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УУВВООДД  

 

Настоящият „Анализ на потенциала на територията относно 

въвеждане на иновационни продукти и услуги чрез финансиране по 

мерки от СВОМР на МИГ „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ 

е извършен в осъществяване на Споразумение за изпълнение на СВОМР 

с №РД50-49/13.06.2018г. на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“. Дейността е предвидена в съответствие с изискванията на 

НАРЕДБА №1 от 22 януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. 

Членството на България в Европейския съюз дава шансове за 

нейното развитие и води до нови предизвикателства в сложна 

конкурентна среда. Възможността за напредък се свързва със създаване 

на продукти или услуги с по-голяма добавена стойност, отколкото на 

конкурентите. Счита се, че това е постижимо както чрез евтина работна 

ръка, така и чрез използване на благоприятни природни дадености, за 

които не се заплаща на държавата и/или чрез разработване и прилагане 
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на иновации и високи технологии. За България в Европейския съюз, 

цената на работната сила постепенно расте, природните дадености са 

ограничени и като предпоставка за интензивно развитие се явяват 

иновациите и високите технологии.  

Всички тези предизвикателства не могат да бъдат разрешавани без 

силен тласък за действия и на ниво селски райони  и местни общности в 

тях. Активизирането на работата в тази посока и насърчаването на 

сътрудничеството между всички заинтересовани страни може да ускори 

трансфера на иновации към бизнес практиките на териториите, в обхвата  

на селските райони. Поради това и в рамките на Стратегията за водено 

от общностите местно развитие на  МИГ „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия“ се възприема един изцяло нов подход, заложен в 

иновативните характеристики на Стратегията. 

Иновациите са сред движещите сили за развитието на селските 

райони, какъвто се явява територията на СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. В тази връзка Стратегията за ВОМР 

като инструмент за реализацията на политики за развитие въвежда  

иновационни продукти и услуги чрез финансиране по мерки от нея и 

оказва особено важно значение за подема и развитието на територията. 

В този аспект настоящият анализ изследва потенциала на 

територията относно въвеждане на иновационни продукти и услуги чрез 

финансиране по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“.  В него е акцентирано както върху потенциала и 

основните предпоставки за въвеждане на иновационни продукти и 
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услуги на територията, така и върху базови понятия и тенденции, 

неразривно свързани с проблематиката на анализа.  

За местната общност, за отделния човек, резултатите от въвеждане 

на иновационни продукти и услуги на територията на селския район, 

освен всичко останало, имат и социални измерения. Те са източник на 

промени, насочени към работеща икономика и подобрено качество на 

живот. 

Анализът ще доведе до повишаване на информираността на 

членовете на МИГ и на местна общност относно перспективите и 

ползите от въвеждане на иновационни продукти и услуги, за подходи и 

начини, които се използват за осъществяването им, за възможностите за 

финансиране по мерки от СВОМР, както и за ролята им в устойчивото 

развитие на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“.  

На базата на събраната информация в анализа са дадени насоки за 

въвеждане на иновационни продукти и услуги на територията на СНЦ 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ и за популяризиране на 

иновациите в изпълнение на целите на Стратегията за ВОМР.  
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I. МЕТОДОЛОГИЯ 

От важно значение за настоящия „Анализ на потенциала на 

територията относно въвеждане на иновационни продукти и услуги чрез 

финансиране по мерки от СВОМР на МИГ „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия““ е осигуряването и използването на актуална 

информация, отразяваща точно ситуацията на територията на СНЦ 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“.  

Информационното осигуряване се характеризира със:  

• събиране на изходни данни в процеса на  анализ и осигуряване 

на информационната обезпеченост на анализа, която е от ключово 

значение за  качественото му извършване; 

• набиране, обработване, синтез и анализ на необходимите данни, 

даващи информация за потенциала на територията относно въвеждане 

на иновационни продукти и услуги чрез финансиране по мерки от 

СВОМР на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“; 

• идентифициране на потенциални информационни дефицити в 

качеството и обема на данните и предприемане на мерки за 

преодоляването им.  

Поставената в анализа цел е: разкриване в теоретичен и емпиричен 

аспект на потенциала на територията относно въвеждане на 

иновационни продукти и услуги чрез финансиране по мерки от СВОМР 

на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“.  

За постигане на целта се поставят за решаване няколко 

изследователски задачи: 
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 да се представят понятия, политики и данни, свързани с 

иновациите в Европейския съюз и Република България; 

 да се проучи и синтезира наличната информация за развитието 

на иновациите в България; 

 да се анализира потенциала на територията относно въвеждане 

на иновационни продукти и услуги чрез финансиране по мерки СВОМР; 

 да се дефинират ключовите предпоставки за въвеждане на 

иновационни продукти и услуги чрез финансиране по мерки от СВОМР 

на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“; 

Използван e изследователски инструментариум, който включва в 

система следните методи: 

 проучване, анализ и синтез, описание; 

 контент – анализ на свързани с темата нормативни документи, 

статистически данни и информация от специализирани сайтове; 

В хода на анализа са изследвани и използвани информационни 

източници, по-важните от които са:  

 публикации и научни изследвания в областта на иновациите;  

 официални данни, публикувани от Министерството на 

икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите, 

Държавен фонд „Земеделие“, Националния статистически институт и 

др.;  

 европейски, национални, регионални и общински планови 

документи; 

 електронни информационни източници.  
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II. ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ 

 

2.1.  Понятие и  видове иновации 

 

В началото на ХХ век започва да се говори за иновации, но темата 

придобива популярност към края му. За разбиране на съдържанието на 

понятието, и съответно за правилната му употреба и интерпретация, е важно 

да се уточни какво е иновация и какво не е иновация. В тази връзка 

изследователите правят разграничение с фирмената промяна, която не може 

да бъде наречена иновация  (табл.1). 

 

Таблица 1. Разграничаване на иновации
1
 

 

Иновация НЕ е: Иновация Е: 

Осъвременяване на оборудването 

без съществени  промени в 

спецификациите 

Коренни промени и 

усъвършенствания на оборудването 

Няма продуктова иновация на 

ниво дистрибуция 

Продуктова иновация има само на 

ниво производител 

Комплектоване или 

разкомплектоване на продукт без 

съществена промяна в  

Различия в характеристиките на 

продукта спрямо останалия 

асортимент 

                                                             
1Чиприянов, М. и др. Иновации и иновационни стратегии, Абагар, Велико Търново, 2015, стр. 137. 
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характеристиките му 

Промени в цените в резултат от  

намаление на цената на ресурса 

Добавяне на качество към продукт, 

което води до промяна в цената 

Опростяване и минимизиране на 

разходите на работния процес, 

чрез елиминиране или опростяване 

на процесите 

Използването на маркетингови или 

организационни модели за създаване 

на нови процеси 

Сезонни промени без съществени 

промени в  характеристиките на 

продукта 

Фундаментално различен продукт; 

Радикална промяна е част от 

използван от фирмата маркетингов 

подход - маркетингова иновация 

 

В специализираната литература се посочва, че независимо от 

разнообразните критерии и видовете иновации, иновационната теория си 

служи с два основни аспекта за обобщаването им – в динамика и в статика. 

Статичното определяне на иновациите се концентрира върху резултатите от 

направеното нововъведение – комерсиализацията на иновацията. В 

динамичен аспект иновацията се разглежда като процес на създаване на 

идея, протичащ през различни фази и с участието на различни контрагенти 

от нейното възникване до пазарната ѝ реализация. 

Каквито и критерии да се използват за класификации на иновациите, 

целта на приложението им е създаване на определено конкурентно 

предимство за фирмите. Сред най-често използваните иновации са 

компилациите (комбиниране на характеристики от няколко продукта в 
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един), подобренията и модификациите. Най-популярните иновации са 

свързани със създаването на нови продукти и услуги, както и с промяната в 

начините на продаване, рекламиране и доставяне. 

