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Abstract: In the fast developing global community the enterprises which are change adaptive, with innovation potential and continuously 
improve their products and services have the opportunity to maintain high level of competiveness. This report presents the results of 
expanded metal machine sampler. The machine is new for the industry accordingly to the dimensions of incoming material with thickness 
from 6mm to 12 mm. The innovation is inculcated in machine-building enterprise in town of Plovdiv and through this project had gained a 
funding by the Operational Program "Innovations and Competitiveness” for 1 mln.lv. In the enterprise is introduced a working model of the 
machine. The range of application of expanded metal machine products is very wide – for industrial needs, stairs, fences, etc. The company 
engineering team constantly improves the quality and productivity of the new machine. The advantages of machine production improve the 
effectiveness and prosperity of the company. 
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1.Увод 

Неадекватната икономическа политика през 90-те години 
довежда на практика до разрушаване на основни сектори на 
българската индустрия. България е една от страните в Европа, 
най-силно обхванати от процеса на деиндустриализация. 
Безспорно все по-голямо внимание се отделя на 
високотехнологичните сектори на индустрията, развиващи се 
на основата на теоретично и приложно знание, което от своя 
страна е резултат на значителни инвестиции в научни 
изследвания и развойна дейност. Състоянието на българското 
машиностроене изисква насочването на спешни мерки по 
внедряването на иновации и инвестиции за повишаване 
конкурентоспособността на предприятията. 

Внедряването на иновации изисква особено много внимание в 
наши дни, защото скоростта на промените се увеличава бързо. 
Светът е преминал от индустриалната епоха в епохата на 
знанията. В непрекъснато променящата се глобална околна 
среда стратегическото преимущество може да дойде само от 
лидери на промяната, а единственият начин за това е чрез 
иновации. 

Обект на изследване е машиностроително предприятие, 
позиционирано в град Пловдив, с основна дейност 
производство и продажба на металообработващи машини и 
оборудване. 

Предмет на изследване е внедряването на иновативна 
технология и разработването на полезен модел на машина за 
разтеглена ламарина.  

Изследователската теза е, че възможността за проектирането 
и практическото използване на нова машина е предпоставка за 
устойчивото развитие на предприятието и заемането на по-
конкурентни пазарни позиции.  

В статията са представени резултатите от въвеждането в 
експлоатация на машина за просечена (разтеглена) ламарина с 
размери на входящия материал от 5 мм до 10 мм. На 
българския пазар са внедрени машини за разтеглена ламарина с 
размери на входящия материал до 4мм. С цел изпълнение на 
плануваното подобрение и усъвършенстване на машината, 
предприятието кандидатства за финансиране по ОП „Иновации 
и конкурентоспособност“, което помага на практика да се 
осъществи разработеният инженерен проект на екипа на 
фирмата. Проектът е бенефициент с финансиране до 1 млн.лв. 
и срок на реализация на полезния модел на машината до 1 
година.  

 

2.Постановка и методически положения 
Важно значение за дългосрочната конкурентоспособност на 
икономиката на България имат нарастването на иновативните 
предприятия, които предлагат или въвеждат нови продукти и 
процеси на пазара, и включването на страната в глобалните 
високотехнологични производства. Предприемаческата 
активност в България е около два пъти по-ниска от средната за 
ЕС. Фирмите у нас продължават да поддържат пазарния си 
облик и изостават в иновативно отношение. Делът на 
иновативните предприятия в България е приблизително една 
четвърт в сравнение с ЕС. По данни на Националния 
статистически институт, е направена съпоставка между 
относителния дял на иновативните предприятия в България и 
ЕС по икономически дейности (фиг.1): 

 Фигура 2: Иновативни предприятия в България по големина на 
компанията, брой заети 

 

Източник: Евростат, 2008; New Cronоs, CIS 4 
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По данни на Евростат иновативен потенциал притежават 
предимно големите български предприятия с персонал над 250 
човека. Те разполагат със сравнително повече ресурси и 
предпоставки за внедряване на иновативни процеси и 
технологии. Само 13% са фирмите у нас с персонал между 10 и 
49 души, които са внедрили някакъв вид иновация. Малкият 
брой на тези фирми се дължи на редица трудности, свързани с 
липсата на финансови средства, пазар, квалифицирани кадри, 
ниска конкурентоспособност и други. 

