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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
 

 През февруари 2014 г. Министерството на образованието и науката, със съдействието 
на Европейската комисия, организира лансираща конференция за рамковата програма на ЕС 
за научни изследвания и иновации ХОРИЗОНТ 2020. Като част от тази инициатива беше 
проведено обществено допитване, имащо за цел да установи информираността и нагласите за 
тази нова програма и възможностите за публично-частно партньорство (ПЧП) по време на 
новия програмен период, както и разпознаваемостта на програмата за услуги в подкрепа на 
бизнеса и иновациите Enterprise Europe Network.  
 Изследването бе по поръчка на Единен център за иновации (ЕЦИ) на БАН и се 
проведе под формата на онлайн анкета.  
 Въпросникът се публикува на уеб страницата на фирма АТА 48 - реализатор на 
изследването. Стартира на 10 февруари и беше затворен на 10 март 2014г. 
http://www.ata48.com/horizon/ 
 За участие в изследването бяха поканени потенциалните бенефициенти на 
ХОРИЗОНТ 2020: бизнес организации, представители на местната и централна власт, 
неправителствени организации, научно-изследователски институции, отделни изследователи 
и др.  
 При поканени над 700 души, отговорилите са 135, което - предвид специфичната 
тематика на анкетата - е задоволителен брой. Поради начина на регистрация и събиране на 
информацията, не можем да претендираме за представителност на изследването. Въпреки 
това можем да представим количествено-статистически анализ на данните и да направим 
общи изводи за информираността и нагласите на целевата група. 
 Изложението на анализа следва реда на онлайн въпросника, включващ 34 затворени и 
отворени въпроса. Те бяха групирани в четири части съгласно целите на изследването 
(Приложение 1):  
 1. Профил на респондента – сектор А. 
 2. Степен на информираност и нагласи за ХОРИЗОНТ 2020 – сектор Б. 
 3. Готовност за участие в ХОРИЗОНТ 2020 – сектор В. 

 4. Обща осведоменост и оценки на целевата група за дейността на ЕЦИ и за    
     информираността за Enterprise Europe Network – сектор Г. 

 Приложение 2 показва резултатите на всеки въпрос от анкетата в графичен вид. В 
хода на изложението ще бъдат представени само някои графики, които ще ни помогнат да 
придобием по-ясна представа за анализираните параметри.  

 В края на настоящия анализ ще направим и частична съпоставка със сондаж, проведен 
от ЕЦИ през 2012 г., но само с представители на звена от БАН. Значителна част от тях са 
тогавашни научни секретари и отговорите им остават меродавни и до сега. 
 В съставянето на въпросите и коментарите към аналитичната част определящо е 
участието на г-жа Карина Ангелиева, първи секретар в Постоянното представителство на 
Република България към ЕС и на проф. дтн Стефан Хаджитодоров, съветник на 
Председателя на БАН. 
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ПРОФИЛ НА РЕСПОНДЕНТА 

 
 В проучването взеха участие 135 души, предимно изследователи от БАН или от други 
научни организации – общо 67% от респондентите. Делът на неправителствените 
организации (12%) е почти равен на този на малкия и среден бизнес (10%). 9% се 
самоопределят като отделни граждани (физически лица), но и сред тях има представители на 
академичните среди, които не се идентифицират в анкетата към конкретна изследователска 
институция. За съжаление нито един представител на големи компании не е участвал в 
анкетата (фиг.1).  
 В хода на анализа ще проследим отговорите на някои въпроси, разделяйки ги на тези 
конкретни категории.  
 
А2. Кого представлявате? 

 
 

Голям бизнес                                  0% 

Малко и средно предприятие             10% 

Неправителствена организация         12% 

Изследователско звено в БАН            

38% 

Изследовател в университети/ 

или друга научна институция            29% 

Физическо лице                   9% 

Друго:         1% 
Фиг.1 
 
 Три четвърти от участниците имат опит с програмите на Европейския съюз. Малко 
по-малък е броят (65%) на тези, които посочват, че са работили по проекти, финансирани от 
българските научни фондове - Националния иновационен фонд или фонд “Научни 
изследвания ” (фиг. 2 и фиг.3). 
 
Български научни фондове 

 

Да       65% 

Не       35% 

Фиг.2 
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Европейски програми   

 

Да       74% 

Не       26% 

 
 Дейностите, които участващите в анкетата организации упражняват, са различни и 
многообразни.  Най-много са работещите в областите на медицината, аграрните науки и 
качеството на живот (18%), следвани от: занимаващите се с нанонауки и технологии (15%), 
информационни технологии (15%)  и биоразнообразие, биоресурси и екология (13%), 
енергийни ресурси и енергийна ефективност (10%) и климатични промени (6%).  
 Всички тези дейности са обединени в няколко области, където логично с най-голям 
дял са образованието и научните изследвания (с 40%), следвани от услугите (17%), 
индустрията (9%) и селското стопанство (6%). Има и немалък дял – 28%, посочили 
“други”области; техните дейности са свързани с екологията, околната среда и 
здравеопазването (фиг.4). 
 
