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I. РЕЗЮМЕ 

 

Настоящият доклад подчертава ползите от създаването на публично финансирана 

иновационна инфраструктура като средство за постигане на целите на Стратегията за 

интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите на България 

(СИС). Той дава рамка, по която да се извършат проучванията за осъществимост на водещите 

проекти за иновационната инфраструктура на България, след като проектите бъдат 

идентифицирани. 

Докладът обсъжда предпоставките и най-добрите практики за създаване, управление и 

мениджмънт на два типа иновационни инструменти, които биха могли да играят важна 

роля за подпомагане на напредъка по програмата за иновациите в България, както се е случило 

в други нови държави-членки на ЕС: протитипиращи работилници (Fab Labs - Fabrication 

Laboratories), вид лаборатории за прототипи; и инкубатори, базирани на иновациите (ИБИ). 

Тъй като са вид инструменти за осъществяване  на националната политика за научни 

изследвания и иновации, Фаб Лаб и иновационните инкубатори ще бъдат създадени в рамките 

на Стратегията за интелигентна специализация и ще могат да кандидатстват за съфинансиране 

по Оперативните програми на ЕС.
1
  

Международният опит показва, че успехът на публично финансирани иновативни 

инфраструктурни проекти зависи от степента, до която те не са самостоятелни операции, а 

(а) играят активна роля в по-широката стратегия за развитие на страната и на региона като 

цяло; и (б) са част от една екосистема на бизнеса, изследователски институции, 

правителствени агенции и програми за финансиране, които  работят заедно за насърчаване на 

иновациите, конкурентоспособността, трансфера на технологии и други ключови цели на 

обществената политика. 

Най-важният фактор за успеха на Фаб Лаб и инкубаторите, основани на иновациите е 

способността им да отговорят на икономическите стимули и да се възползват от 

                                                        
1
 По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК), Инвестиционен 

приоритет 1 (Насърчаване на инвестициите в научни изследвания и иновационни дейности), Фаб Лаб и 

иновационните инкубатори ще спомогнат за постигането на: 

 Специфична цел 1.1: “Създаване и укрепване на капацитета на българските компании за 

разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели чрез инвестиции в 

научно-изследователска дейност и иновации;” и  

 Специфична цел 1.2: “Подобряване на условията за осъществяване на иновационна дейност, в 

това число и чрез развитие на сътрудничеството между бизнеса и научните медии и подобряване 

на условията за комерсиализация на научните изследвания". 

Финансирането по ОПИК е също на разположение и за иновационна инфраструктура, която подкрепя 

развитието на високо- и средно-технологични продукти и наукоемки услуги, и която насърчава 

регионалната специализация и възможностите в научни области.  
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възможностите в секторите със значителен потенциал за растеж чрез иновации. В България, 

тези сектори са фармацевтиката, хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и 

електрониката, както и информационните и комуникационни технологии (ИКТ), и културните 

и творческите индустрии (КТИ)
2
, чийто растеж води до иновации в други сектори на 

икономиката. 

A.  Прототипиращи работилници (FabLabs) 

Глобалната революция в дигиталното производство драстично разшири достъпа до 

дигиталните технологии за производство от промишлен клас и трансформира ландшафта 

от бизнес модели, вериги на стойността и трансгранична търговия. Фаб Лаб играят ключова 

роля в тази нова екосистема на иновациите чрез предоставяне на съоръженията и услугите, 

които да дават възможност на предприемачите, изследователите и малките предприятия да  

превърнат иновативните си идеи в работещи прототипи. 

Създаването на водеща Фаб Лаб в София и на мрежа от специализирани Фаб Лаб, 

разположени в цялата страна може да има катализиращ ефект върху развитието на България 

чрез насърчаване на иновациите и създаване на синергии между иноваторите. Освен това, този 

вид иновативна инфраструктура може да засили въздействието от средствата от ЕС чрез 

генериране на допълнителни ефекти за други части на иновационната екосистема, особено ако 

работи в тандем с други иновационни инструменти като базираните на иновации инкубатори,  

например. С подкрепата на ЕС, България може да изгради една съвременна водеща Фаб Лаб и 

мрежа от по-малки и по-специализирани работилници, които биха могли да издигнат 

българската иновационна инфраструктура на световен стандарт. 

