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Abstract: Creating and developing a company is not an easy task. Business is a risky undertaking, but it is the eco-
nomic initiative that is a factor in the economic growth and prosperity of a society. Innovation and investment in all 
their forms are the milestone of this business initiative. They are the functional area in the field of industrial-
construction company activity without which no business organization can survive. The interest in these two functional 
strands by the researchers (both from a scientific point of view and from an applied point of view) is also traditional. 
Despite the existence of many studies in terms of innovation and investment in company activity, the topic is actual, i.e. 
in this area the dynamics are great and the changes happen not for years, but even for months. A typical example of this 
is the intensity of innovation activity in the world's largest companies in the information and communication technology 
sector, the product renewal of which already occurs several times a year. The purpose of this article is to identify the 
practice of Bulgarian industrial-construction companies (based on a limited range of researched but completely ran-
domly distributed) in the field of innovation and investment, in several main directions: initiative in the field of intellec-
tual property; types of innovation on which construction companies rely; innovation costs they incurred; efficiency of 
innovation costs, expressed in increased turnover and profits, etc. It is also interesting to compare the results of the 
survey with the results of official indices, which are determined at national and general European level. In order to 
achieve the main objective, the methods of: the survey, the two-dimensional statistical distribution, analysis and synthe-
sis of primary information, comparative analysis, etc. are used. 
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Увод 
Създаването и развиването на дадена фирма 

не е лесна задача. Стопанската дейност е риско-
во начинание, но именно стопанската инициа-
тива е фактор за икономически растеж и прос-
перитет на едно общество. В основата на тази 
стопанска инициатива стоят иновациите и ин-
вестициите във всички техни форми. Те са фун-
кционалната област в сферата на фирмената 
дейност без които не може да просъществува 
нито една бизнес организация. Традиционен е и 
интереса към тези две функционални направле-
ния от страна на изследователите (както от чис-
то научна гледна точка, така и от приложна та-
кава). Въпреки не малкото изследвания по от-
ношение на иновациите и инвестициите във 
фирмената дейност, темата е актуална, т.като в 
тази сфера динамиката е голяма и измененията 
се случват не с години, а дори с месеци. Типи-
чен пример за това е интензитета на иновацион-
ната дейност в най-големите световни компании 
в сектора на информационните и комуникаци-
онните технологии, чието продуктово обновя-
ване вече се случва няколко пъти в годината. 

Целта на настоящата статия е да се идентифи-
цира практиката на българските индустриално-
строителни фирми (на базата на ограничен кръг 
изследвани, но напълно случайно разпределени) 
в сферата на иновациите и инвестициите, в ня-
колко основни направления: инициативност в 
сферата на интелектуалната собственост; видове 
иновации, на които залагат индустриално-
строителните фирми; разходи за иновации, кои-
то правят; ефективност на разходите за инова-
ции, изразени в увеличен оборот и печалби и др. 
Интерес представлява и съпоставката на резул-
татите от проучването с резултатите на офици-
ални индекси, които се определят на национал-
но и на общо европейско равнище. За постигане 
на основната цел се използват методите на ан-
кетното проучване, двумерното статистическо 
разпределение, анализа и синтеза на първичната 
информация, сравнителния анализ, методът на 
сценариите и др. 
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Значение на иновациите за дейността на 
индустриално-строителните фирми 

Иновации и фирмено развитие 
Иновациите са предизвикателство както на 

фирмено, така също и на национално равнище. 
Последните години тяхната роля нараства пора-
ди нестабилното икономическо развитие в гло-
бален мащаб. От 2008 година, световната ико-
номика претърпя първо икономическа, а след 
това и здравна криза. 

Ефективното управление на иновациите по-
вишава възможностите за адаптиране и приспо-
собяване на фирмите в съществуващата среда на 
завишена несигурност и рискове. От една страна, 
практическата реализация на иновациите изисква 
справяне с редица предизвикателства както от 
технически, така също и от организационен ха-
рактер. От друга страна, те трябва да се разглеж-
дат като интегриран процес, който включва мно-
гообразие от аспекти и предпоставки, като сте-
пен на подготвеност на човешките ресурси, дос-
тъп до финансиране и цена на капитала, благоп-
риятни условия за осъществяване на научноизс-
ледователска и развойна дейност и др. 