Една от множеството дефиниции за иновация е дадена от 

Организацията за икономическо коопериране и развитие (OECD) и 

Европейската комисия в Директивата за събиране и интерпретиране на 

иновационната информация  и е следната: „Иновация е въвеждането на нов 

или значително усъвършенстван продукт (стока или услуга), или процес, 

нов маркетингов метод, или нов организационен метод в бизнес практиките, 

организация на работното място или външните връзки”
2
. 

В Методологията за изследване на иновационната дейност на НСИ
3
, 

са възприети следните определения: 

 иновация е прилагането на нов или значително усъвършенстван 

продукт или процес, нов маркетингов метод, нов организационен метод в 

бизнес практиките, в организацията на работното място или във външни 

отношения. Иновациите се основават на резултатите от нови технологични 

разработки, нови комбинации от съществуващи технологии или на 

използването на знанията, придобити от предприятието; 

 продуктова иновация е реализирането на пазара на стока или 

услуга, която е нова или значително усъвършенствана по отношение на 

нейните характеристики или предназначение. Това включва значителни 

подобрения в техническите спецификации, компонентите и материалите, 
                                                             
2
Oslo Manual GUIDELINES FOR COLLECTING AND INTERPRETING INNOVATION DATA, 3 edition, 

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_Manual_Third_Edition.pdf 
3http://www.nsi.bg/bg/content/2710/%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%

BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82  
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вградения софтуер, в удобството за използване от потребителите или в 

други функционални характеристики; 

 процесова иновация  е прилагането на нов или значително 

усъвършенстван метод за производство или доставка. Това включва 

значителни промени в техниките, оборудването и/или софтуера. 

Процесовите иновации могат да бъдат предназначени за намаляване на 

разходите за единица продукция при производството или доставката, за 

повишаване на качеството, или за производство или доставка на нови или 

значително усъвършенствани продукти; 

 организационна  иновация е нов организационен метод в бизнес 

практиките на предприятието (включително управление на знанието), в 

организацията на работното място или във външните отношения, който не е 

бил използван преди това от предприятието. Тя трябва да бъде резултат от 

стратегически решения, взети от ръководството; изключват се сливания или 

придобивания, дори в случаите, когато са за първи път; 

 маркетингова иновация е прилагане на нов маркетингов метод, 

включващ значителни промени в дизайна на продукта или опаковката, в 

позиционирането, популяризирането на продукта или в ценообразуването. 

Маркетинговите иновации са насочени към по-добро задоволяване на 

потребностите на клиентите, откриване на нови пазари, или ново 

позициониране на фирмения продукт на пазара, с цел увеличаване на 

продажбите на предприятието. Не се включват сезонните, редовните и 

други рутинни промени в маркетинговите методи; 
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 иновационното сътрудничество представлява активно участие в 

съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с други 

предприятия и организации. Обикновеното наемане на работна сила, без 

активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество. 

 

2.2. Иновационен потенциал на територията на МИГ 

 

Потенциалът на територията на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия“ за въвеждане на иновационни продукти и услуги се 

разглежда в контекста на способността на организациите да ги създават 

и/или въвеждат в дейността си. 

Иновационният потенциал се определя от изследователите
4
 преди 

всичко като материални, човешки, финансови и информационни 

възможности за успешна реализация на иновационни проекти. Освен 

това някои автори определят иновационни потенциал като: 

 възможност на дадена организация да внедрява нова 

технологии и да използва ефективно вече прилаганите;  

 набор от характеристики на фирмата, които улесняват и 

подпомагат нейната иновационна дейност;  

 способност да се създават, развиват и прилагат нови 

производства, продукти и услуги.  

С други думи, иновационният потенциал се свързва със 

способността на фирмите да проектират и пуснат в производство нов 

                                                             
4По Чиприянов, М. и др. Иновации и иновационни стратегии, Абагар, Велико Търново, 2015. 
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или неусвоен продукт/услуга, да завоюват нови пазари, да внедрят нови 

процеси, тоест възможността им да се развиват въз основа на ново 

знание, като по този начин се извежда конкурентно предимство. 

Иновационният потенциал се дефинира и като вътрешна 

способност на фирмите да управляват иновационния процес от 

генерирането на идеята до нейното материализиране и постигането на 

пазарна ефективност. 

От друга страна иновационния потенциал се разглежда като 

проявление на иновационния климат, който се явява състояние на 

външната среда на компанията, която опосредства или възпрепятства 

постигането на иновационните цели. 

В този ред на мисли трябва да се подчертае, че създаването на 

нови технологии, продукти или услуги е дейност, която изисква много 

финансови средства и освен това е високорисково начинание. Не всяка 

организация може да си позволи провеждането на една агресивна 

иновационна стратегия или създаването на качествено нов продукт или 

услуга. При все това технологичното обновление се явява задължителен 

фактор за отстояване на пазарните позиции. Без адекватен отговор на 

предизвикателствата по отношение на иновациите, фирмите са обречени 

на провал. Взаимстването на вече създаден продукт или услуга се явява 

един привлекателен начин за спечелване на конкурентно предимство на 

достъпна цена и с ограничен риск. 

Иновациите променят характеристиките на дадена фирма не само 

като производствена система, но и като начин на взаимодействие с 
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околната среда. Иновационният потенциал има съществено значение за 

развитието на организациите, осигуряване на  конкурентни предимства и 

на приходи и печалби. Чрез иновациите се създава материалната и 

финансовата основа за стопанската дейност. Правилното насочване и 

привличане на ресурси за  модернизиране на съществуващи дейности е 

важна предпоставка за постигане на по-висока ефективност. 

Иновационният потенциал се измерва със способността на 

бизнеса чрез създаване и внедряване на ново знание и модерни 

технологии да открива, генерира и оптимално да използва собствени 

уникални предимства с цел подобряване на конкурентните си позиции 

на пазара.  

Обобщавайки, можем да кажем, че потенциалът на територията 

на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за въвеждане на 

иновационни продукти и услуги може да се разглежда като съвкупност 

от различни ресурси, а комбинацията между тях въздейства върху 

решението на дадена организация да се реализират иновациии.  

От друга страна потенциалът на територията на МИГ за 

въвеждане на иновационни продукти и услуги се определя от средата, 

схващана като съвкупност от условия, фактори, политики и 

ограничения, които оказват влияние върху нейния иновационен 

потенциал. Елементите на средата и комбинацията между тях, подобно 

на ресурсите, влияят върху осъществяването на иновации. Част от 

компонентите на средата могат да мотивират към иновационно 
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поведение, а друга част да доведат до пасивност. В същото време те 

въздействат по различен начин върху отделните организации.  

На базата на съдържателни качества средата може да се  

дефинира като социално-психологическа, икономическа, пазарна, 

политическа,  правна. Първата има съществено значение за степента на 

иновационното развитие на територията. Нейните неосезаеми 

характеристики могат да съществен и водещ фактор за реализиране на 

иновационния потенциал на територията. Подходящите нагласи, 

отношения и информираността на местната общност способстват и 

подпомагат иновационните процеси. 

Икономическата среда определя бизнес климата и условията, при 

които функционират икономическите субекти. Пазарът от своя страна,  

включително спецификата на икономическата дейност, пряко определя 

фирменото поведение. По правило в традиционните отрасли 

иновационната активност е на по-ниско равнище спрямо новите 

производства.  

Правната среда е водеща за гаранциите за защита на стопанските 

субекти и може както да ги стимулира, така  и да възпрепятства 

иновационното им поведение.  

Политическата среда също оказва влияние при осъществяване на  

иновационна дейност. Основните компоненти на политическата среда са 

националните приоритети и държавната иновационна политика. 

Държавата има възможността да предостави редица облекчения и 

стимули на предприятията, взели решение да осъществяват иновации.  
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Направеният преглед позволява да се  твърди, че иновационната 

активност на местната общност като елемент на социално-

психологическата среда, е сред най-важните условия за потенциала на 

територията относно въвеждане на иновационни продукти и услуги.  