Прототипиращите работилници могат да бъдат създадени с три различни нива на 

сложност:  

 Базисната прототипираща работилница е фокусирана върху основно оборудване и 

основни дейности като производство и прототипи например. Тя изисква сравнително 

скромна първоначална инвестиция в машини и управленски ресурси.  

 Прототипиращата работилница от среден клас съчетава преподаване и по-сложни 

възможности за машините, и генерира приходи чрез семинари и разработване на нови 

продукти. Тези Фаб Лаб са свързани с бизнес инкубатори и насърчават развитието на 

нови предприятия на базата на цифрова технология за производство. 

 Прототипиращата работилница от висок клас е силно фокусирана върху разработка 

на продукти и услуги за достигане до пазара. Опитен мениджър ръководи 

разработването на продуктите и помага на клиентите в търсенето на възможности за 

бизнес и за получаване на финансиране. Този клас прототипираща работилница има и 

възможността за репликиране на много от собствените си машини, за да създаде 

съпътстващи лаборатории (спин-оф).  
 

                                                        
2
 Тези сектори са разгледани в доклада на Световната банка  “Принос към Стратегията за интелигентна 

специализация на България в областта на научните изследвания и иновациите”, август  2013 г.  
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 Различните нива на сложност на трите вида Фаб Лаб са показани във Фигура 1.  
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Фигура 1: Три вида прототипиращи работилници 

 

Източник: Компилация на авторите. 

 

Като се имат предвид бързите темпове на развитие на технологиите и ограничените 

възможности на базисния и средния клас Фаб Лаб, хората, които разработват 

политиките в България могат да открият, че е препоръчително да се инвестира направо 

в съоръжение от висок клас, което предлага по-голяма гъвкавост, за да се промотират 

дигитални възможности за производство на по-широка общност от потребители и осигурява 

повече възможности за генериране на приходи и за свързване на клиентите с глобалните 

пазари. Истинската стойност на Фаб Лаб от висок клас, обаче, е в приноса й към общественото 

благо чрез подпомагане на развитието на умения в точните науки (наука, технологии, 

инженерство и математика - НТИМ), и обмен на знания, работни места, приложна НИРД и 

развитие на производството. 
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След като се намери място за водещата Фаб Лаб, ще могат да се разгледат въпросите на 

организацията, правната структура, управлението и началното финансиране като част от 

проучването за осъществимост на проекта. Опитът показва, че повечето Фаб Лаб изискват 

начално финансиране от публични средства, независими от пазара организации като 

фондации, или субсидии от дарители. Работата на Фаб Лаб, обаче, трябва да се ръководи от 

подхода на управление в частния сектор, като директорите и членовете на Управителния съвет 

са специалисти от сферата на бизнеса и на  НТИМ.  Фаб Лаб трябва да бъде независим орган, 

който не е под влиянието на други институции, но трябва бъде прикрепен към установена 

институция, която може да помогне за неговия административен и финансов надзор. 

B.  Водещ инкубатор,  базиран на иновациите  

Насърчаването на инкубацията на малки иновативни фирми е част от стратегията 

на ЕС за разработване на клъстери на нови технологии и дейности, основани на 

знанието в новите държави-членки, особено в места с неизползван предприемачески 

потенциал. Инкубаторите, базирани на иновациите, създадени въз основа на традиции в 

промишлеността (напр. автомобилни технологии) и области със силна НИРД (напр. 

биотехнологии), могат да допринесат за създаването на мрежи и на работни места, да 

подпомогнат центровете за НИРД с комерсиализацията на ноу-хау, и да помогнат на 

университетите и предприятията да създават  устойчиви спин-оф компании. 