А3. В коя област е Вашия бизнес? 

 

Индустрия                    9% 

Търговия                    1% 

Услуги                   17% 

Селско стопанство                   6% 

Образование и наука                           40% 

Друго                   28% 

Фиг.4 
 
 Така разгледаните области, в които участващите организации работят, ни разкриват и 
готовността им за участие в бъдещи публично-частни партньорства при съфинансиране от 
Европейския съюз.  
 Имайки предвид предмета на дейност на най-голямата група респонденти, логично е  
най-голям интерес да има в областта “Инициатива за иновативни лекарства 2“ (IMI2). Цели 
28% определят, че тази форма на съвместно предприятие се припокрива с целите на тяхната 
организация. 25% биха кандидатствали за “Биотехнологични производства“ (BBI), 22%  за 
“Наноелектроника и вградени системи” (ECSEL), 15% за „Горивни клетки и водород 2“ 
(FCH2) и 9% за “Чисто небе 2” - (фиг.5). 
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А7. Форми на съвместни предприятия             А4. Предмет на дейност 

 

FCH 2        15% 

BBI            25% 

CleanSky2   9% 

ECSEL       22% 

IMI2           28% 

 

ИТ ……………………4% 
Енергийни ресурси   10% 
Нанонауки                 15% 
Медицина ………….18% 
Биоразнообразие  
и екология ………….13% 
Климатични промени  
6% 
Астрономия 
………….1% 
Културно-историческо 
наследство …………..5% 
Човек и общество …..8% 
Друго ……………….10% 

Фиг.5 
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СТЕПЕН НА ИНФОРМИРАНОСТ И НАГЛАСИ ЗА ХОРИЗОНТ 2020 
 

 Почти всички анкетирани - 91% отговарят, че са запознати с програмата ХОРИЗОНТ 
2020 (фиг. 6). 36% черпят информация за нея от информационния портал на Европейската 
комисия, а 14% - от портала на МОН. 23% се запознават със схемите на програмата на 
тематични семинари. Макар и за неголяма група (само 8%), основен източник е 
разпространената от ЕЦИ информация по темата. Това ни дава основание да мислим, че 
дейността на Центъра е полезна и придобива все по-голяма популярност.  
 
Б1. Доколко сте запознати с новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и 
иновации ХОРИЗОНТ 2020? 

 

 
Напълно съм  запознат                  6% 
Запознат съм                  85% 
Не съм запознат                   7% 
Изобщо не съм запознат                  1% 
Нямам мнение                   1% 
 
 

Фиг. 6 
 
 Една от основните схеми на научно-изследователските програми на ЕС е 
интерсекторната мобилност на изследователите. Възможността да работят с различни 
(местни и международни) екипи в различни области на науката се предоставя от схемите на 
програма „Мария Скло̀довска-Кюри“. Въпреки, че 75% познават тази програма, 
мнозинството от тях (83%) не са работили по отделните й оси. Едва 6% са се възползвали от 
вътрешно-европейски стипендии, 4% - от международни и само 2% са работили по схемата 
за интерсекторна мобилност - фиг. 7 и фиг. 8. 
 
Б5. Запознати ли сте със схемите „Мария Склодо̀вска-Кюри“ за интерсекторна 
мобилност? 

 

 
 
Да    30% 
 
Донякъде  45% 
 
Не  25% 
 
 

Фиг. 7 
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Б6. По коя от изброените индивидуални схеми на програмата „МарияСклодо̀вска-
Кюри“ сте работили? 
 

 

 