В научната литература се посочват измерители на иновационния 

потенциал като се използват показатели за степен на осигуреност и 

използване на човешките, финансовите и информационните ресурси на 

фирмите, както и показатели за брой и насоки за приложение на 

разполагаемите обекти на интелектуалната собственост (Фигура 1.).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Фигура 1. Измерители на иновационния потенциал на бизнеса
5
 

                                                             
5Чиприянов, М. и др. Иновации и иновационни стратегии, Абагар, Велико Търново, 2015, с. 184. 
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Потенциалът на територията на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ за въвеждане на иновационни продукти и услуги се разглежда в 

контекста на способността на организациите да ги създават и/или въвеждат 

в дейността си и в този ракурс тези измерители се отнасят и към 

територията. 

Разкриването на иновационния потенциал може се търси на различни 

равнища. Според някои автори той е проекция и на иновационната култура, 

която е предмет на представяне по-долу в анализа.  

Най-обобщено може да се каже, че иновационният потенциал на 

територията на МИГ има външни ограничения, породени от средата, в която 

функционират организациите. Те са резултат от проблеми, произтичащи от 

правната среда и пазара. Освен всичко друго е особено важно и поведението 

на купувачите на територията, което в голяма степен се определя от 

социалната стратификация и предназначението на продуктите.  

Вътрешните ограничения на иновационния потенциал се определят от 

състоянието и дейността на организациите и се свързват най-вече  с  

предмета на дейност, големината и отрасъла, в който функционират. 

Основен проблем е осигуряването финансиране за иновациите, тъй като 

повечето местни организации разполагат с ограничени ресурси за 

въвеждане и финансиране на нововъведения. Сериозен проблем е недостига 

на подходящи човешки ресурси за иновационния процес.  

На база направения преглед и анализираните данни, потенциалът на 

територията на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за 
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въвеждане на иновационни продукти и услуги може да се разглежда като 

добър. Изпълнява се Стратегия за водено от общностите местно развитие, 

включваща мерки, финансиращи  иновативни продукти и услуги, т.е. 

създадени са предпоставки за иновации и технологично развитие. Видно от 

наличието на одобрена Стратегия, обществените нагласи са в подкрепа на 

дейността и се очаква трансфериране на знания, способни да извлекат ползи 

от иновациите чрез разработването на проектни предложения.  

Трудности може да се появят при осигуряване на човешки ресурси  с 

подходящи умения и компетентности. За справяне с проблема ще е 

необходимо да се помисли в посока на привличане на човешки ресурси, 

използване на подходящи образователни методи, кооперация между 

предприятията, развиване на собственият им потенциал. 

  

III. ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

3.1. Европейска и национална иновационна политика 

 

В общите политики на ЕС от началото на 21-ви век иновационната 

политика придобива все по-голямо значение и се признава като водещ 

фактор за конкурентоспособността, производителността и устойчивостта на 

европейските икономики. В настоящия програмен период ЕС съществува 

поредица от мерки за стимулиране на научните изследвания и иновациите, 

насочени както към прилагането на съвместни процедури за планиране и 

избор на приоритети, така и към конкретните инструменти за тяхното 
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изпълнение. Така например, Стратегията „Европа 2020” и нейната основна 

инициатива „Съюз за иновации” се допълват със стратегиите за 

интелигентна специализация, интегрираните и съпътстващите финансови 

програми в рамковата програма „Хоризонт 2020“, инициативите за 

въвеждане на единен показател за измерване на резултатите от иновациите, 

насоките за широкото използване на публично-частните партньорства и и 

др. 

Политиката в областта на иновациите
6
 отразява все по-голямата им 

роля в икономиката. Иновациите носят ползи за гражданите в ролята им 

както на потребители, така и на работещи. Те са ключови за създаване на 

по-добри работни места, за изграждане на по-екологично общество и за 

подобряване на качеството на живот, а и за поддържане на 

конкурентоспособността на ЕС на световния пазар.  

Политиката в областта на иновациите свързва политиката за научни 

изследвания и технологично развитие и индустриалната политика. Тя цели 

да създаде рамка, благоприятстваща пазарната реализация на идеите.  

Правното основание за общата индустриална политика на ЕС е член 

173 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), който гласи, че 

„Съюзът и държавите членки гарантират съществуването на условията, 

необходими за конкурентоспособността на промишлеността в Съюза“. 

Правното основание за политиката на ЕС относно научните изследвания и 

технологичното развитие (НИТР) се посочва в членове 179-190 от ДФЕС.  

                                                             
6 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_2.4.6.pdf 
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Основният инструмент на политиката на Съюза за НИТР е 

многогодишната рамкова програма, която определя целите, приоритетите и 

финансовия пакет за подпомагане за период от няколко години. Рамковите 

програми за НИТР се приемат от Европейския парламент и Съвета в 

съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с 

Европейския икономически и социален комитет.  

Значението на Политиката в областта на иновациите е широко 

признато. Тя е тясно свързана и с други политики на ЕС, например тези 

относно заетостта, конкурентоспособността, околната среда, индустрията и 

енергетиката. Ролята на иновациите е резултатите от научните изследвания 

да се превърнат в нови и подобри услуги и продукти, за да се запази 

европейската конкурентоспособност на световния пазар и да се подобри 

качеството на живот на гражданите на Европа. Годишно Европа
7
 отделя за 

научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 0,8 % от БВП по-малко 

от САЩ и 1,5 % по-малко от Япония. Освен това се наблюдава известен 

ефект на изтичане на мозъци, когато най-добрите ни научни изследователи 

и новатори се местят в държави, където условията са по-благоприятни. 

Въпреки че пазарът на ЕС е най-големият в света, той остава разпокъсан и 

недостатъчно благоприятстващ иновациите. За да промени тези тенденции, 

ЕС разработва концепцията за „Съюз за иновации“, която цели:  

 да превърне Европа във фактор от световна величина на научната 

сцена;  

                                                             
7 Справочник за Европейския съюз - 2018 2 www.europarl.europa.eu/factsheets/bg 
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 да преодолее пречките пред иновациите, например скъпото 

патентоване, разпокъсаността на пазара, бавното определяне на стандарти и 

недостига на умения, които понастоящем пречат на идеите да стигат бързо 

до пазара;  

 да извърши коренна промяна в начина, по който публичният и 

частният сектор работят съвместно, по-специално чрез изграждане на 

партньорства за иновации между европейските институции, националните и 

регионалните органи и предприятията.  

 „Хоризонт 2020“ като водеща инициатива на „Европа 2020“, е 

насочена към осигуряване на глобалната конкурентоспособност на Европа. 

„Хоризонт 2020“ е финансовият инструмент, който осигурява прилагането 

на Съюза за иновации. Като Осма рамкова програма на ЕС (2014—2020 г.) 

за научни изследвания, „Хоризонт 2020“ е първата програма за интегриране 

на научните изследвания и иновациите. Тя привежда в действие много от 

специфичните ангажименти на Съюза за иновации, по-специално като се 

съсредоточава върху истинските предизвикателства пред обществото, 

опростяването на достъпа, включването на МСП, укрепването на 

финансовите инструменти, подкрепата за обществените поръчки за 

иновации, улесняването на сътрудничеството и подкрепата за научните 

изследвания  

През ноември 2013 г. Парламентът прие многогодишната финансова 

рамка, с която на „Хоризонт 2020“ се предоставя бюджет в размер на 77 

милиарда EUR (по цени за 2013 г.). През юни 2015 г., приемането на 
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Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) доведе до спад на 

тази сума до 74,8 млрд. EUR.  

Политика на сближаване се съсредоточава върху научни изследвания 

и иновации. В по-развитите региони поне 80 % от ресурсите от Европейския 

фонд за регионално развитие (ЕФРР) на национално равнище се отпускат за 

иновации, като приоритетите са нисковъглеродна икономика и 

конкурентоспособни МСП.  