Макар да съществуват много фактори, които 
оказват влияние на отделните фази на иноваци-
онния процес, може да се направи извод, че от 
особена важност за растежа и развитието на 
предприятието е степента на иновативност и 
произтичащата от нея конкурентоспособност. 

Иновации и конкурентоспособност 
Тясната връзка между иновации и конкурен-

тоспособност е предмет на изследване в редица 
икономически анализи и разработки, научни фо-
руми и симпозиуми, университетски курсове. 
Тук се извежда само преобладаващата теза, че 
съществува пряка връзка между степента на ино-
вативност, по-пълното задоволяване на нуждите 
на потребителите и конкурентоспособността на 
фирмите. Колкото по-пълно и ефективно фирми-
те успяват да оползотворят ограничените ресурси 
като повишат иновационния си потенциал, тол-
кова по-благоприятни са техните възможности за 
пазарна реализация и нарастваща конкурентос-
пособност. В допълнение, може да се каже че 
търговският и пазарният успех на фирмите (в 
частност индустриално-строителните фирми) се 
обуславя от начина, по който те внедряват ино-
вации за разрешаване на възникнали нови задачи 
в управлението, производството и продуктовата 

им политика. 
Иновативността и конкурентоспособността на 

една фирма, икономически сектор или на иконо-
миката като цяло са специфични характеристики, 
които не са присъщи за всички пазарни участни-
ци. На равнище фирма от съществена важност е 
иновационният потенциал и възможностите за 
неговото практическо реализиране. Оценката на 
иновационния потенциал е в няколко области и 
съдържа група от избрани показатели. Редица ав-
тори отбелязват следните области за оценка: спо-
собност за прогнозиране на технологичното раз-
витие на отрасъла; способност за установяване 
на иновационните стратегии на конкурентите; 
способности на фирмата за стратегическо управ-
ление на иновациите и др. (Славова и Петров, 
1996). Б. Туйс (1992) посочва, че иновационният 
потенциал на фирмата може да се представи като 
„профилна оценка в няколко области на едно-
типна скала, която да включва например група от 
опорни равнища“. 

Без да се обезценява важността на показате-
лите за оценка на иновативността на фирмата и 
иновационните й възможности от съществено 
значение е наличието на ясно дефинирана стра-
тегия за нейното развитие. Тя трябва да бъде 
съобразена с практиката и правилата за управ-
ление и развитие на даден бизнес. В тази връзка 
Кинг и Клиланд (1982) смятат, че винаги трябва 
да се изхожда от силните страни на фирмата, а 
ресурсите да се концентрират в областите, в ко-
ито те притежават конкурентни предимства. 

В съвременния глобален свят фирмите имат 
сходен достъп до нови технологии, знания и 
добри практики. Не всички от тях обаче, успя-
ват да се възползват еднакво успешно. Причи-
ните за това може да се търсят в техния капаци-
тет за възприемане на нови технологии. В ре-
зултат на проведено практическо изследване от 
В. Коен и Д. Левентал (1990), те стигат до зак-
лючението, че капацитетът за възприемане на 
нови технологии може да се разглежда като 
фактор от критична важност за дългосрочното 
оцеляване и конкурентоспособност на фирмата. 
Според тях той може да се дефинира като спо-
собност на фирмата да разпознава, усвоява и 
използва знания от околната среда. Капацитет-
ните възможности на фирмата трябва да се раз-
глеждат в контекста на постоянно променящата 
се среда на функциониране. От казаното произ-
тичат два основни извода: 

• Първо. Иновационните възможности на 
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фирмата зависят в значителна степен от външ-
ната среда, в която тя функционира. 

• Второ. Мениджърските решения могат да 
влияят в посока подобряване на адаптивността 
към промените в средата на функциониране на 
конкретната фирма. 