Предвидените ресурси по линия на Кохезионния и 
Структурните фондове и националното финансиране за 
развитие на иновациите и иновационния потенциал на страната 
за периода 2007 – 2013 г. показват, че България ще разчита 
основно на европейски средства за развитие на националната 
си иновационна система. 

2.1. Предварителни съображения 
Възможностите за използване на иновационни продукти в 
предприятията зависят от много фактори като равнище на 
обезпеченост на фирмата, кредитиране, способности на 
висшите мениджъри да развият и внедрят нови продукти и 
технологии и други. С устойчивия растеж на икономиката 
продължава и тенденцията на подобряване на средата за 
предприемачество и бизнес в България. Изключително важно е 
да се определи точно вида на нововъведението, което би довело 
до увеличаване на производството или намаляване 
себестойността на продукцията. За предприятието е 
необходима специфична иновация, която да съответства на 
нуждите на служителите и на възможностите за развитие. 

Извършеният предварителен икономически анализ на обекта на 
изследване свидетелства за наличие на потенциал за 
иновационна активност. Предприятието е основано през 1997г, 
малко по големина (20 служители), с основна дейност 
производство и продажба на машини за металообработване. С 
наличното оборудване се предлагат услуги за клиенти и 
обработка на метални изделия (огъване, рязане, заваряване и 
други). Фирмата реализира положителен годишен финансов 
резултат до момента и насочва усилията на инженерния екип 
към конструиране и подобрения на произвежданите машини. 

В процеса на използване на машина за разтеглена ламарина с 
дебелина на входящия материал 1мм-3мм, инженерният екип 
на предприятието разработва полезен модел на машината с 
възможност за подаване на ламарина с дебелина от 5 мм-10 мм. 
Проектът на машината представлява технологична новост за 
индустрията в България. Предимствата на машината за 
просечена ламарина са свързани с: 
-леснота при използване;  
-няма загуба на материал – от 50см ламарина се получава 200 
см мрежа; 
-висока скорост и прецизност при изпълнение на готовия 
продукт; 
-висока производителност (коефициент на полезно действие); 
-производство на различни форми - изходящият продукт се 
предлага в четири разновидности: 
Ромб    Квадрат 

  
Пчелна пита   Жалузен отвор 

  

Мрежата от просечена ламарина намира основно приложение 
за платформи и стълбища за скелета, корабни и железопътни 
мостове. Използва се като арматура и за укрепване на леки 
конструкции, радиаторни скари на всички видове превозни 
средства и въздушни компресори, за обезопасяване на зъбни 
колела и принадлежности при различни видове машини и 
апарати. Крайният продукт се предлага в различни варианти - 
поцинкована, неръждаема или боядисана мрежа. Може да бъде 
изработена мрежа по спецификации на клиента в зависимост от 
конкретните изисквания на приложението на продукта – 
размер, стъпка, дебелина на материал, фигура. 

2.2. Методически положения 
Процесът на внедряването на иновация в предприятието се 
разглежда като хронологична последователност от четири 
взаимосвързани етапа: 

1. Генериране на идеи за иновацията. 
2. Създаване на иновацията. 
3. Внедряване (лансиране) на иновацията. 
4. Дифузия на иновацията. 
Разработването на методическите положения се основава на 
процесния подход, т.е. обхващане в единство на ключовите 
условия и процеси в трудовата дейност на специалистите, 
обуславящи компетентности за разработването и апробиране на 
нови технологии, и на диагностичен анализ на състоянието им. 
В методиката на изследването е включена анкетна карта, която 
цели получаване на обратна връзка от страна на специалистите 
в предприятието във връзка с тяхната готовност и възможности 
за разработването и внедряването на новия продукт. 
Резултатите от анкетирането потвърждават желание от страна 
на служителите (82%) да бъдат включени в екипа за 
разработване и апробиране на иновацията. В хода на процеса е 
направено анкетно проучване сред настоящи клиенти на 
фирмата с цел да се установи наличието на интерес от страна 
на потребителите и пазар за готовите изделия. Използван е 
методът на експертната оценка, проведен с преподаватели от 
технически университети в качеството им на консултанти по 
работния проект на машината.  