Финансови инструменти  

Съюзът за иновации цели също да стимулира инвестирането от 

частния сектор и в него се предлага, наред с другото, да се увеличат 

европейските инвестиции на рисков капитал, които сега са една четвърт от 

равнището в САЩ. С цел подобряване на достъпа до заеми за 

научноизследователски и развойни проекти и стартиране на 

демонстрационни проекти Комисията в сътрудничество с групата на 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ и ЕИФ) започна съвместна 

инициатива в рамките на „Хоризонт 2020“. „InnovFin — финансиране от ЕС 

за новатори“ се състои от редица интегрирани и допълващи се инструменти 

за финансиране и консултантски услуги, предлагани от групата на ЕИБ, и 

обхваща цялата верига на стойността на научните изследвания и иновациите 

с цел да бъдат подкрепяни инвестициите от най-малките до най-големите 

предприятия. Освен това през ноември 2014 г. Комисията представи своя 

„План за инвестиции за Европа“, за да бъдат отключени публични и частни 

инвестиции в „реалната“ икономика на стойност поне 315 милиарда евро за 

тригодишен отчетен период. ЕФСИ е един от трите стълба на „Плана за 
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инвестиции за Европа“, и има за цел да се преодолеят текущите 

несъвършенства на пазара чрез мерки по отношение на пазарните пропуски 

и мобилизиране на частни инвестиции. Той помага за финансиране на 

стратегически инвестиции в ключови области като инфраструктура, научни 

изследвания и иновации, образование, възобновяеми енергийни източници 

и енергийна ефективност, както и рисково финансиране за МСП. Освен това 

е въведена и програма за конкурентоспособност на предприятията и за МСП 

(COSME), която да се съсредоточи върху финансовите инструменти и да 

предостави подкрепа за интернационализирането на МСП.  

 Съвет по иновациите През юни 2015 г. Карлош Моедаш, член на 

Комисията, отговарящ за научните изследвания, науката и иновациите, 

обявява идеята за създаването на Европейски съвет по иновациите (ЕСИ). 

През януари 2017 г. Комисията създава 15-членна Група на високо равнище 

на новатори, които ще помогнат за оформяне на проекта за евентуален 

Европейски съвет по иновациите в рамките на предложенията на Комисията 

за програмата, която да продължи „Хоризонт 2020“.  

Ролята на Европейския парламент е в приемането на многобройни 

резолюции, които допълнително укрепиха иновационната политика на ЕС, 

целящи да се ускорят структурните реформи на националните системи и да 

се засили процесът на наблюдение въз основа на предоставяни от държавите 

членки надеждни данни. Това е общото послание на ЕК към националните 

правителства и за изискванията към националните политики за растеж и 

подходите за тяхното разработване и прилагане.  
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С цел да се обхванат финансовите и нефинансовите инструменти за 

насърчаване на иновационната активност в България, българското 

правителство отговори с набор от мерки, намерили място в Споразумението 

за партньорство на Република България, Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация и оперативните програми „Иновации и 

конкурентоспособност· и „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

които отразяват приоритетите на националната иновационна политика за 

програмен период 2014 – 2020 г.  

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България 

за периода 2014 – 2020 г.  е задължителен елемент от процеса на подготовка 

на оперативните програми за финансиране с европейски средства. Основен 

акцент на стратегиите за интелигентна специализация е определянето на 

малко на брой приоритетни сектори за местната икономика. Той 

идентифицира следните икономически сектори, които имат потенциал за 

растеж: 

 мехатроника; 

 ИКТ; 

 транспорт и логистика; 

 земеделие и хранително-

вкусова промишленост; 

 здравеопазване; 

 креативни индустрии; 

 автомобили и 

компоненти; 

както и по-традиционни сектори за българската икономика като: 

 туризъм; 

 производство на мебели; 

 текстил; 
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 шивашка индустрия. 

Предимство се предоставя на предприятия от приоритетните за 

страната сектори, но подкрепата не се ограничава само до тях. Подкрепят се 

и други сектори, които са експортно ориентирани, имат висока добавена 

стойност или потенциал за такава, потенциал за ускоряване на регионалното 

и местното развитие, както и стартиращи сектори с висока степен на 

иновативност и база за конкурентоспособност. Това е едно от основните 

предизвикателства при изпълнението на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация на България до 2020 г. – постигането на 

конкретни резултати чрез новия подход на интелигентна специализация в 

ключовите за българската икономика сектори. Основен източник на 

финансиране на иновационната политика на България са Европейските 

фондове, което затруднява постигането на съответствие между 

финансирането и националните цели и приоритети.  

 

3.2. Иновационна дейност 

 

С членството на България в ЕС иновациите се превръщат в 

крайъгълен камък на съвременната българска икономика, неделима част от 

която е местната икономика на територията на МИГ „Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“.  

Качеството на предлаганите продукти и услуги става зависимо от 

стандартите на ЕС. Единственият адекватен отговор на тези променящи се 

условия е изграждането на иновативна икономика, основана на знанието. 
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Повечето страни членки разчитат на ново знание и технологии като 

източник на висока добавена стойност и по-добро качество на живот. Това 

обуславя и необходимостта от провеждането на целенасочена, 

последователна и обезпечена с необходимото финансиране иновационна 

политика, която да рефлектира върху иновационна активност на бизнеса и 

да прояви потенциала му.  

В изследване на НСИ на иновационната дейност
8
 в страната, се 

подчертава, че иновациите могат да бъдат разработени от иновативно 

предприятие или от друго предприятие. Обикновената препродажба на 

иновации, изцяло произведени и разработени от други предприятия, не се 

включва в иновационната дейност. Иновациите следва да бъдат нови за 

съответното предприятие. За продуктовите иновации не е задължително те 

да бъдат нови за пазара (както и за процесовите иновации), не е 

задължително предприятието да бъде първото, което ги е внедрило.  

По данни на НСИ
9
, през периода 2014 – 2016г., 27,2% от 

предприятията в страната осъществяват иновационна дейност. От всички 

предприятия 19,8% реализират технологични иновации (продуктови, 

процесови, незавършена или преустановена иновационна дейност), а 17,3% 

внедряват нетехнологични иновации (организационни и маркетингови 

иновации). През посочения период 19,8% oт всички предприятия посочват 

като основен техен пазар държави – членки на Европейския съюз, и 

асоциирани държави и в сравнение с предходното изследване на иновациите 

(2012 – 2014 г.) нарастването е с 1,3 пункта. При иновативните предприятия 

                                                             
8http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/NIRD_Innovation2016_FB3CA2F.pdf  
9http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/NIRD_Innovation2016_FB3CA2F.pdf 
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този дял е 22,9%, а при неиновативните – 18,7% . През периода 2014 – 2016 

г. иновационната активност се увеличава с 1,1 пункта в сравнение с 

предходното изследване. Ръст се наблюдава при всички видове иновации - 

продуктови, процесови, организационни и маркетингови - съответно с 1,9, 

2,7, 2,1 и 0,3 пункта. През периода 2014 – 2016 г. 12,8% от предприятията 

реализират нови или значително усъвършенствани стоки или услуги 

(продуктови иновации) и техният оборот формира 24,4% от общия оборот за 

2016 година. 65,2% от предприятията с продуктови иновации реализират 

иновационен продукт, който е нов за техния пазар, а 81,6% реализират 

стоки или услуги, които са нови само за тяхното предприятие. 6,0% от 

оборота в индустрията и услугите през 2016 г. се дължи на нови за 

предприятието или нови за пазара продукти. 2,7% от оборота на 

предприятията през 2016 г. е в резултат на нови не само за предприятието, а 

и за пазара продуктови иновации, докато 3,3% от оборота е в резултат на 

нови само за предприятието продукти. През разглеждания период 11,9% от 

предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани процеси 

(процесови иновации) в тяхното предприятие. 8,1% въвеждат нови или 

значително усъвършенствани производствени методи, 6,4% от 

предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани 

спомагателни дейности и 3,4% - нови или значително усъвършенствани 

методи за снабдяване, доставка и разпространение на суровините, стоките и 

услугите. 12,9% от предприятията прилагат нови методи за организация на 

бизнес практиките, на работното място и на взаимоотношенията с други 

предприятия и организации, които преди това не са били използвани 
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(организационни иновации). Най-често посочваните видове организационни 

иновации са прилагането на нови бизнес практики за организиране на 

работния процес (9,5%) и въвеждането на нови методи на организация на 

работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането на 

решения (8,9%). През периода 12,0% от предприятията въвеждат нови 

маркетингови концепции и стратегии (маркетингови иновации). Най-голям 

е делът на предприятията (8,4%), прилагащи нови методи за реклама или 

техники за промоция на продукта, следвани от предприятията, които 

използват нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (5,9%).  