Направените два извода са взаимосвързани. 
Фокусът в тях в голяма степен е външната среда, 
респ. бизнес средата, състоянието и качеството на 
която могат да бъдат както благоприятен фактор, 
така неблагоприятен фактор за иновационна ак-
тивност на фирмата. В този контекст, все по-
важно значение придобива възможността за из-
мерване и оценка на моментната иновативност на 
фирмите, която на базата на математически инст-
рументариум и дефиниран модел да има и прог-
ностичен характер. В още по-пълна степен тези 
модели и индикатори биха били полезни ако чрез 
адаптация те могат да се използват и за оценка на 
иновативността на конкретни иновационно-инвес-
тиционни проекти в иновационно-инвестиционна-
та дейност на фирмата.  

Индустриално-строителните фирми 
Индустриалното строителство е много специа-

лизирана, ниша по т.нар. строителна вертикална, 
която се занимава предимно с изграждането на 
цели предприятия, електроцентрали, складове и 
други високо специализирани съоръжения. Про-
мишлената конструкция включва също проекти-
ране, монтаж и поддръжка на механични и струк-
турни компоненти в тези съоръжения.  

Друга важна част от това, което прави една 
компания за промишлено строителство, е използ-
ването на иновативни технологии. Строителната 
индустрия непрекъснато се променя и се прилагат 
нови, иновативни технологии. Иновациите са поз-
волили на фирмите да ускорят строителния про-
цес, без да се засяга качеството н крайния про-
дукт. Това дава възможност да се максимизира 
(оптимизира) бюджета на клиентите и да се пре-
доставят отлични строителни услуги, увеличавай-
ки възвръщаемостта на инвестициите.  

В много отношения, изграждането на обекти 
свързани с промишлено строителство е подобно 
на жилищно или търговско строителство. Рабо-
тата е разделена между екип от специалисти, а 
проектите често се обработват от един изпълни-
тел или фирма. Въпреки това, има различия – 
съобразяване с определени технологични схеми 
на бъдещото предназначение на обекта, специ-
фични изисквания продиктувани от национал-

ното и европейското законодателство и др. Дру-
га разлика е наличието на държавно участие в 
много проекти от този тип (***, 2021). 

Методическа схема на проучването 
За целите на настоящото проучване е опре-

делена методическа схема с основни елементи, 
които се отнасят до иновациите (респ. инвести-
циите в иновации) в дейността на индустриал-
но-строителните фирми. Тези основни елемен-
ти, отнасящи се до определяне на степента на 
иновативност и конкурентоспособност на фир-
мите са сведени до следните: 

А. Дейности в сферата на 
интелектуалната собственост 
− Патенти; 
− Полезни модели; 
− Търговски марки; 
− Лицензии и др. 
Регистрирани търговски марки, патенти, но-

ви дизайни – този критерий разкрива информа-
ция за правните и регистрационните процедури, 
които една фирма е предприела през последната 
година за нейните иновации и нововъведения. 
Резултатът показва как фирмите защитават сво-
ите иновации и какви дейности е реализирала. 

Б. Внедрени иновативни решения 
− Брой иновации годишно; 
− Видове разработени иновативни решения; 
− Направления на инвестициите в иновации; 
Индикаторите свързани с инвестициите и 

разработването на иновации са полезни за срав-
няване на ефективността и ефикасността на 
осъществените разходи в това направление 
между фирмите от строителната индустрия. По 
смисъла на иновационния лидерски модел на 
компанията, критерият е не само мярка за ефек-
тивност, но и за иновационни усилия. 

В. Значение на иновациите за 
представянето и растежа на фирмата 
− Растеж на печалбата; 
− Растеж на оборота; 
− Растеж на активите; 
− Растеж на капиталовите разходи; 
Годишен оборот – нетният размер на приходите 

от обичайната дейност на фирмата, чистите прихо-
ди от фирмените продажби на стоки и услуги; 

Печалба – краен резултат от дейността на 
фирмата представен като разлика между прихо-
дите от дейността, финансовите и извънредните 
приходи от една страна и от друга – разходите 
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за дейността, финансовите разходи, извънред-
ните разходи и корпоративните данъци. 

Стойност на активите – сумата на активите 
на баланса, която се взема предвид при опреде-
ляне на критериите за независим финансов одит 
е общата сума на активите – т.е. това е сумата 
на актива на баланса и в нея е включена балан-
совата стойност на всички активи. Балансова 
стойност на активите на фирмата е сума, с която 
един актив се признава в баланса, след като се 
приспаднат всички натрупани за него амортиза-
ции, както и натрупаната загуба от обезценка. 