Вътрешно-европейска стипендии       6% 

Международна стипендии                    4% 

Международна стипендията                5% 

Интерсекторна мобилност                   2% 

Не съм работил по тези схеми           83%           

Фиг.8 
 
 Търсейки информираност, анкетата задава някои въпроси, свързани с нормативните 
документи и мерки, които ЕС предприема за изпълнението на европейските програми. 
Участниците в анкетата бяха поканени да направят съпоставка със ситуацията в България.  
 Така например във въпрос Б3 са изброени основните действия, които всяка една 
държава трябва да предприеме за успешната реализация на приоритетите на ХОРИЗОНТ 
2020 (таблица 1). 
 Като използват скала от 1 до 5, респондентите дават своето мнение как, според тях, се 
случват нещата в българското научно пространство.  
 Един общ преглед на таблицата показва, че макар почти всички да са отговорили на 
всеки подвъпрос, 29% заемат неутрална позиция. Имайки предвид, че по-голямата част от 
респондентите са изследователи, а изброените аспекти се отнасят именно за реформи в 
научната сфера, въздържаността в отговорите е странна. Може да се дължи на факта, че от 
една страна, в този начален стадий от Рамковата програма много от нещата са все още 
неясни за анкетираните и от друга, че хората не искат да прибавят негативна оценка към така 
или иначе недобрия имидж на българската наука. 
 Основание за такъв извод ни дават обобщените проценти на отрицателните (1 „не 
отговаря“ + 2 „изобщо не отговаря“)  и положителните (4 „отговаря“ + 5 „напълно отговаря“) 
отговори на разглеждания въпрос – таблица 2. От нея става ясно, че средно 33% от 
отговорилите смятат, че в някои случаи процесите на развитие в българската наука се 
случват както в Европа, но според повечето (средно 41%)  това не е така и трябва сериозно 
да се работи за интегрирането на приоритетите на ХОРИЗОНТ 2020 в българското научно 
пространство. 	  
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Б3. Основни действия, които всяка една държава трябва да предприеме за успешната 
реализация на приоритетите на ХОРИЗОНТ 2020. До каква степен, тези аспекти 
отговарят на българското научно пространство? 
Скала 1 до 5, като 1 означава „изобщо не отговаря“ , 3 „неутрално“, а 5 - „напълно отговаря “ 
 

 1 2 3 4 5 

3.1 Подобряване на координацията на дейностите между ЕС и 
България 

7% 20% 36% 16% 21% 

3.2 Осигуряване на финансови средства, за да може България да се 
конкурира на глобално ниво 

22% 19% 22% 14% 22% 

3.3.Публично и частно финансирани научни изследвания и 
иновации 

18% 24% 26% 16% 17% 

3.4 Осигуряване на обществена (държавна и общинска) подкрепа 
за по-големи инвестиции в научните изследвания и иновации, а 
също и в комерсиализацията на приложните изследвания 

21% 27% 19% 13% 20% 

3.5 Адаптиране на програмите за висше образование и научни 
изследвания към нуждите на индустрията 

17% 31% 23% 15% 15% 

3.6 Разширяване на обхвата на механизмите за финансиране на 
научните изследвания и иновациите 

15% 20% 23% 20% 22% 

3.7 Разработване на политики за подобряване на пазара на труда 15% 27% 28% 18% 13% 

3.8 Улесняване на иновациите и индустриалните клъстери 11% 29% 27% 16% 18% 

3.9 Прилагане на интелигентна специализация 10% 29% 27% 18% 16% 

3.10 Разрешаване на тясно сътрудничество между участниците по 
веригата на добавената стойност 

16% 29% 28% 13% 13% 

3.11 Въвеждане на система за валоризация на научните продукти с 
цел конкурентно предимство при кандидатстване с проект 

15% 27% 27% 18% 12% 

3.12 Развитие на научния потенциал, чрез създаване на 
привлекателни условия за научна кариера 

28% 15% 22% 10% 25% 

Таблица 1 
 

 Не Да Неутрално Общ брой 
Б3-1 27% 37% 36% 135 
Б3-2 41% 36% 30% 135 
Б3-3 42% 33% 35% 135 
Б3-4 48% 33% 25% 134 
Б3-5 48% 30% 30% 133 
Б3-6 35% 42% 31% 134 
Б3-7 42% 31% 28% 134 
Б3-8 40% 32% 27% 132 
Б3-9 39% 34% 27% 134 
Б3-10 45% 26% 28% 134 
Б3-11 42% 30% 27% 125 
Б3-12 43% 35% 22% 130 
Средно 41% 33% 29% 133 

  Таблица 2 
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 В подкрепа на становището, че в България не се прави достатъчно, за да се повиши 
капацитетът на българската наука, идват и резултатите на въпрос Б9 (таблица 3). 
Тук, за разлика от разглеждания предходен въпрос, хората са категорични в отговорите си и 
много малка част запазват неутрална позиция.  
 Болшинството от отговорилите (средно 88%) смятат, че осигуряване на обществена 
(държавна и общинска) подкрепа за по-големи инвестиции в научните изследвания и 
иновации е много важно условие за развитие на успешна наука. Като се има предвид не само 
финансова подкрепа, но и необходимостта да се въведат нормативни реформи, например: 
данъчни стимули за частния сектор при участие в научната дейност (66% подкрепят идеята); 
въвеждане на международна оценка за научни дейности (подкрепена от 57%); оборудване и 
инфраструктура (70%) и други.  
 