Иновационната активност през периода 2014 – 2016 г. е по-висока при 

предприятията, занимаващи се с индустрия (31,6%), отколкото при тези, 

предоставящи услуги (22,1%). Най-голям е делът на иноваторите в групата 

на големите предприятия (250 и повече наети лица) – 81,9%. Оборотът на 

иновативните предприятия съставлява 59,8% от оборота на всички 

предприятия.  

Делът на наетите лица в иновативните предприятия възлиза на 59,0% 

от наетите във всички предприятия. При 29,6% от всички предприятия през 

2016 г. над една четвърт от наетите лица са с висше образование. При 

иновативните предприятия тази стойност е 41,8%, а при неиновативните – 

25,1%. Икономическата дейност в индустрията, която има най-висок дял 

иновативни предприятия, е „Добив на метални руди“ (62,5%). В сектора на 

услугите на първо място е „Научноизследователската и развойна дейност 

(НИРД)“, в която всички предприятия са иновативни, тъй като НИРД е вид 

иновационна дейност. От предприятията с технологични иновации 20,9% 
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осъществяват иновационно сътрудничество с други предприятия, научни 

организации и други партньори, като за големите предприятия (250 и повече 

наети лица) този дял е 35,8%. Публично финансиране в подкрепа на своята 

иновационна дейност получават 35,2% от всички технологични иноватори 

през периода 2014 – 2016 година. 

България е единствената страна от ЕС, която не регистрира напредък 

в областта на иновационния потенциал за последните седем години – 

резултат, който обаче може да изглежда оптимистично на фона на най-

сериозния спад в рамките на Евросъюза, регистриран от Румъния (31%), 

както и изоставането, отчетено за още 11 държави. Това се посочва в 

доклада „Иновации.бг“ (2017)  на фондация „Приложни изследвания и 

комуникации“
10

, оценяващ състоянието и потенциала за нововъведения на 

българската икономика. 

Безспорен иновативен лидер за поредна година на общността е 

Швеция
11

, а най-съществен е напредъкът в Литва, Малта, Холандия и 

Великобритания, отчита  Европейското иновационно табло 2017 (European 

Innovation Scoreboard)
12

. Сравнителният анализ на резултатите на Таблото, 

показва, че България си е поставила за цел да премине от групата на 

„скромните“ към „умерените“ иноватори в рамките на програмния период 

2014 – 2020 г., като достигне 50 % от средното равнище на иновативност за 

ЕС. Според анализа от 2018 г. общият показател за България е 48 % от 

средното равнище за ЕС през 2010 г. 

                                                             
10http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18099  
11https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/infographic-innovation-scoreboard-2018-leaders-full-size.png  
12https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_bg 
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Според доклада „Иновации.бг“ (2018) иновационната активност в 

страната е преди всичко нискотехнологична. Ориентирана е главно към 

внедряването процесни иновации – новост за местния или националния 

пазар, както и към организационни и маркетингови иновации, основани 

преди всичко на  „меки“ умения и в по-малка степен на ново технологично 

знание. Докладът посочва, че участието на частния сектор в иновационната 

икономика на България непрекъснато се подобрява, но липсата на 

компетентна и устойчива подкрепа от страна на държавния сектор все 

повече се превръща във възпиращ фактор.  

 

IV. ФЕНОМЕНЪТ „ИНОВАЦИОННА КУЛТУРА“– ИЗМЕРЕНИЯ И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

  

4.1. Съдържание и проявление 

 

Наличието на иновационна култура се определя от изследователите ѝ 

като основа за създаване на сравнителни конкурентни предимства. Ето защо 

е наложително в съдържателно отношение понятието да се разгледа и в 

контекста на  способността на територията на МИГ „Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“ за въвеждане на иновационни продукти и услуги.  

Насочеността към  иновационна култура се диктува от разбирането 

сложността на връзките, които определят поведението на участниците в 

иновационна дейност. Важността на феномена произтича и поради следното 

множество причини:  
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• държавите-членки на ЕС показват различни постижения в сферата 

на иновациите; 

• нараства динамиката на промените в съвременния свят и 

мултикултурното взаимодействие в условията на различна пазарна среда; 

• въвеждат се иновативни модели, несъобразени с местните културни  

особености;  

• развива се предприемачеството, което не е съобразено с 

националните културни специфики; 

Иновационната култура е отражение на националната култура в 

специфичната област на иновациите. В този аспект познаването и 

развиването ѝ, както и изграждането на индивидуално и организационно 

поведение е гаранция за постигане на по-добър резултат и взаимодействие 

при въвеждането на иновационни продукти и услуги на територията.  

Анализите
13

 показват, че усилията на националните икономики  

невинаги водят до желаните резултати независимо от вложените финансови, 

информационни и материални ресурси. Това насочва погледа към 

човешките ресурси като определящ фактор за успеха на иновационните 

начинания. Важно за проявяване на потенциала за иновации на територията 

е схващането, че различията в действията и нагласите на хората са базата за 

амбициозни проектни начинания и успешната им реализация. И тъй като 

иновациите се определят като важен източник на конкурентни предимства 

на територията, МИГ трябва да обърне целенасочено внимание и да 

стимулира всички прояви на организационната култура, които създават 

                                                             
13https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/infographic-innovation-scoreboard-2018-map-full-size.png  
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среда, подходяща за разгръщане на иновационна активност. Важно за 

територията е да се приеме, че създаването и поддържането на баланс от 

една страна между традиционни постижения, и от друга, към промяна, 

еднакво необходими за устойчивото ѝ развитие.  

Способността да се възприемат новости и желанието за въвеждане на 

иновационни продукти и услуги маркира наличието на иновационна 

култура на територията. Тя необходимо условие за успешното 

осъществяване на иновационна дейност, без да е гаранция за това. 

Иновационната култура създава средата за развиване на иновационния 

потенциал и за изграждане на конкурентни предимства на негова основа. 

Иновационната култура се влияе от организационната култура и 

намира израз в реализирането на иновационни практики върху чиято основа 

се развиват способности за нововъведения и се трупа опит от хората и 

организациите.  

 

4.2. Подходи за изграждане на иновационна култура 

 

Най-подходящата среда за изграждане и поддържане на иновационна 

култура на територията на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ 

в контекста на развиване потенциала на територията на МИГ „Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за въвеждане на иновационни продукти и 

услуги, е организационната. 
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 Подходите за насочване на местната общност към иновационното 

поведение, целящо въвеждане на иновационни продукти и услуги на 

територията, могат да се ориентират по направление на: 

 изграждане на среда, възприемчива към иновации и толерантна 

към различното; 

 поддържане на иновационен климат с помощта на Стратегията за 

ВОМР като иновативен инструмент за местно въздействие – цели, 

приоритети, система от мерки, безвъзмездна финансова подкрепа за 

проектни предложения. 

 стимулиране на взаимодействие в рамките територията чрез 

разнообразни форми – трансфер, мобилност на човешки ресурси, 

разпространяване на информация,.  

 образование, целящо развитие на предприемачески умения и 

нагласи; 

 провеждане на иновационна политика, в рамките на Стратегията, 

гарантираща постигането на синергичен ефект за територията от действието 

проектите като единно цяло; 

 създаване на атмосфера, която насърчава търсенето на 

ефективност и същевременно е толерантна към грешки; 

 развитие на човешките ресурси като субект на иновационна 

култура; 

  Следователно територията на МИГ може да се ориентира 

иновационно и да използва потенциала си в максимална степен като се 

стимулира взаимодействието на местно ниво, инициират се и се участва в 
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мрежи за обмен на идеи, информация и технологии, формира се проактивна 

стратегическа позиция по отношение факторите на заобикалящата  среда.  