Капиталови разходи (инвестиционни разхо-
ди) – капиталовите разходи (Verbrugge et al., 
2006) са финанси, използвани от дадена фирма 
за придобиването или подобряването на физи-
чески активи като недвижими имоти, индустри-
ални сгради или съоръжения. Разходът се смята 
за капиталов, когато активът е изцяло ново за-
купен капиталов актив или инвестиция, която 
подобрява състоянието на съществуващ капита-
лов актив и повишава неговата стойност. Този 
тип разходи се правят от фирмите с цел под-
държането или увеличаването на обсега на тях-
ната стопанска дейност. Големината на капита-
ловите разходи за една фирма зависят от индус-
трията, в която тя е позиционирана. Капиталови 
разходи = ДМАтек – ДМАпредх.  

Изследването се осъществява на базата на екс-
пертната оценка, чрез използване на метода на ан-
кетирането. На база на акумулираната данни и 
информация се представят двумерни разпределе-
ния и се осъществява сравнителен анализ между 
секторното (агрегирано) и националното равнище. 

Резултати от проучената практика на 
индустриално-строителните фирми в 
сферата на иновациите и инвестициите в 
иновации 
В проучването на практиката в сферата на 

иновациите и инвестициите в иновации на фир-
мите занимаващи се с индустриално-строителни 
дейности участваха едни от най-големите пред-
ставители на бранша, чийто предмет на дейност 
е индустриално строителство и съпътстващи 
дейности – изграждане на сградни индустриал-
ни структури; изграждане на технологично-
базирани индустриални площадки, изграждане 
на съпътстваща инфраструктура (напр. в секто-
ра на енергетиката) и др. Самото проучване бе-
ше направено на базата на експертната оценка 
по метода на анкетирането. 

 
Фигура 1. Наличие на заявени и регистрирани 

патенти, полезни модели и други продукти на ин-
телектуалната собственост 

Обектите на интелектуална собственост (па-
тенти, полезни модели, търговски марки и др.) са 
един от ключовите критерии и индикатори за 
осъществяване на иновационна дейност от страна 
на фирмата. В това направление изследваните 
фирми се разделят абсолютно пропорционално 
между такива, които имат и такива, които нямат 
подобни заявки към българското, европейското и 
някое от другите патентни ведомства. По-голяма 
част от тези заявки са свързани с полезните моде-
ли или търговските марки, т.като те са с по-
улеснени процедури за регистрация, стават за по-
кратко време, а и един от факторите (може би не 
най-съществения разбира се) е, че за кандидатст-
ване по някои от мерките по Оперативните прог-
рами имаше императивно изискване за наличие на 
подобни елементи на интелектуалната и индуст-
риалната собственост от страна на фирмите по-
тенциални бенефициенти. 

Резултатите за активността на индустриално-
строителните компании в сферата на иновации и 
инвестициите в иновации показват (фигура 2), че 
при тях не се наблюдава интензивна иновационна 
дейност. За посочения период, преобладаващата 
част от тези фирми са реализирани между 1 и 15 
броя иновативни решения в своята практика. На 
годишна база това представлява средно по между 
0,5 и 3 иновации. Предвид динамиката на развитие 
на сектора и неговия обслужващ характер към ос-
таналите сектори на националната икономика (ня-
кои от които се характеризират със значителна сте-
пен на иновативност), може да се каже, че е налице 
едно изоставане на подобен тип фирми спрямо 
т.нар. иновационни генератори и двигатели на ино-
вативността на националната икономика. 
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Фигура 2. Брои на разработените и/или внедрени иновативни решения в периода 2016 г. – 2020 г. 

 
Фигура 3. Видове иновации, в които се инвестира най-често 

 
Фигура 4. Среден ръст на печалбата в периода 2016 г. – 2020 г. 

Сравнително пропорционално е разпределе-
нието на иновациите по типове в индустриално-
строителните фирми. С леко приоритетизиране 
на маркетинговите и продуктовите иновации, 
което е разбираемо предвид общите тенденции 
на залагане на тези типове за постигане на кон-
курентни предимства от по-голямата част от 
фирмите на националната икономика. Тук не са 
за пренебрегване и технологичните иновации, 

които са от особено значение при изграждане на 
обекти с индустриално предназначение. 