Б9. Според Вас, за да се повиши капацитетът на българската наука, до колко е важно 
да се насочат националните средства в изброените в таблицата области: 
Моля използвайте скала от 1 до 5, като 1 означава „изобщо не е важно“ , 3 „неутрално“, а 
5 - „много е важно “ 
 

 1 2 3 4 5 

Оборудване и инфраструктура 1% 1% 3% 25% 70% 

Докторантски програми 1% 3% 7% 33% 56% 

Други обучителни програми 1% 1% 12% 37% 49% 

Увеличение на заплатите 1% 1% 6% 15% 77% 

Модернизиране на нормативната уредба 1% 0% 10% 31% 58% 

Данъчни стимули за частния сектор за участие в научната дейност 0% 1% 10% 23% 66% 

Въвеждане на международна оценка за научни дейностите 1% 0% 17% 25% 57% 

Укрепване на социалните измерения на науката 0% 2% 13% 34% 51% 
Таблица 3 
 
 Един от най-важните аспекти на ХОРИЗОНТ 2020 е изграждането на трайно 
партньорство между бизнеса и науката. За тази цел в страните от ЕС се прилагат 
инструменти, които насърчават частните инвестиции в научно-изследователската дейност и 
иновациите. 
 Проследявайки резултатите от въпрос Б4, виждаме, че анкетираните са категорични в 
мнението си, че в България такива схеми липсват или се прилагат само донякъде. Повечето 
споделят мнението, че държавата подкрепя само “донякъде” създаването на клъстери и 
схеми за финансиране на стартиращи предприятия. Според 58% напълно липсват 
технологични центрове за пазарна реализация на патенти и инструменти за финансов 
инженеринг. 
 Това затвърждава негативната оценка, която респондентите дават за все още 
неуспешните опити, които държавата ни прави за изграждане на устойчиво развитие на 
науката и свързания с нея бизнес (таблица 4). 
 В тази връзка надеждите, които се залагат за новата Програма са огромни. В хода на 
анкетата става ясно, че се очаква през новия програмен период 2014 – 2020 да се реализират 
успешни проекти, които да развият научния потенциал и да повишат капацитета на 
българската наука и икономика.  
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Б4. С цел насърчаване на частните инвестиции в научноизследователска дейност и 
иновации мислите ли, че Българската държава разработва и прилага изброените в 
таблицата долу инструменти? 

 Да Доня-
къде 

Не 

Схеми за финансиране на стартиращи предприятия 8% 60% 32% 

Подкрепа на клъстери 13% 54% 32% 

Технологични центрове за пазарна реализация на патенти 7% 34% 58% 

Увеличат допълнително инструментите на финансов инженеринг 7% 43% 49% 

Увеличаване на гаранциите и фондовете за рисков капитал 5% 41% 54% 
Таблица 4 
 
 

 
 

ГОТОВНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ХОРИЗОНТ 2020 
 
 Почти всички участници в анкетата, изразяват желанието си за работа по 
оперативните програми на ЕС. В този блок от въпроси ще се постараем да изясним техните 
конкретни приоритети относно отделните направления на ХОРИЗОНТ 2020, както и 
очакванията им при изпълнение на бъдещите проекти. 
 Ако разгледаме резултатите от таблицата, описваща различните грантове и 
променливостта в броя на отговорите, виждаме, че близо ¼ все още не знаят по кое 
конкретно направление ще кандидатства тяхната организация (таблица 5). 
 Всъщност отговорите от типа „без мнение“ и изобщо липсата на отговори  се 
наблюдават във всички въпроси от този блок, т.е средно около 100 души изразяват своето 
мнение, а останалите респонденти са предпочели да пропуснат тази част от анкетата. Това 
може да се дължи на факта, че хората все още не са добре информирани и едва сега се 
запознават с възможностите, които дава ХОРИЗОНТ 2020. Въпреки това отговорилите на 
конкретните въпроси изразяват своето сериозно отношение към темата и това ни позволява 
да направим необходимите изводи.  
 Най- голям интерес има към проектите по първото направление - „Високи постижения 
в науката“. Това са т.нар. инициативи, свързани с развитието на „самата наука“, и с тях са 
ангажирани най-вече екипи от водещи учени и млади изследователи. Средно 66%  изразяват 
готовността си да кандидатстват по тези програми. С 6% е по-малка групата, хората от която 
биха кандидатствали по третото основно направление  – „Обществени предизвикателства“. 
 Най-малък брой анкетирани са взели отношение по програми, свързани с „Водещи 
позиции в промишлеността“. Средно 40% от тях отговарят, че те представляват интерес за 
тях. Това всъщност е логичен резултат, имайки предвид професионалния състав на 
респондентите и  въпросите, които пряко се отнасят към същността на работата им.  
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Основно 
направление Под-направление 