Изграждането на иновационна култура изисква да се предприемат 

действия и обмислят механизми за: 

• развитие на човешките ресурси – развитие на инициативността, 

стимулиране на готовността за учене през целия живот и уменията за 

творческо прилагане знания в практиката; 

• разпространяване на добри иновационни практики – насищане с 

информация за иновационни проекти и резултатите от осъществяването им; 

• взаимоотношенията в местната общност трябва да бъдат 

усъвършенствани в рамките на социалните иновации.  

Механичното пренасяне на подходи за изграждане и поддържане на 

иновационна култура на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в 

контекста на развиване потенциала на територията за въвеждане на 

иновационни продукти и услуги, не гарантира резултати, дори може да 

доведе до всеобщо разочарование. 

  

V. ИНОВАЦИИТЕ В СВОМР НА СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, 

ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ 

 

5.1.  Фактори, влияещи върху въвеждането на иновационни 

продукти и услуги 
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При разглеждане на факторите за въвеждане на иновационни 

продукти и услуги н територията на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“, в контекста на настоящия анализ, не е целесъобразно 

проблематизирането на разглеждането на термина „фактор“ като 

икономическа категория. Понятието се използва в смисъла на условие, 

причина, движеща сила, оказваща влияние и въздействие на иновационното 

развитие на селския район,  разглеждано  като съчетание от икономически  

ръст  и качествени изменения в управлението му. 

Предвид по-горе написаното, могат да се обособят няколко групи 

фактори, оказващи влияние върху въвеждането на иновационни продукти и 

услуги на територията. Относно важността на факторите, следва да се 

подхожда комплексно като се вземат  под внимание в тяхната съвкупност. 

Първата група фактори се свързва с даденото физическо лице и/или 

екип от хора (иноватори), които заявяват желание да въведат иновационни 

продукти и/или услуги на територията. Тяхното желание се направлява от 

съществуващите условия, свързани с дълготрайни активи, суровини, 

материали, трудови ресурси, знания. Въздействие върху процеса оказват 

сложността на дадената технология, приложимостта ѝ, риска за неуспех. 

Човешките ресурси са изключително важен фактор за успешното  развитие 

на територията и поради факта, че предопределят наличието на 

предприемачество и използването и създаването на технологии. 

Следващата група фактори се обуславя от предприятието на 

иноватора. Предпоставки се явяват ресурсите за производство, размера, 
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собствеността, целите, планирането, оценяването на ползите и разходите, 

контрола, изготвянето на проектно предложение.  

От фирмената среда произтича третата група фактори – нормативно-

правни, организационни, социално-психологически и политически. Те 

характеризират ресурсната обезпеченост на иновацията - природни ресурси, 

дълготрайни и краткотрайни активи, работна сила, финанси, 

инфраструктура, знания и достъп до тях. Тези фактори са обективно 

съществуващи, но се откриват и използват съобразно желанията и 

възможностите на местните общности в селските райони, техните интереси 

и търсения в посока на иновативно развитие. 

Разглеждайки потенциала на територията като цяло, анализът извежда 

следните ключови предпоставки за успеха на въвежданите иновационни 

продукти и услуги: 

 създаване на уникален, специфичен и атрактивен иновационен 

резултат; 

 силна ориентация към местния пазар;  

 прецизен подготвителен етап и съобразяване с критериите по 

мерките от СВОМР;  

  добре подбрани за интерпретация на територията иновационни 

продукти и услуги;  

 подходяща организационна структура за изпълнението на 

иновационните дейности; 

 наличие на компетенции за реализацията им; 

 контрол  на иновационния процес; 
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 осигуреност с ресурси. 

 Важната роля на изброените предпоставки не трябва  отклонява 

вниманието и от значението на пазарните детерминанти и необходимостта 

от институционална подкрепа. В случая тя трябва да се получи преди 

всичко от екипа на  МИГ. Индикаторите за добра институционална 

подкрепа се свързват с: 

•  наличието на добри институционални и иновационни практики – в 

местния контекст, методът на подхода ВОМР сам по себе си генерира нови 

начини на мислене и действие – нови методи на работа и социални 

иновации. 

• адекватна подкрепа  – възможно е финансиране на иновационни 

продукти и услуги по мерките от СВОМР, при това е предвидено в 

критериите за оценка на проектните предложения, за проекти, свързани с 

иновации и иновативни дейности, да се дават точки. 

• изградени връзки на сътрудничество между браншови асоциации, 

местни предприятия, научноизследователски и консултантски организации  

и обединение на местните ресурси за стимулиране на иновационната 

активност и икономическото развитие на територията – Стратегията на СНЦ 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ създава възможности и в 

тази посока. 

• синхронизация с политики национално, регионално и местно ниво   

– СВОМР на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е в 

съответствие със Споразумението за партньорство:  
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3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване 

на местния потенциал; 4. Развитие на селскостопанския сектор за 

осигуряване на хранителна сигурност и производство на продукти с висока 

добавена стойност при устойчивото управление на природните ресурси; 5. 

Подкрепа на иновациите и на инвестиционните дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката.  

СВОМР ще допринесе за постигането на целите на Областната 

стратегия за развитие на Област Варна 2014–2020, по-конкретно:  

 Стратегическа цел 1. Постигане на интелигентен икономически растеж чрез 

развитие на собствения потенциал и акцентиране върху иновации и 

икономика на знанието, съчетано с ефективно опазване на околната среда, 

Приоритет 1.1. Подобряване на научното и технологичното ниво на 

икономиката и иновационния потенциал в областта („икономика на 

знанието”): Специфична цел 1.1.3. Въвеждане на нови технологии и 

иновации в МСП, в т.ч. в изостанали периферни общини. 

 

5.2.Възможности на осъществяване на иновационната дейност  

 

Общата рамка на ОСП за периода 2014-2020г. се отнася до по-

интегриран, целенасочен и териториален подход за развитието на селските 

райони. Мерките за селските райони се координират с тези за останалите 

структурни фондове, като се търси ефекта на синергията и активното 

участие на местната общност при постигане на целите на стратегия за 

водено от общностите местно развитие. 
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Големият набор от съществуващи инструменти в рамките на втория 

стълб на ОСП се опростява, за да се съсредоточи върху подпомагането на  

конкурентоспособността, иновациите, селското стопанство, основано на 

знания, навлизането на млади земеделски стопани, устойчивото управление 

на природните ресурси и балансираното териториално развитие. 

 Постигането на целите за развитие на селските райони, допринасящи 

за стратегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, следва да се осъществява чрез следните шест приоритета на Съюза 

за развитие на селските райони, в които са отразени съответните тематични 

цели на ОСР: 

- Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието в 

селския район; 

- Укрепване на връзките между селското стопанство, производството 

на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и 

екологичните показатели; 

- Насърчаване на качеството, добавената стойност и иновациите в 

производството, преработката и маркетинга на селскостопански продукти.  

Прилагането на интегриран подход чрез Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на територията на МИГ оказва интегрирано 

въздействие върху отделните сектори на развитието. Това означава 

подходящо комбиниране и допълване на отделните мерки с оглед постигане 

на общо положително въздействие върху инфраструктурния, човешкия, 

иновационния и природно-културния потенциал на територията. 
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От извършения анализ на територията, и направената оценка на 

възможностите за иновации чрез Стратегията за местно развитие, става 

ясно, че в контекста на подхода за ВОМР иновациите не се изразяват 

непременно в изследвания на високо ниво и разработване на нови 

технологии (без да се изключват).  

Тази интерпретация позволява да се развиват и обогатяват 

възможностите за въвеждане на иновационни продукти и услуги по мерките 

от Стратегията, както и да се надграждат по същия начин, по който 

иновацията надгражда вече съществуващи решения и идеи.  

Комбинацията от бизнес причини, стечение на обстоятелствата и 

знание, могат да допринасят едновременно за успешното въвеждане на 

определени иновативни продукти и услуги на територията.  