Иновационният процес на бизнес организацията 
трябва да помага за постигането на заложените це-
ли, като това включва и финансовите такива. Зато-
ва средният ръст на печалбата и оборота са важни 
показатели, които трябва да се следят от фирмите. 

За периода 2016 г. – 2020 г. (Фигура 4) поло-
вината от анкетираните (50%), заявяват, че ръс-
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тът на печалбата е между 10% и 20% процента, 
а други 32.4% от тях – между 3% и 9%. Изклю-
чително нисък процент от анкетираните отбе-
лязват, че нямат ръст на печалбата или, че той е 
под 3% – само по 2.9%. 

Предвид достатъчната степен на иновативност 
на сектора, но не отличаващ се с най-висока сте-
пен на иновативност и производство на продукция 
интензивна на знания и с висока добавена стой-
ност, генерираните нива на повишаване на печал-
бите от 2-4% на годишна база е в рамките на нор-
малното. Предвид големите мащаби на инвести-
ционните проекти, които изпълняват подобни ин-
дустриално-строителни компании и представяне 
на данните в абсолютни стойности, показва сери-
озността на печалбеният ръст. 

По аналогичен начин стоят и нещата с резулта-
тите за ръстът на оборота за периода 2016 г. – 
2020 г. (Фигура 5). Малко повече от половината от 
анкетираните (51.5%) посочват ръст между 10% и 
20%, а 27.9% от тях – между 3% и 9%. Съотноси-
телното движение на изменението на печалбата и 
оборота показва, че рентабилността на индустри-
ално-строителните компании се запазва, тя не се 
влошава въпреки някои негативни тенденции в 
обкръжаващата среда. Въпреки това, липсата на 

положителна тенденция в съотношението печал-
ба/оборот или повишаване на рентабилността на 
приходите показва, че осъществената иновацион-
на дейност не е основен генератор на растеж и по-
вишаване на ефективността на фирмите, а по-
скоро реакция на сигналите на средата, в която 
работят те и стремеж за запазване на конкурен-
тоспособност и конкурентни предимства. 

Резултатите за увеличаване (респ. намаляване) 
на дълготрайните материални и дълготрайните 
нематериални активи (Фигура 6) показват, че ин-
дустриално-строителните фирми инвестират в 
дълготрайни активи и съответно имат активен ин-
вестиционен процес. От една страна това е разби-
раемо и в пряка зависимост на по-горе представе-
ните резултати за генериране на обекти на инте-
лектуалната собственост и продуктите на инова-
ционната им дейност. От друга страна специфика-
та на подобен тип компании и сериозното матери-
ално-техническо обезпечение, което трябва да 
притежават те за да реализират индустриалните 
инвестиционни обекти, съкратените срокове на 
морално и физическо изхабяване на подобни 
ДМА и интензитета на иновациите в този тип ма-
шини и оборудване, предполагат перманентното 
им подновяване и ръст в стойностно отношение. 

 
Фигура 5. Среден ръст на оборота в периода 2016 г. – 2020 г. 

 
Фигура 6. Среден ръст на активите (дълготрайни материални активи  

и дълготрайни нематериални активи) в периода 2016 г. – 2020 г. 
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Фигура 7. Среден ръст на капиталовите разходи в периода 2016 г. – 2020 г. 

В контекста на горния индикатор е и след-
ващия такъв. Капиталовите разходи (Фигура 7) 
се използват от бизнес организациите за придо-
биване, усъвършенстване и поддържане на фи-
зическите активи. Те могат да бъдат насочени 
към многообразни активи, но се счита, че ако 
биват правилно изразходвани, могат до доведат 
до повишаване на печалбата или постигането на 
други цели. В изследването 44.1% от респон-
дентите отбелязват, ръст между 3% и 9%, а 
29.4% от тях – между 10% и 20%. Ако се сравни 
повишаването на активите на индустриално-
строителните фирми (дълготрайни материални 
и дълготрайни нематериални) и капиталовите 
разходи за периода 2016 г. – 2020 г., ще забеле-
жим по-висок ръст на първите. Това би трябва-
ло да се дължи на повишаването на дълготрай-
ните нематериални активи на тези бизнес орга-

низации за периода 2016 г. – 2020 г. 