Създаването на водещ инкубатор, базиран на иновациите в София, който да е 

свързан с наукоемките стартиращи фирми и комерсиализирането на научните 

изследвания, ще помогне на България да постигне целите на обществената политика 

за подкрепа на иновативни фирми с висок потенциал за растеж и ще осигури 

организацията за координация на дейностите на общността от иноватори в България, 

които биха могли да се учат един от друг. В момента в България има схеми за 

подпомагане, ръководени от правителството и капиталови фондове/ускорители за начално 

финансиране по програма JEREMIE, които предоставят услуги, подобни на тези, 

предлагани от ИБИ. Бюрократичният характер на схемите за подпомагане на иновациите, 

осъществявани от правителството, обаче, разубеждава кандидатите. Също така, 

съществуващите фондове за начално финансиране/ускорители са насочени изключително 

върху бизнес идеи в бързо развиващите се сектори, като например ИКТ, а не към 

иновативни стартиращи фирми, които се нуждаят от повече време, за да узреят , като 

фармацевтични продукти и биотехнологии, машиностроене и електроника, хранително-

вкусова промишленост. Освен това, малко от съществуващите услуги за подкрепа на 

бизнеса предлагат цялостно менторство, изграждане на мрежи или помощ с управлението 

на проекти, и не правят достатъчно за преодоляване на пропастта между научните 

изследвания и индустрията. 

Ефективните иновационни инкубатори зависят от търсенето от страна на бизнеса и 

 отговарят на специфичните за отделните сектори нужди на стартиращите фирми 

чрез предоставяне на набор от услуги - от подкрепата на бизнес идеята през всички 

етапи на развитие на продукта/услугата. Освен бизнес планиране, достъп до 
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финансиране и подкрепа за решаване на регулаторни въпроси и въпроси, свързани с 

правата на интелектуална собственост, иновационните инкубатори могат да свързват 

стартиращите фирми с жизненоважни съоръжения като експериментални съоръжения за 

стартиращи фирми в хранително-вкусовата промишленост; съвременни лаборатории за 

стартиращи фирми в сферата на биотехнологиите, лаборатории за прототипи за 

стартиращи фирми в сектора машиностроене, електроника и т.н. 

Процесът на инкубация включва няколко етапа,  през които се идентифицират, 

разработват и тестват на пазара обещаващи бизнес проекти. Фигура 2 показва дейностите през 

всеки от етапите на инкубация.  
 

Фигура 2:  Етапи на процеса на инкубация 

 

Създаване на стартираща компания Ранен етап Разширяване 

 оценка на иновацията 

 разработка на бизнес план 

 бизнес моделиране 

 обучение 
Процес на инкубация 

 диагностика на иновацията 

 подкрепа за интернационализация 

на компанията 

 технологична комерсиализация  

 клъстъри 

 бизнес развитие 

Пред-инкубационен период 

 достъп до финансиране 

 коучинг и менторство 

 хостинг 

 обучение 

 комерсиализация 

 бизнес планиране на следващ етап 

Пост-инкубационен период 

 

Средата за иновации в  България все още не е достатъчно развита, за да подкрепи частно 

финансирани инкубатори базирани на иновациите, поради което тяхната дейност трябва 
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да бъде субсидирана от публични източници за продължителен период от време. 

Препоръчително е Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 да 

покрие не само разходите за създаване, но също така и да предоставя известна оперативна 

субсидия за целия седемгодишен цикъл на финансиране.  Пълни публични субсидии ще бъдат 

необходими за повече от първоначалните три години, но те ще намаляват постепенно с 

узряването на стартиращите фирми, които ще започват да генерират приходи, а инкубаторите 

ще си удържат акционерния дял от фирмите-наематели. 