Стратегията за водено от общностите местно развитие по дефиниция  

има ограничено действие откъм териториален обхват. Тя обаче има 

възможност да се насочи върху действия с мултиплициращ ефект върху 

местното развитие, които могат да доведат до по-дългосрочни и по-

устойчиви решения.  Финансирането на иновационни продукти и услуги по 

мерките от СВОМР, е съставна част на формулата за постигане на желаните 

резултати за територията. 

В резултат на гореизложеното, и вземайки предвид, че иновациите 

могат да включват нови услуги, нови продукти и нови начини за 

извършване на нещата в местния контекст, Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 
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Провадия” може да използва потенциала на територията относно въвеждане 

на иновационни продукти и услуги в няколко посоки. 

В местния контекст, подходът за ВОМР сам по себе си генерира нови 

методи на работа и социални иновации.  

Приложимата нормативна уредба определя за „иновативност на 

стратегия за ВОМР” включване на нов подход, метод или средства за 

реализирането й, които не са прилагани на територията на местната 

общност чрез възможност за създаване на нов за територията продукт или 

услуга, нов метод и/или начин за решаване на местните проблеми и 

слабости на територията, определяне на критерии за оценка на проектите, 

свързани с иновативност на проектите. 

На територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ са идентифицирани и следва да бъде подпомогнато въвеждането 

им чрез финансиране по мерки от СВОМР следните възможности за 

създаване на иновационни продукти и услуги: 

 интегриран иновативен продукт, обединяващ местните продукти,  

културното и природно материално и нематериално наследство на 

територията, който да привлича и задържа туристите, колкото се може 

повече време на територията, чрез създаване на атракции за туристите, 

участие в културни местни събития и създаване на подходяща среда за 

почивка, отдих и развлечения. 

 проекти за създаване на иновационни продукти/услуги, които 

предоставят възможност за нова за територията форма на използване на 

природните ресурси, целящи подобряване на продукти и подобряване на 
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производствени процеси, енергийната ефективност и внедряване на 

екологосъобразни технологии в земеделието и преработвателните 

предприятия. 

 иновативен начин за решаване на местните проблеми и слабости 

на територията чрез собствената мярка 22 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура” 

чрез създаване на туристически продукт, базиран на специфичното местно 

културно наследство. За решаването на проблемите на територията може да 

се използват интерактивна информационна платформа, с възможности за 

онлайн обучения, обмени, работа в местна мрежа, с включено участие на 

хора с увреждания, изграждане на информационни терминали в населените 

места, провеждане на дни на мултиетническото и мултикултурното 

взаимодействие.  

 критериите за оценка на проектните предложения на включените 

мерки в Стратегията предвиждат, такива свързани с иновации и иновативни 

дейности. 

Същевременно Стратегията на ВОМР на МИГ по смисъла на своята 

същност свързва заинтересованите страни от територията за споделяне на 

опит и обмен на знания, което е предпоставка за зараждане на иновационни 

продукти и услуги. Участието на заинтересованите страни в местната 

инициативна група не се свежда до изпълнители на ролите на пасивни 

получатели на подкрепа, което всъщност означава, че не съществува 

разделение между сдружението и самите лица, които структурата 

представлява. 
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VI. НАСОКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ИНОВАЦИОННИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 

 

6.1. Стимулиране и координация на иновационния процес 

 

Икономическите показатели на общините Провадия, Вълчи дол и 

Ветрино притежават по-ниски стойности от средните за област Варна, което 

ги поставя на едно от последните места по степен на икономическо развитие 

на областно ниво. Тези общини са определени като „райони за целенасочена 

подкрепа”, което ги прави обект на особена грижа от страна на 

регионалната политика на държавата.  Недостигът на финансови средства не 

отговаря на нуждите им и възпрепятства развитието на научна и развойна 

дейност, с негативен ефект върху способността им за внедряване на 

иновативни продуктови, технологични и процесни решения.  

Извършеният анализ на  данни позволява да се направят обобщения 

относно иновационната дейност на територията, утвърждаващи 

необходимостта от стимулиране на:   

 даването и получаването на информация, знания и умения за 

същността, разработването, внедряването и управлението на иновации;  

 сътрудничеството и кооперирането в сферата на иновациите;  

 осигуряването и гарантирането на финансови ресурси и капацитет 

за самостоятелно разработване на концепции, модели или продукти на 

иновационната дейност;  
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 трансферирането на добри иновативни практики в различните 

сфери;  

 натрупването на опит за предоставяне на специализирани 

иновативни местни продукти и услуги;  

 специализирано обучение и консултантска подкрепа в сферата на 

иновациите.  

Накратко формулирани някои изводи за иновативното състояние на 

територията преди изпълнението на СВОМР биха могли да бъдат следните:  

   недооценяване на иновациите като ключов фактор за растеж и 

конкурентоспособност; 

 иновациите не са изведени на предни позиции като местни  

приоритети и не са предприети практически действия в тази посока; 

 инициира се адекватен диалог за решаване на най-актуалните 

проблеми вследствие на което се осъществява публично-частно 

партньорство, създава се МИГ, ангажираща общността за тяхното решаване 

и търсеща възможности за финансиране  на развитието на територията. 

Потребностите от интервенция в рамките на местната общност по 

отношение на иновациите се свързват с повишаване на иновативния 

капацитет на бизнеса и земеделските производители. Терминът „иновация“ 

все по-често се споменава, когато се заговори за селско стопанство, защото 

основното предизвикателство за близкото бъдеще е не само да се 

произвежда повече селскостопанска продукция и храни, но също така това 

да става по един устойчив и природосъобразен начин. Съществува 

потенциал за развитие на местната територия в посока на интегриране на 
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първичното производство с преработката и туризма, като иновативен 

маркетингов подход. 

Слаби страни на територията СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия“ по отношение на иновационната дейност,  но такива каквито 

могат да се контролират в известна степен, се явяват: 

• недостига на работна сила с висока степен на квалификация, 

генератор на нови идеи и иновативни технологични решения; 

• ниска иновационна ангажираност и култура на предприемачите в 

района; 

• ограничен финансов ресурс и оттук невъзможност за инвестиране в 

иновативно развитие.  

Заплахите са външен фактор, който определя състоянието на средата, 

в която се развива иновационната дейност на територията. Заплахите на 

територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ се 

свързват преди всичко с липсата на финансови стимули за генериране на 

ръст в предприемачеството, насочено към иновативни дейности и 

производства.   

Анализът показва, че Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на територията е използвана като иновативен целеви инструмент 

за овластяване на местните общности, включително групи в неравностойно 

положение, за подобряване капацитета на местните заинтересовани страни 

за предизвикване и стимулиране на иновации на местно равнище. 

Дефинирани са стратегическа цел, приоритети, специфични цели и мерки 

допринасящи за засилване на потенциала на територията относно въвеждане 
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на иновационни продукти и услуги чрез финансиране по мерки от 

Стратегията за водено от общностите месно развитие.  

 

6.2.  Финансиране на иновационни продукти и услуги по 

мерките от СВОМР на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ 

 

МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” прилага на   

територията си еднофондова стратегия за местно развитие с участието 

на мерки само от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) в размер на 2 933 700 

лева, при спазване на условието на подхода ВОМР за максимален размер 

на допустимите разходи по проект до левовата равностойност на двеста 

хиляди евро.  

 Този финансов ресурс е разпределен балансирано и в 

съответствие с установените потребности от инвестиции и финансиране 

на проекти в различните сфери от социално-икономическия живот на 

територията между шест мерки, от които пет са избрани сред 

допустимите от ПРСР 2014 – 2020г., а една е извън обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

Регламента: 

Мерки, предназначени за частния сектор - селско стопанство и 

местния бизнес: 

 Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 
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 Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“; 

 Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности” . 

Мерки, предназначени за публичния и нестопанския сектор - 

Общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол, НПО и читалища и др.: 

 Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; 

 Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура; 

 Подмярка 22. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура. 