Бенчмарк на иновативността на 
индустриално-строителните фирми с 
иновативността на национално равнище и 
обобщения 
Традиционно българската икономика заема 

„призовото“ предпоследно място в класацията 
на ЕС за степен на иновативност на национал-
ните икономики. Заедно с Румъния, България е 
страната идентифицирана с не големи иноваци-
онни възможности и класифицирана като 
„скромен иноватор“ (Фигура 8). Или на база на 
по-долу представените данни на графиката за 
2020 година, може да се каже, че резултатите от 
иновационната дейност на фирмите в България 
и Румъния са под 50% от средните нива за ЕС. 

 
Фигура 8. Представяне на иновационните системи на страните от ЕС през 2020 г. 

Източник: ***European Innovation Scoreboard 2020, online on: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1150 
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В контекста на тези данни, интерес представ-
лява съпоставянето на иновационната дейност на 
индустриално-строителните фирми с позицията на 
страната на общото иновационно табло. Иноваци-
ите и иновационната дейност на индустриално-
строителните фирми в съпоставителен план с 
иновативността на националната икономика може 
да има три принципни позиции: (1) Изпреварващо 
националното равнище; (2) Съизмеримо с нацио-
налното равнище и (3) Изоставащо от национал-
ното равнище. Ако в иновационно отношение ин-
дустриално-строителните компании се позицио-
нират в първата хипотеза, това означава, че те би-
ха били генератор за повишаване на степента на 
иновативност на националната икономика и пос-
тигане на по-добри позиции на общо европейско 
ниво. Ако българските индустриално-строителни 
компании имат съизмеримо иновационно разви-
тие с националната икономика, тяхната иноватив-
ност ще бъде индиферентна на общата национал-
на иновативност и ще бъде от полза единствено за 
съответната фирма от бранша, като ще й позволи 
запазване (или леко отклонение в положителна 
или отрицателна посока, но не значително, че да 
окаже съществено значение за съществуването на 
самата фирма) на конкурентоспособност и конку-
рентни предимства. При положение, че индустри-
ално-строителните фирми попадат в третата хипо-
теза, те биха се класифицирали като ограничава-
щи националното иновационно развитие фактори 
и биха били спирачка в това направление. 

Представените данни от проучването и напра-
вения в предходната точка анализ показват, че бъл-
гарските индустриално-строителни фирми осъщес-
твяват определена иновационна и инвестиционна 
дейност. Тя обаче не е в мащаби, която да им оси-
гури позиция изпреварваща общото национално 
иновационно развитие. Нейните мащаби осигуря-
ват краткосрочно запазване на конкурентоспособ-
ността им и запазване (или с лек растеж подобря-
ване) на рентабилността на направените общо ин-
вестиционни разходи и разходи в направление на 
иновационната им дейност. По подобие на фирми-
те от останалите сектори на националната иконо-
мика и фирмите от индустриално-строителния сек-
тор разчитат основно на инкрементални или псев-
доиновации, които да подобрят ефективността на 
някои от процесите, но без специално и допълни-
телно проучване на общия ефект върху системата и 
постигането на синергичен ефект. По-голямата 
част от иновациите в тези фирми са продукт на 
формите на технологичен трансфер, отколкото на 

някакви целенасочени дейности по тяхното разра-
ботване вътре в компанията. Разчита се на инова-
ционни стратегии „втори на пазара“, „късно навли-
зане с модифицирани продукти/услуги“ и др., кои-
то могат да им осигурят минимизиране на инвес-
тиционните разходи в иновационни разработки, 
избягване на грешките от страна на конкурентите, 
но и генериране на по-малко печалби от нововъве-
денията. Малка част от изследваните фирми имат 
собствени отдели за разработки и развитие, което 
ги поставя на позицията на последователите, а не 
на пионерите в бранша. Интензифицирането на 
дейностите в сферата на иновациите и по-тясното 
сътрудничество с техническата и икономическата 
академична общност може да доведе до постигане 
на трайни конкурентни позиции в световен мащаб 
и/или възвръщане на подобни придобити в неда-
лечното минало. 
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