЖ

Антонио Таяни 
заместник-председател на ЕК и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството:

Мойра Гейгън-Куин  
комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката:

Кристалина Георгиева 
комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи:

Резултатите	на	европейската	икономика	за	2011	г.	са	ясно	предупреждение,	че	са	необходими	
повече усилия за насърчаване на иновациите. За да преодолеем изоставането от основните ни 
икономически партньори и да се справим с настоящата криза, трябва да насочим всички усилия 
към иновациите. Разчитаме най-вече на предприятията, тъй като те са доказали, че са в основата 
на	успеха	на	иновациите.	Някои	от	успелите	начинания	в	други	части	на	света	обаче	показват,	че	в	
Европа	все	още	има	какво	да	учим.

Необходими	 са	 ни	 балансирани	национални	 системи	 за	 научноизследователска	 дейност	 и	
иновации,	които	да	осигурят	на	бизнеса	благоприятна	за	иновации	среда.	Според	Индекса	на	Съюза	
за	иновации	е	налице	изоставане	спрямо	САЩ	и	по	отношение	на	върховите	изследвания.	Спешно	
се	нуждаем	от	Европейско	научноизследователско	пространство,	което	да	даде	свеж	стимул	на	
конкуренцията,	да	генерира	повече	върхови	постижения,	да	привлече	и	задържи	най-добрите	
таланти от цял свят.

Днес много си говорим за дълговата криза, а трябва повече да говорим за производителността 
на	труда.	В	България	мнозина	се	тревожат,	че	изоставаме	от	други	европейски	страни	по	доходи	-	44	
на	сто	от	средното	в	ЕС.	Според	мен,	трябва	много	повече	да	се	притесняваме,	че	имаме	20	на	сто	от	
производителността	на	труда	на	Европа.	

Вниманието	ни	трябва	да	е	върху	инвестициите	в	човешки	капитал,	в	квалификацията	на	кадрите,	
в която нашият бизнес най-малко инвестира. 
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Пред нови хоризонти
ЕК	представи	пакет	от	мерки	за	насърчаване	на	научните	изследвания,	иновациите	и	конкурентоспособ-

ността	в	Европа	за	периода	2014	–	2020	г.	Целта	е	да	се	стимулират	растежът	и	заетостта.
•	 Програмата	„Хоризонт	2020“	предвижда	80	млрд.	евро	за	инвестиции	в	наука	и	иновации.	
•	 Стратегическата	иновационна	програма	на	Европейския	институт	за	иновации	и	технологии	(EIT)	ще	се	
финансира	с	2,8	млрд.	евро.	

•	 Допълнителната	програма	за	насърчаване	на	конкурентоспособността	и	иновациите	в	МСП	има	бюджет	
от	2,5	млрд.	евро.	

За	първи	път	с	„Хоризонт	2020“	цялото	финансиране	от	ЕС	на	научноизследователската	дейност	и	ино-
вациите	е	обединено	в	една	програма.	Тя	е	съсредоточена	върху	превръщането	на	пробивите	в	областта	
на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за бизнес и променят положи-
телно	живота	на	хората;	тя	намалява	драстично	бюрокрацията,	като	опростява	правилата	и	процедурите	за	
привличане на най-добрите изследователи и на по-широк кръг от иновационни предприятия.

„хоризонт 2020“ ще насочва средствата по ключови направления: 
•	 Подкрепа	на	ЕС	като	световен	лидер	в	областта	на	науката	-	24,6	млрд.	евро.	
•	 Водещи	позиции	за	промишлеността	в	иноваци-
ите	-	17,9	млрд.	евро.	

•	 Ключови	технологии	и	подпомагане	на	МСП	-	
13,7	млрд.	евро.	

•	 Решаване	на	важните	за	всички	европейци	про-
блеми	-	31,7	млрд.	евро.	

В	полза	на	МСП	са	заделени	8,6	млрд.	евро,	с	кое-
то те получават признание за изключително важната 
си	роля	в	областта	на	иновациите.	Програмата	ще	
инвестира	близо	6	млрд.	евро	за	създаване	на	клю-
чови	базови	технологии:	фотониката,	ИКТ,	нанотех-
нологиите, авангардните материали, напредналите 
производствени	системи	и	биотехнологиите.	

„Хоризонт	 2020“	 е	 основен	 стълб	 на	„Съюз	 за	
иновации“	-	водещата	инициатива	на	стратегията	
„Европа	2020“	за	укрепване	на	конкурентоспособ-
ността	на	ЕС	в	 световен	мащаб.	На	европейския	
„триъгълник	на	знанието“	-	образование,	научни	из-
следвания и иновации, се отрежда специална роля. 
Към	„Хоризонт	2020“	ще	се	добавят	и	други	мерки	
за	доизграждане	на	Европейското	изследователско	
пространство - истински единен пазар на знанията, 
научните изследвания и иновациите.

Enterprise Europe Network  ВРЕМЕ зА РАстЕЖ

отличници и изоставащи 

Изготвеният	през	2011	г.	Индекс	на	Съюза	за	иновации	
определя пътя за превръщане на иновациите в лостове за 
икономически растеж: 

ключови фактори - човешки ресурси; отворени и високо-
ефективни	научноизследователски	системи;	финансиране	
и подкрепа; 

Фирмени дейности - инвестиции, връзки и предприема-
чество и интелектуални активи;  

Резултати - иновативни предприятия и икономически 
ефекти,	включително	в	сферата	на	заетостта.

•	 Лидери	 в	 сферата	 на	 иновациите:	 Швеция,	 Дания,	
Германия	и	Финландия.	
•	 Държави,	 следващи	 лидерите:	 Белгия,	 Обединено	
кралство,	Нидерландия,	Австрия,	Люксембург,	Ирландия,	
Франция,	Словения,	Кипър	и	Естония	-	с	резултати	близки	
до средното равнище. 
•	 Държави	 с	 умерени	 резултати:	 Италия,	 Португалия,	
Чешка	 република,	 Испания,	 Унгария,	 Гърция,	 Малта,	
Словакия	и	Полша	-	под	средното	равнище.	
•	 Държави	 със	 скромни	 резултати:	 Румъния,	 Литва,	
България	и	Латвия	–	с	доста	под	средното	равнище.	

Индекс на Съюза за иновации за 2011 г.
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