% 
Брой 

отговори Да Не Без  
мнение 

I. Европейски научноизследователски 
съвет 58 16 26 137 

Високи постижения 
в науката Бъдещи и нововъзникващи технологии  67 17 16 100 

 Действия по инициативата „Мария 
Кюри“ 

70 11 19 108 

  Европейски научноизследователски 
инфраструктури (включително 
електронни) 

69 18 13 101 

Средно I:   66 15 19 109 
ІІ. Водещи позиции 
в промишлеността Достъп до рисково финансиране 31 33 36 88 

 Иновации в МСП 54 19 27 94 

Средно II:   40 29 31 86 

III. Здравеопазване, демографски промени и 
благосъстояние 

66 16 17 92 

Обществени 
предизвикателства 

Продоволствена сигурност, устойчиво 
земеделие и биоикономика 

50 27 23 92 

 Сигурна, чиста и ефективна енергия 50 31 19 96 

 Интелигентен, екологосъобразен и 
интегриран транспорт 

39 42 19 88 

  Действия във връзка с климата, ресурсна 
ефективност и суровини 

43 35 22 88 

  Действия във връзка с климата, ресурсна 
ефективност и суровини 

53 15 32 84 

Средно III:  60 25 23 86 
Табл.5  
  
 Тенденцията за слаба активност от страна на респондентите се запазва и в следващите 
въпроси. Така например ¼ се въздържат от отговор и по отношение на публично-публичните 
инициативи на ХОРИЗОНТ 2020. Останалите 21% споделят, че биха се включили в 
„Евростарс2“ (като може би най-позната програма), следвани от 16% заинтересовани към 
„Active and Assistance Living“ и 14% към „Clinical Trials“. Областта, към която има най-слаб 
интерес (както и при въпрос А7), си остава метрологията – само 4% изявяват желанието си за 
работа по нея. 
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В1. В кои от изброените публично-публични инициативи на ХОРИЗОНТ, би се 
включила Вашата организация? 

 

 
Евростарс 2               21% 

Европейската програма 

по метрология (EMPIR)                4% 

Clinical Trials                       14% 

Аctive and Assistance Living              16% 

В нито една от изброените              24% 

Нямам мнение               20% 
 

Фиг. 9 
 
 Логично е като сигурни партньори в бъдещи проекти по ХОРИЗОНТ 2020 да се 
посочват представителите на изследователските институции – 50%. 21% споделят, че имат 
установени контакти с малки и средни предприятия, а 12% залагат на сътрудничество с 
неправителствени организации. 
 Болшинството (59%) от отговорилите споделят, че все още не са осъществили 
международни контакти за сътрудничество по програмите на ХОРИЗОНТ. Останалите 41% 
посочват редица държави от ЕС, откъдето биха търсили своите бъдещи партньорства, като 
най-много връзки са търсени с Германия (20% я посочват), следвана от Англия и Испания 
(фиг. 10).  
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В4. От кои страни членки на ЕС са тези партньори? 

 

Aвстрия                2% 

Белгия  2% 

Чешка републ.      4% 

Дания                    2% 

Финландия            2% 

Франция                 8% 

Германия              20% 

Гърция                 7% 

Унгария                 2% 

Ирландия               1% 

Италия  6% 

Полша  5% 

Португалия 2% 

Румъния                 3% 

Словакия 2% 

Испания     8% 

Швеция                 5% 

Нидерландия 5% 

Обед. кралство 9% 

Норвегия 5% 

Фигура 10 
 
 В този начален етап от новия програмен период не можем да очакваме категорични 
мнения по управление и изпълнение на проектите. Въпреки това, почти всички взели 
отношение по темата, оценяват промените в новоиздадените нормативни документи като 
важни подобрения в работата по ХОРИЗОНТ 2020 (таблица 6). 
 И тук, както при въпрос Б9, почти всички са съгласни с новостите и едва 4% са 
предпочели предишен начин на работа по проектите си. Като най-важни реформи се 
обособяват опростените правила за ползване на безвъзмездните средства (55% ги определят 
като „много важни“) и намаляването на времето за получаване на грант (много важно за 
57%).  
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В7. Според Вас, кои от следните предложения във връзка с управлението на проектите 
по ХОРИЗОНТ 2020, са важни подобрения в сравнение на миналите нормативни 
документи? 
Моля използвайте скала от 1 до 5, като 1 означава „изобщо не е важно“ , 3 „неутрално“, а 5 - 
„много е важно “ 
 