От общия бюджет на СВОМР за сектора на селското стопанство и 

местния бизнес са отделени средства от ПРСР в размер на един милион 

и четиристотин хиляди лева, което е 47,7% от общия бюджет на 

средствата. Бюджетът за частния сектор на територията на МИГ е 

обоснован от повишения интерес от страна на бизнеса и земеделските 

производители към кандидатстване с проект в МИГ, високата проектна 

готовност на двата сектора – селско стопанство и микропредприятия, 

както и от факта, че малките земеделски стопани и микропредприятията 

са изключително неконкурентни при кандидатстване по националните 

програми. 

Предвиденият бюджет осигурява възможност за реализиране на 

минимум осемнадесет проекта като по мерки 4.1 и 6.4 е предвиден 
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максимално допустим размер на субсидията за един проект в размер на 

сто хиляди лева. 

Средствата по трите „частни“ мерки се разпределят, както следва: 

 Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с 

предвидени средства в размер на 600 000 лева; 

 Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ с предвидени средства в размер на 300 000 

лева; 

 Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности” с предвидени средства в размер на 500 000 лева. 

Средствата в Стратегията, предназначени за 

публичния/нестопанския сектор са в размер на 1 533 700 лева, което е 

52,3% от предвидения бюджет на ПРСР. Това разпределение се обяснява 

с факта, че МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е 

структурирана от три общини, на територията, на които освен самите 

общини Провадия, Ветрино и Вълчи дол, потенциални бенефициенти са 

добре развит  и работещ НПО сектор и читалища. 

Средствата по трите „публични“ мерки се разпределят, както следва: 

 Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура с 

предвидени средства в размер на 900 000 лева. 

 Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура с предвидени 

средства в размер на 450 000 лева. 
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 Подмярка 22 Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура с предвидени 

средства в размер на 183 700 лева. 

 Средствата в Стратегията за публични и/или нестопански проекти 

целят акцентиране в малки инвестиции в повече населени места, с което 

ще осигури и обществено включване и принос в изпълнението на 

Стратегията чрез минимум осемнадесет проекта. Осигуреното 

финансиране в публичния сектор ще гарантира доизграждане на местния 

капацитет за реализиране на местни политики с постигане на 

общозначими за общността резултати. 

Годишният цикъл на обявяване на покани и приемане на проектни 

предложения предоставя възможност на потенциалните бенефициенти 

сами да преценяват времето за подготовка и реализация на проектите за 

своите начинания. Допълнителен ефект от прилагане на този подход е 

възможността за намиране на интегрирани и иновативни решения и идеи 

за развитие на територията, посредством синергия между проектите по 

отделните приоритетни области и мерки.  

Анализът показва, че СВОМР на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“ определя подробно дефинирани критерии за 

оценка на проектите, свързани с иновативността на проектите. При това 

следва да се отбележи, че в критериите за оценка на проектите по 

частните мерки 4.1., 4.2. и 6.4.1 от ПРСР е заложен обективен критерий 

за иновативност на проектното предложение за въвеждане на нови за 

територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието, 
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когато над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с въвеждането на иновации в земеделското стопанство или в 

предприятието.  

Всички мерки в Стратегията за водено  от общностите местно 

развитие на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“  включват в 

критериите за оценка на проектните предложения „иновативност“ и 

бенефициентите от различните сектори получават подкрепа, ако 

предвиждат иновации и иновативни дейности. Това създава стабилна 

основа за разгръщане на иновационния потенциал на територията. 

 

Таблица 2. Критерии за оценка на проектите, свързани с 

иновативност 

 

№ Мярка  Критерии за избор на проекти 

1. Мярка 4.1. „Инвестиции в 

земеделски стопанства”  

 

Иновативност - въвеждане на 

нови за територията практика, 

и/или услуга и/или продукт в 

предприятието - над 30 % от 

допустимите инвестиционни 

разходи са свързани с иновации в 

стопанството – 10т. 

2. Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти” 

Иновативност - въвеждане на 

нови за територията практика 

и/или услуга и/или продукт в 
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 предприятието - над 30 % от 

допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с 

иновации в предприятието – 10т. 

3. Мярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

Иновативност - въвеждане на 

нови за територията практика 

и/или услуга и/или продукт в 

предприятието – 10т. 

4. 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Проектът предлага нови 

инициативи/включва иновативни 

елементи за повишаване на 

качеството на живот в района – 

10т. 

5. Мярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

Проектът предлага нови 

инициативи/включва иновативни 

елементи за повишаване на 

качеството на живот в района – 

10т. 

6. Мярка 22  

„Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичните 

местни идентичности и 

местната култура“ 

Дейностите по проекта 

пресъздават уникалните местни 

изделия и културното наследство 

по иновативен и нетрадиционен 

начин, отразяващ съвременните 

методи за анимация – 10т. 
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Индикаторите за резултат за цялостното прилагане на Стратегията 

за ВОМР, предвиждат броят на реализираните иновации  в стопанския 

сектор на територията да достигне пет. Очакванията са две от 

реализираните иновации да са  свързани с нова услуга за територията, 

финансирани по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“. 

Извършеният преглед показва, че СВОМР на СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ цели при избора на проекти, които ще 

бъдат финансирани, да се подпомага диверсификацията на местната 

икономика с акцент върху въвеждане на нови за територията практика 

и/или услуга и/или продукт, които водят до разкриване на 

привлекателни работни места, задържат квалифицираните и образовани 

младежи от територията и позволят заетост при по-високи доходи на 

рискови групи на пазара на труда. 

В тази връзка може да се твърди, че Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия“ създава предпоставки за повишаване на 

инвестиционната привлекателност и социално-икономическо развитие 

на селския район като обезпечава това чрез инструментариума си, 

включващ и участието на гражданите в разработването на отговори на 

местно равнище, под формата на проектни предложения, за множество и 

разнообразни предизвикателства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стратегията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ сама по себе си притежава иновативни характеристики, които 

изцяло кореспондират с анализирания потенциал на територията 

относно въвеждане на иновационни продукти и услуги чрез 

финансиране по мерки от СВОМР. Тя си поставя за стратегическа цел, 

превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ в устойчив селски район с развити туризъм и услуги за 

населението, конкурентен местен бизнес и селско стопанство, подобрени 

условия за живеене с активна местна общност, като залага приоритети, 

специфични цели и мерки, задаващи посоката на развитие чрез 

финансиране по мерки от СВОМР на иновационни продукти и услуги.  

Това е разбиране и признание за мястото и ролята на иновациите 

за повишаване на качеството на живот на местната общност. 

Територията на  СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ 

има потенциала да се оформи и влияе от интегрирано въздействие и 

мултиплициране на положителни ефекти, постигнати чрез финансиране 

на проекти по всички мерки от СВОМР, предвиждащи целенасочена 

подкрепа за иновативност.  

Основните възпиращи фактори в развитието на територията до 

момента се свързват преди всичко с липсата на подходящи източници на 

финансиране  и недостига на квалифицирани кадри. 
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Територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ може да започне да подобрява своето представяне, а СВОМР 

и естеството на мерките, финансирани по нея, дават ясен сигнал, че 

моментът за действия в това отношение е настъпил. 

Препоръчително е СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ да продължи да работи в посока на: 

 гарантиране на осигурения стратегически, административен и 

финансов ресурс за осъществяване на СВОМР и финансирането по 

мерките от СВОМР на иновационни продукти и услуги; 

 подобряване на координацията между документи, политики, 

административни и финансови инструменти, които влияят върху 

финансирането на проектите по мерките от СВОМР и въвеждането по 

принцип на иновационни продукти и услуги; 

 предлагане на необходимите умения, услуги и други ресурси 

за навлизане на иновационни продукти и услуги на територията. 

В заключение може да се обобщи, че използването на потенциала 

на територията относно въвеждане на иновационни продукти и услуги 

чрез финансиране по мерки от СВОМР на МИГ „ВЪЗХОД – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“ е осъществимо и то при разработване на проекти, 

които имат способността да извлекат в максимална степен социално-

икономически ползи за територията.  

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

„ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е целеви инструмент, в 

чиито възможности е да гради местна общност с култура, осигуряваща 
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почва за възникване на иновативни идеи и създаване  на социално-

икономическа среда за реализацията им. 
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