Фигура 3: Методи на изследването 

 
Фигура 4: Конкретни дейности при осъществяване на 
пазарното проучване на индустриалните предприятия 

 
Източник: Kotler, Ph. Marketing management. 14th edition, Prentice Hall, 

2012, p. 122. 

Същинската дейност по апробирането на иновацията е 
осъществена посредством метод за генериране на продуктови 
иновации, който схематично е представен на фигура 5:  

Фигура 5: Генериране на продуктови иновации (ЩЕРЕВ, Н. 
2011).

Методи на изследването 

Анкета за 
специалисти в 
предприятието 

(вътрешен одит) 

 

Анкета с клиенти 

 

Експертна оценка 
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3.Резултати от апробирането на иновацията 
Малките и средни предприятия в България срещат множество 
трудности при осъществяване на иновативна политика, но 
притежават и редица предимства, благоприятстващи 
иновирането: създават нови работни места, проявяват по-
голяма гъвкавост в кризисни ситуации и притежават адаптивна 
вътрешна организационна структура. Те имат възможност 
бързо и адекватно да отговорят  на промените в пазарната 
конюнктура, да внедряват иновации и са благоприятно място за 
развитие на предприемачески умения и бизнес култура. 

Иновацията е свързана преди всичко с три основни свойства: 
научно-техническа новост, производствена (практическа) 
приложимост и търговска реализуемост. И докато научно - 
изследователската сфера акцентира върху степента на новост, 
то за биснеса по-голямо значение имат възможностите за 
практическо прилагане и за получаване на положителни 
финансови резултати. Много идеи не могат да бъдат 
приложени или нямат успешна пазарна реализация. Това 
налага да се насочи вниманието в две основни направления: 

• Материализиране на идеята; 

• Комерсиализиране - превръщане на идеите и 
разработките в източник на доход. 

Подробният маркетингов анализ потвърждава необходимостта 
от разработването на машината, тъй като тя не се предлага на 
българския пазар. Разработеният SWOT анализ свидетелства за 
съществуваща ниша, което е предпоставка за насочване на 
изследователски усилия. Със започването на новото 
производство се осигуряват постоянни поръчки за 
предприятието, увеличаване на клиентите, завоюване на нови 
пазари, повишаване на конкурентоспособността.  

Предприятието успешно материализира идеята по 
усъвършенстване на действащата машина с увеличаване 
дебелината на входящия материал до 10 мм. Полезният модел 
на машината представя технология, която отговаря на 
потребностите на пазара, със следните технически 
характеристики: 

Таблица 1:Технически характеристики на усъвършенстван 
модел на машина за просечена (разтеглена) ламарина 

 

Машина за просечена (разтеглена) ламарина 
Работна ширина 1 000 мм 

Дебелина на материала 1 – 10 мм 
Разстояние на стъпката 1.0 – 20.0 

Мотор 22KW 220/380v 50Hz 
Размери 3000mm*2300mm*2000mm 

Тегло 3200 кг 
 

С цел комерсиализиране на машината са разработени план за 
продажбите и дългосрочна прогноза на производствената 
програма. Осигурени са клиенти за готовия продукт, като 
предприятието е договорило поръчки от водещи строителни 
фирми в България и производители на метални изделия, които 
ще вложат разтеглената мрежа в своите продукти.  

4. Дискусия по проблемни области в 
иновационния процес 
Финансирането на проекта е осигурено по  ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ на стойност 1 млн.лв (70% от цената на 
машината) и 30% съфинансиране от страна на предприятието. 

Редица трудности забавят реализация на проекта, като 
наложените изисквания по програмата включват следното: 

• Не се предоставя възможност на предприятието, 
бенефициент по програмата, да произведе машината, а е 
необходимо да се направи поръчка за изработка от друго 
предприятие. 