 1 2 3 4 5 

Единен процент на финансиране  2% 6% 19% 37% 36% 

Опростени правила за безвъзмездните средства 1% 1% 13% 30% 55% 

Значително опростяване съгласно бъдещия финансов регламент 0% 1% 17% 35% 46% 

Единна точка за контакт за всички операции по проекта 0% 4% 14% 37% 46% 

Намаляване на времето до получаване на грант  1% 3% 9% 30% 57% 
Таблица 6 
 
 На фона на тези положителни оценки изпъкват резервите на анкетираните относно 
конкретната подготовка по различните етапи на даден грант. Повечето се опасяват, че ще 
срещнат определени затруднения при работата си с институции.   
 Като разгледаме средните проценти от таблица 7, виждаме, че за респондентите 
съставянето на бюджета и воденето на документация по определен проект е 1,5 пъти по-
трудно (средни 34 и 23%), отколкото изпълнението му. 
 При документацията изглежда, че най-трудно се работи с ЕК и местните 
администрации. Техният дял трудности е около 1,5 пъти по-голям, отколкото трудностите 
при работа на останалите нива. 
 Най-малко притеснения анкетираните имат при управлението на персонала. Само 
средно 9% са затруднени в тази дейност, което е разбираемо, защото това е единственото 
звено, което малко или много зависи от управляващата конкретния грант организация.  
 Относно затрудненията при работа с институциите, които анкетираните очакват да 
имат, се откроява МИЕ с посочено 3,5 пъти по-лесно сътрудничество. Само 7% от 
отговорите сочат трудности с това министерство. Дяловете на останалите са еднакви – по 
25%.  
 Общо взето „домашните“ затруднения (вътре в изследователската организация) се 
свързват с недостига на средства, а останалите три вида са близки помежду си и два пъти по-
малки от паричните трудности. Резултат, очакван предвид преобладаващото държавно 
субсидиране на науката. 
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В6. Как мислите, с коя институция бихте срещнали най-големи затруднения при 
изпълнението на бъдещите си проекти по ХОРИЗОНТ 2020?  

 
 
По 

отношение на 
 бюджета 

 
По отношение 

на 
воденето на 
документация 

 
По отношение 

на 
управлението 
на средствата  

 
По отношение 

на  
управлението 
на персонала 

Средни 
% 

Европейската комисия  30% 49% 18% 3% 25 

МОН 43% 29% 26% 2% 25 

Министерство на икономиката и 
енергетиката 43% 31% 21% 5% 7 

Министерство на труда и 
социалните грижи 27% 36% 20% 17% 25 

Регионална и местна 
администрация 27% 44% 23% 7% 25 

Бизнес партньорските 
организации 32% 30% 30% 8% 25 

Не правителствените организации 29% 32% 28% 11% 25 

Изследователска организация 40% 21% 19% 20% 25 

Средни % 34% 34% 23% 9%  
Таблица 7 
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ОБЩА ОСВЕДОМЕНОСТ И ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТА НА ЕЦИ – БАН. 
ИНФОРМИРАНОСТ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 
 На въпросите от този раздел са отговаряли предимно изследователи, които изразяват 
своето мнение за работата на Единия център за иновации и за ролята му за академичните 
среди и бизнеса.  
 От отговорите на въпрос Г1 става ясно, че според анкетираните основна пречка да се 
развива модерна наука в България не е липсата на квалифициран изследователски персонал, 
а по-скоро лошата координация и слаба комуникация на всички нива (таблица 8). Така 
например за 59% връзката между наука и бизнес в сферата на иновациите е напълно 
нарушена, според 58% липсва сътрудничество между различните сектори на индустрията, 
56% смятат, че представителите на бизнеса срещат затруднения при установяване на 
партньорство с изследователите и 57% са напълно съгласни, че националното и регионално 
финансиране до голяма степен е лишено от координация и затова е неефективно. 
 
Г1. До каква степен сте съгласни или не сте съгласни с всяко от следните твърдения 
относно българското научно пространство? 

 Изобщо 
не съм 
съгласен 

 По-скоро 
съм   

съгласен
  

Напълно 
съм 

съгласен 

Една от пречките да се развива наука в България е липсата на 
квалифициран изследователски персонал  

60% 34% 7% 

Липса на сътрудничество между изследвания, финансирани с публични и 
с частни средства 

8% 49% 43% 

Представителите на бизнеса срещат затруднения при установяването на 
партньорство с изследователите 

26% 56% 19% 

Липса на сътрудничество между различни сектори на индустрията  7% 58% 35% 

Националното и регионалното финансиране до голяма степен е лишено 
от координация и поради това е неефективно 

6% 36% 57% 

В сферата на иновациите връзката между наука и бизнес за предоставяне 
на приложен научен продукт за реалния пазар, е много слаба 