Досегашният опит с инкубатори и фондове за начално финансиране/ускорители в 

България
3
 показва, че най-важните фактори за успех включват отговор на търсенето на 

бизнеса, въвеждане на професионален мениджмънт и на показатели за оценка на 

изпълнението. Инкубаторите, които са имали успех, са разчитали на професионално, 

независимо управление със силната експертиза на частния сектор, а не на управление, 

доминирано от правителствени служители или членове на академичната общност. Въпреки 

това, при проектирането и създаването на ИБИ трябва да бъдат консултирани всички 

заинтересовани страни, включително представители на правителството, университетите, 

частния сектор, бизнес асоциациите и инициативите за развитие на сектора.

                                                        
3
 Финансирани от ЕС бизнес инкубатори в България през последните десет години, и фондове за 

начално финансиране/ускорители по програма JEREMIE. 
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II.  ВОДЕЩА ПРОТОТИПИРАЩА РАБОТИЛНИЦА 

1. Контекст 

Създаването на лаборатории за доказване на концепции беше одобрено по Оперативна 

програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) за периода 2014-2020 г. 

Основната цел на ОПИК е да превърне България в динамична конкурентна икономика, 

основана на иновации и оптимизация на производствените вериги и секторите с висока 

добавена стойност. Лабораториите за доказване на концепции, по-специално 

прототипиращите  работилници (Fab Labs - Fabrication Laboratories), бяха избрани като един от 

водещите иновационни инструменти по Специфична  цел No.1 "Укрепване на научно-

изследователската дейност, технологично развитие и иновации" по Приоритетна ос 

"Предприемачество, износ и производствен потенциал като основа за ускорен растеж". 

Решението за създаване на Фаб Лаб като вид лаборатории за доказване на концепции, е 

бил вдъхновено от многоизмерното им въздействие и широкото им разпространение в 

световен мащаб с 6 процентен среден  месечен ръст. Фаб Лаб са революция не само в 

начина, по който продуктите се прототипизират, проектират, произвеждат и споделят, но  

носят и широк спектър от социално-икономически ползи за страните, в които работят. На Фаб 

Лаб вече се гледа като на двигателите на Третата индустриална революция
4
, която се 

характеризира с комбинацията от "цифрово производство" и "лично производство". В 

настоящето предпроектно проучване ще се оценят приложимостта и потенциалното 

въздействие на модела на Фаб Лаб в контекста на България и ще бъдат предоставени 

препоръки за създаването му. 

Първата Фаб Лаб беше създадена преди десет години, през 2002 г., в Масачузетския 

институт по технологии
5
,  а концепцията се базира на основния принцип за предоставяне 

на по-широк публичен достъп до нови цифрови производствени инструменти, които ще 

позволят да се създават физически обекти директно от цифрови проекти (пример е  

Фигура 3: Схема за споделяне на цифрови проекти в глобален мащаб за 
създаване на физически обекти локално в Фаб Лаб ). Фаб Лаб е специален вид 

лаборатория за доказателство за концепции, която представлява отворена за обществен достъп 

среда (с технологии и съоръжения от промишлен клас, обучение, менторство) за създаване на 

прототипи и цифрово производство на иновативни идеи и продукти. По този начин тя 

осигурява стимул за споделяне на знания, предприемачество и научни изследвания. Този тип 

                                                        
4
 Трокслер, П. „Третата индустриална революция”. В Дж. Уотър-Херман&К. Бюкинг, FabLabs: за 

машините, създателите и изобретателите, Бийлфелд, 2013:  Transcript Publishers. (Troxler, P. Making the 

3
rd

 Industrial Revolution. In J. Walter-Herrmann & C. Büching (Eds.), FabLabs: Of Machines, Makers and 

Inventors. Bielefeld, 2013: Transcript Publishers.) 
5
 По-точно, концепцията за Фаб Лаб е плод на въображението на проф. Нийл Гершънфелд, директор на 

Центъра за битове и атоми към Масачузетския институт за технологии.  
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лаборатории смекчават рисковете, свързани с новите продукти и идеи като елиминират 