• Финансирането по програмата е до 70%, което не 
изключва възможността да бъдат получени в последствие 
по-малко средства по преценка на контролните органи. 

• Предприятието, което може да произведе машината, 
трябва да има опит и доказани реализирани проекти в 
последните 3 години в тази дейност. 

• Цената на машината, произведена от друго предприятие, 
надскача 1,5 млн.лв, които са предвидени за финансиране 
(получените оферти от други фирми са на стойност 2,5 
млн. лв). 

• Производителят на машината има изискване за 50% капаро 
и срок на изработка до 3 години, което не може да се 
осигури от изследваното предприятие. 
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Изследваното машиностроително предприятие насочва усилия 
към изпълнение на поставените изисквания. Трудност е 
намирането на българска фирма, която да произведе машината. 
Получените оферти от чуждестранни фирми надскачат 
отпуснатото финансиране по програмата. В рамките на 
едногодишния срок за производство предприятието не 
получава средства по програмата. За подобряване и промяна на 
политиката по отношение на иновациите са нужни следните 
промени на национално и европейско равнище:  

- Осигуряване на финансиране за предприятията, които 
покриват показателите за технологично развитие и 
иновационен потенциал, да произведат самостоятелно 
разработените иновации или полезни модели на машини, а 
не да се правят поръчки към други фирми (в повечето случаи 
чуждестранни производители – в България няма фирми за 
производство на уникални машини за машиностроенето); 
- Прилагането на механизми за прозрачно управление на 
средствата, мониторинг и контрол върху тяхното ефективно 
използване;  
- Осигуряване на допълняемост между източниците за 
финансово стимулиране на иновациите на всички етапи от 
осъществяването на иновационния процес;  
- Повишаване на достъпа до национално и Европейско 
финансиране в областта на иновациите и подобряване на 
степента на усвояемост на полученото финансиране – 
финансиране от Банката за развитие при лихви 1%-1,5% 
годишно до стойността на финансиране от Европейските 
фондове и връщане на ДДС в рамките на 30 дни от отчитане 
на фактурата;  
- Структурна промяна в изискванията по програмите за 
финансиране и приоритетна насоченост към български 
производители на машини; 
- Подобряване на условията на пазара на 
висококвалифициран труд и повишаване на възможности за 
мобилност на заетите в изследователска и иновационна 
дейност;  
- Подобряване на възможностите на българския бизнес за 
ефективна закрила на обектите на интелектуалната и 
индустриалната собственост и тяхното пълноценно 
използване чрез разнообразието от форми за технологичен 
трансфер;  
 - Повишаване на иновационната и предприемаческата култура 
в българското общество. 

4.Заключение 
Направеното изследване за възможностите за внедряване на 
иновации и получените резултати сочат, че в съвременната 
иновационна среда конкурентните предимства на фирмите се 
градят на база рутинни иновации. В момента профилът на 
специализация на българската икономика е ниско 
технологичен. Българската иновационна система трябва да 
бъде насочена към подпомагане на по-бързото придвижване на 
националната икономика към продуктите и секторите с най-
висока добавена стойност, които обикновено са и с най-високо 
съдържание на знания. 

Анализът на състоянието на иновационния потенциал на 
националната икономика (Иновации.БГ), изготвян от Фондация 
«Приложни изследвания и комуникации», установява 
положителни промени, върху които следва да се насочи 
вниманието: промяна в структурата на разходите и заетите с 
НИРД в полза на бизнес сектора и висшето образование; 
промяна в географското разпределение на инвестициите в 
НИРД в посока намаляване на междурегионалните различия; 
нарастваща заявителска активност и повишена патентна 
продуктивност на бизнеса; установена положителна корелация 
между изследователския и иновационния потенциал на 
секторно равнище и интереса на чуждестранните инвеститори. 
Очертаните тенденции обаче далеч не изчерпват потенциала на 
българската икономика да създава и внедрява иновативни 
продукти и процеси. 
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