4% 38% 59% 

Таблица 8 
 
 С други думи, можем да обобщим, че според анкетираните в България все още 
липсват добри делови контакти  “наука – бизнес” и “наука – наука” и следователно има 
нужда от посредник в изграждането на тези отношения.  
 Да съдейства на изследователските институции за намиране на бизнес партньори е 
една от основните дейности на Единия център за иновации и с настоящата анкета искаме да 
проследим дали според целевата група, той върши успешно работата си.  
 Както споменахме и по-рано, болшинството отговарящи на този блок от въпроси са 
представители на академични организации. Повечето от тях разполагат с научно звено (76%) 
и имат разработена или готвят в момента иновационна стратегия, което в известна степен ги 
изключва от целевата група на ЕЦИ (фигура 11). 
 Въпреки това, 14% от анкетираните са ползвали услугите на ЕЦИ по въпроси, 
свързани с интелектуалната собственост, а за 8% Центърът е търсел партньори за 
иновационни разработки. 
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Г2. Имате ли иновационна стратегия?                     

  

 

  
Да                            30% 
 
Не                            36% 
 
Готвим в момента  34% 
 
 
 

  

Фиг. 11 
 
Г3. Имате ли научно звено? 

 

 
Да                            76% 
 
Не                            14% 
 
Не, но ползваме изследователи от публичния сектор   10% 

Фиг.12 
 Общо 60% от тези респонденти дават позитивна оценка на работата на академичната 
организация: 47% намират участието й по конкретните процедури за положително, според 
7% „това е много полезно звено”, а други 7% допълват, че са получавали „много коректна 
експертна помощ“. Има и немалък дял – общо 40%, които имат негативно мнение и смятат, 
че има още какво да се желае в работата на ЕЦИ на БАН (фигура 13). 
 
Г6. Ако вече сте намерили партньор/и, как оценявате участието на ЕЦИ в 
процедурите? 

 Много полезно звено ………………. 7% 

Положително ……………………… 47% 

Оказват много коректно  

експертна помощ …………………… 7% 

Има още какво да се желае 

………...20% 

Негативно …………………………...20% 

 

Фиг. 13 
 ЕЦИ е партньор в  Enterprise Europe Network, която е европейски проект в помощ на 
иновациите и технологичния трансфер. Оказа се, че повечето от половината анкетирани 
(53%) не подозират за съществуването на тази инициатива, но 47% знаят за нея. 13% от 
онези, на които Мрежата е известна, са ползвали възможностите й. Те споделят опит при 
работа с EEN и дават конкретни съвети, които да се вземат под внимание 
за по-успешно бъдещо участие.  
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 Така например 20% от запитаните смятат, че EEN трябва да публикува по-актуална 
информация, други искат повече публикации на български език, а на 40% им липсва „добре 
разработена мрежа и сервиз“ (фигура 14). 
 От отговорите на този въпрос можем да заключим, че дейността на Enterprise Europe 
Network се нуждае от по-голяма популяризация сред академичните среди.  
 
Г9. Ако вече сте ползвали EEN, какви препоръки имате при евентуално Ваше бъдещо 
участие? 

 

Да публикуват по-актуални данни    20% 

По - добра координация                     20% 

По-добре разработена мрежа 

и сервиз                                               40% 

Да публикуват повече 

информация на български                 20% 

Фиг.14 
 
 Въпреки отправените критики, 63% от респондентите, които се интересуват от 
трансфер на свои приложни разработки, заявяват, че макар и при определени условия, биха 
потърсили шанс за трансфер в Enterprise Europe Network. Тези условия според 41% трябва да 
бъдат „изгодни и за двете страни“, за 12% е важно да се гарантира защитата на 
интелектуалната собственост, 6% биха ползвали мрежата само за консултации или при 
помощ при оформянето на специфични документи (фигура 15).   
 
Г11. Ако „да“, при какви условия? 

 

Като консултанти ………………….  6% 
Условия, които ще са изгодни 
за моята организация ……………… 6% 
Условия, които ще са изгодни 
и за двете страни …………….…… 41% 
При подходящи за мен разработки   
12% 
Защитена интелект. собств. ………. 
12% 
Помощ при оформянето на 
необходимите документи …………. 6% 
Зависи от обхвата на услугите, 
които ще ни предоставят ………… 12% 
При продажба или 
съвместно предприятие ………….. . 6% 

Фиг.15 
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ИЗВОДИ 
 

• В анкетата взимат участие предимно представители на академичните среди, което 
определя и общите насоки на резултатите. Респондентите дават своето мнение най-
вече по въпроси, свързани с научните изследвания и иновации. Всички изразяват 
нескритите си надежди към възможностите, които би предоставила новата Рамкова 
програма ХОРИЗОНТ 2020. 
 