грешките преди продуктите реално да се пуснат на пазара. На Фаб Лаб се гледа и като на 

взаимосвързана глобална общност на учещи, преподаватели, технолози, научни 

изследователи, производители и иноватори, които заедно са създали мрежа за споделяне на 

знания, която в момента обхваща 63 страни.
6
 

                                                        
6
 http://fablabamersfoort.nl/nl/fablabs-globally. 

http://fablabamersfoort.nl/nl/fablabs-globally
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Фигура 3: Схема за споделяне на цифрови проекти в глобален мащаб за създаване на физически 
обекти локално в Фаб Лаб  

 

Източник: въз основа на Jens Dyvik “Making Living Sharing” (2013). 

текст на картинката: изобретател във FabLab: създава и споделя дизайн, изтегля този дизайн, персонализира 

Бързият напредък на новите пробивни технологии, като 3-D печат, роботика и други, 

дават възможност за бързо и по-евтино създаване на прототипи чрез използване на 

цифрови модели. Тези възможности се предоставят на индивидуални предприемачи и 

изследователи чрез Фаб Лаб, които дават възможност за реално “производство” за създаване и 

разпространение на завършени продукти. Тези иновативни средства на Фаб Лаб се въвеждат 

все в по-голяма степен както в развитите, така и в развиващите се страни, с цел да предоставят 

уникална среда (както съоръжения, така и услуги) за създаване на прототипи и цифрово 

производство на иновативни продукти и идеи. Чрез усъвършенствани комуникационни 

връзки, Фаб Лаб предлагат на инженери, изследователи, представители на академичните 

среди, предприемачи, фирми и институции, работещи индивидуално и/или колективно, да 

достигнат един до друг с помощта на цифровите технологии, както и широк спектър от 

ресурси, за да превърнат своите идеи в иновативни продукти. 

Фаб Лаб подкрепят няколко вида иновации, например (i) ‘каталитични’ или 

‘приобщаващи иновации’
7
 и (ii) ‘разпределени’ или ‘отворени иновации’

8
. Първият вид 

като цяло дава възможност и насърчава гражданите да участват в процеса на иновации и 

допринася за създаването на достъпни продукти или процеси, докато вторият насърчава 

използването както на външно, така и на вътрешно знание за генериране на иновативни идеи. 

Фаб Лаб правят това чрез предоставяне на публичен достъп до "пробивни" технологии като 3-

D печат, който позволява на потребителите да изработват продуктите по-евтино и по-

ефективно. Като цяло, Фаб Лаб могат да променят моделите на производство, да насърчат 

уменията в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, да създават 

                                                        
7
 R. Mashelkar and V. Goel (2010). “Inclusive Innovation: More from Less for More” 

8
 Chesbrough, H. Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology.  
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бизнеси и работни места, и да стимулират икономическия растеж и производителността. Те 

правят това чрез осигуряване на възможност на практически всеки от по-широката 

общественост, който има творчески идеи, да участва в проектирането, производството и 

разпространението на продукти и услуги. Разрастващата се глобална мрежа от Фаб Лаб и 

свързаните с тях лаборатории за доказване на концепции създадоха цяла нова сфера от 

възможности на местно равнище за стимулиране на иновациите, изобретенията и приложните 

изследвания в различните индустрии. Нийл Гершенфелд създаде това движение като 

"революция на дигиталното производство"
9
. 

Фаб Лаб са въплъщение на концепцията за отворени иновации
10

, в зависимост от бизнес 

модела и бизнес климата на страната. Oтворените иновации могат да бъдат широко 

дефинирани като процес, чрез който една организация търси идеи и опит извън компанията 

или организацията. Тази концепция твърди, че една организация не може и не трябва да 

разчита единствено на собствените си изследвания, а ще има повече полза ако ангажира лица 

извън организацията, които да подпомогнат иновациите и бизнес целите. Поради това Фаб Лаб 

могат да служат като центрове за генериране на иновативни продукти чрез подхода на 

отворените ресурси.   