• Въпреки, че програмата е в своя ранен етап в България, почти всички участници 
заявяват, че са запознати с нея и имат желание да кандидатстват и работят по 
нейните направления.  
 

• В същото време близо ¼ се въздържат да дават оценка по различните приоритети 
на новия програмен период и за начина им на прилагане в България. Останалите 
споделят по-скоро негативното мнение, че държавата ни прави все още неуспешни 
опити за намаляване на пропастта между науката и бизнеса – един от основните 
аспекти на ХОРИЗОНТ 2020. 
  

• И изследователите, и представителите на бизнеса смятат, че за да се развиват 
успешно науката и икономиката в България, трябва от една страна да има 
национална подкрепа (финансова и обществена) и от друга - повече инвестиции в 
научните изследвания и иновациите. 

 
• В тази връзка в хода на анкетата става ясно, че бенефициентите разчитат най-вече 
на средствата, които ще дойдат в България от Европа през новия програмен период 
и са оптимисти, че ще се реализират успешни проекти, които да развият научния 
потенциал и да повишат капацитета на българската наука и икономика.  
 

• Проектите, за които има най-голям интерес, са обединени в направленията „Високи 
постижения в науката“ и „Обществени предизвикателства“. Като най-желани от 
първото направление се очертават действия по инициативата „Мария Склодо̀вска-
Кюри“ и „Европейски научноизследователски инфраструктури“ (включително 
електронни). По второто направление са проекти, свързани с един от наболелите 
проблеми в българското общество като цяло, а именно „Здравеопазване, 
демографски промени и благосъстояние“. 
 

• Респондентите заявяват желанието си за участие в бъдещи публично-частни 
партньорства при съфинансиране от Европейския съюз, най-вече по „Инициатива 
за иновативни лекарства 2“ (IMI2), „Биотехнологични производства“ (BBI) и 
“Наноелектроника и вградени системи” (ECSEL). 
 

• Не така категорични обаче са по отношение на публично-публичните инициативи 
на ХОРИЗОНТ 2020. ¼ се въздържат от отговор, а за останалите най-
привлекателни са „Евростарс2“ (може би като най-позната програма), следвана от 
„Active and Assistance Living“ и „Clinical Trials“ 
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• В този ранен етап на ХОРИЗОНТ 2020, по-голямата част (59%) от запитаните все 
още нямат международни партньори за сътрудничество. Останалите са установили 
контакти, най-вече с Германия, Обединеното кралство, Испания и Гърция. 
 

• Наред с решителността си да работят по ХОРИЗОНТ 2020, всички участници 
изразяват резерви и притеснения относно подготовката и изпълнението на даден 
проект. Не са сигурни доколко ще им съдействат и различните институции. 
 

• Най-големи затруднения респондентите смятат, че ще срещнат при формирането на 
бюджета и оформянето на документацията. Най-малко проблеми очакват да имат с 
Министерството на икономиката и енергетиката. Останалите институции са с 
почти равен дял очаквани затруднения и също се очакват затруднения в хода на 
работата с тях. 
  

• На фона на острата нужда от посредник в изграждането на деловите контакти 
“наука – бизнес” и “наука – наука”, нараства и популярността на Единния център 
за иновации.  

 
• Общо взето партньорите, които са ползвали услугите на ЕЦИ са доволни и 60% 
оценяват работата му като положителна. Има и друга група - 1,5 пъти по-малка, - 
които са настроени негативно към това звено и които смятат, че то не работи с 
пълния си капацитет и „все още има какво да се желае“. 
През 2012 г. сходно изследване – но само между изследователи от БАН – посочи 
позитивни оценки за ЕЦИ между 59 до 67%. Заради такава повторяемост може да 
се приеме сравнително устойчив положителен образ на Центъра в 
изследователските среди.  
 

• Макар и малка, група респонденти заявяват ЕЦИ като свой основен източник на 
информация за новата програма. Друга част са ползвали услугите му по въпроси, 
свързани с интелектуалната собственост, а за трети Центъра е търсил партньори за 
иновационни разработки.  
 

• ЕЦИ е партньор в  Enterprise Europe Network. Услугите и възможностите на 
Мрежата са слабо познати на участниците в анкетата. Ето защо Центърът трябва да 
популяризира тази дейност – основно в академичните среди, а и всред бизнеса. Все 
пак, както и в сондажа от 2012 г., имаме изразена устойчива готовност у 
анкетираните да получават чрез ЕЦИ информация за Enterprise Europe Network – за 
богатата палитра предлагани услуги. 
 