Oтворената иновация е обратното на "затворена иновация" – термин, който се използва 

за дефиниране на компании, които използват ограничено външни знания и ограничават 

използването на знания само до вътрешно генерирана НИРД. Като се занимават с 

отворени иновации, Фаб Лаб ще имат възможност да достигнат до широк кръг от потребители 

и да използват глобална мрежа от знания. В много случаи хората от различна индустрия и с 

различни идеи и опит са тези, които предлагат решение. Стимулите на отворените ресурси са 

различни от по-ранното приложение на интелектуалната собственост, което води до различни 

видове неефективност и различни уклони в инвестциите за НИРД. Разработката на софтуер  по 

този начин поправя един от дефектите на защитата на интелектуалната собственост, а именно 

– този начин обикновено не изисква, нито насърчава разкриването на изходния код
11

. Разбира 

се, отворените иновации предлагат важни възможности за България, чрез които изследователи 

и изобретатели могат да се свържат с глобалната иновационна верига на стойността като 

фактори, допринасящи за усилията за решаване на отворени предизвикателства. 

Фаб Лаб в България могат да имат каталитичен принос към местните иновации и да 

стимулират нови бързи начини за проектиране и производство в България. В България, 

пропуските в координацията на пазара и високите разходи пречат на изобретателите, 

инженерите и предприемачите да експериментират и да създават бързо прототипи. Поради 

това, Фаб Лаб могат да носят безпрецедентен потенциал за въздействие като катализатор на 

усилията на България в областта на иновациите и конкурентоспособността. Принципно, 

създаването на Фаб Лаб в България ще спомогне за преодоляването на системните пропуски 

                                                        
9
 Gershenfeld, Neil. How to Make Almost Anything. The digital fabrication revolution. Foreign Affairs, 

ноември/декември 2012г. 
10

 Термин, въведен от Хенри Чесбро, професор от Университета на Калифорния в Бъркли. 
11

 Open Source Software: The New Intellectual Property Paradigm, Stephen M. Maurer and Suzanne Scotchmer 

NBER, работен документ No. 12148 

март 2006 г. 
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чрез осигуряване на широк достъп до високотехнологично оборудване, опит и менторство, 

като по този начин ще се създаде подходяща среда за инкубиране на научни изследвания и 

предприемачески начинания. Освен това, чрез създадените МСП, новите Фаб Лаб ще 

генерират "поток от сделки" като привлекат български и чуждестранни инвеститори, които да 

предлагат начално финансиране и други нови източници за достъп до капитал за българските 

предприемачи.   

Въвеждането на Фаб Лаб в България ще подкрепи редица индивидуални и колективни 

научни изследвания за постигането на образователни, търговски, творчески и социални 

цели. Българските Фаб Лаб ще играят ролята на  трамплин за подкрепа на иноватори, които са 

инженери и предприемачи, за да могат да се придвижат по цялата верига на стойността в 

областта на иновациите - от дефинирането на идея, създаване на прототип, разработка на 

технологии и продукти на ранен етап до производство и позициониране на пазара. Различните 

Фаб Лаб имат различни бизнес модели, някои Фаб Лаб са фокусирани само на етапа на 

доказване на концепцията, докато други обхващат няколко етапа по иновационната верига на 

стойността, които включват инкубация и услуги за позициониране с потребителите (виж 

Фигура 4: Ролята на Фаб Лаб във веригата на стойността в областта на 
иновациите ).  Независимо от предишния пример, Фаб Лаб са свързани с капацитета за 

движение надолу по веригата чрез тесни връзки със следващата фаза - организация и избиране 

на местоположението на инкубатора. 

 

Фигура 4: Ролята на Фаб Лаб във веригата на стойността в областта на иновациите  
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Източник: Световна Банка 2012, България: Подкрепа за иновациите чрез Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” 2007-2013. 

 

Като се вземат предвид най-добрите практики в световен мащаб, бързото 

разпространение на Фаб Лаб през последните няколко години показва богатия набор от 

ползи за конкурентоспособността и иновациите. Фаб Лаб са оборудвани с дигитални 

инструменти за производство, които дават възможност на хората да създадат “почти всичко”, 

да получат нови умения в точните науки и дисциплини, в областта на предприемачеството и 

концепциите за позициониране на пазара. Чрез възможностите, които Фаб Лаб дава, по-широк 

кръг от български граждани ще могат да разработват изобретения, да създават нови бизнеси, 

да произвеждат нови персонализирани продукти, да споделят дигитални дизайни по интернет 

и да участват в глобалната мрежа на Фаб Лаб и Международната Fab академия. Чрез 

капацитет и умения, Фаб Лаб дават възможност на отделни хора и на компании да създават, 

иновират и произвеждат нови продукти, бизнеси и услуги самостоятелно и за себе си – така 

нареченото „лично дигитално производство”.  

С цел да се даде предварителна оценка и да се демонстрира приноса на Фаб Лаб, в  Error! 

Reference source not found. е представено обобщение на икономическите, иновационните и 

социалните резултати. Когато бъде изготвено пълното проучване за осъществимост, ще бъде 

важно да се направи по-детайлен преглед на тези области. 

 

Таблица 1: Потенциално въздействие на Фаб Лаб  

Прототипираща работилница (Fab Lab)  
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възможности 

за напредък в 

областта на 

иновациите; 

- поставя 

България  

наравно с по-

развитите 

страни по 

отношение на 

потенциал за 

дигитално 

производство; 

- укрепва 

конкурентното 

предимство на 

България; 

 

- Увеличаване на 

продуктовите 

иновации; 

- Предизвикване 

на пробивно и 

дизайнерско 

мислене; 

- Бързо изготвяне 

на прототипи за 

изпитване на 

продукти и идеи; 

- Стимулиране на 

ранното 

възприемане на 

технологии; 

- Съвместни и 

дистрибутивни 

иновации; 

- 

Мултидисциплин

арна и приложна 

НИРД; 

- Иновации на 

национално, 

регионално и 

градско ниво; 

- Увеличаване на 

продуктите от 

иновационите 

дейности (напр. 

патенти); 

- Достъп до 

глобалното 

производство 

чрез Облака; 

- Увеличаване на 

запасите от 

полезни знания; 

- Активен 

катализатор на 

българската 

креативност и 

изгражда 

капацитет за 

търговска 

реализация на 

идеите.  

- Привличане на 

студенти в 

точните науки  

- Привличане на 

повече граждани 

(студенти, 

предприемачи, 

специалисти) в 

професиите, 

свързани с 

точните науки; 

- Преминаване от 

ниски към 

средни/високи 

умения; 

- Въвеждане на 

публичен достъп 

до 

високотехнологи

чни и пробивни 

технологии; 

- Намаляване на 

‘изтичането на 

мозъци’ на 

научни 

изследователи, 

завършили 

студенти и 

специалисти в 

областта на 

точните науки; 

- Привличане на 

диаспората; 

- Образоване на 

обществото; 

- Преподаване на 

компютърни 

умения 

(CAD/CAM), 

цифрово 

производство, 

инженерство, 

електроника, 

програмиране, 

дизайн, творческо 

мислене. 

- Генериране на 

критична маса 

от предприятия 

(МСП), които 

съчетават 

инженерна и 

предприемаческ

а модалност; 

- Формиране на 

мрежи и 

мултидисципли

нарни 

сътрудничества 

(изследователи, 

инженери, 

предприемачи и 

т.н.); 

- Нови бизнес 

възможности, 

комерсиализаци

я; 

- Инкубация на 

бизнес идеи; 

- Творческо 

предприемачест

во; 

- Създаване на 

нови бизнеси, 

предприятия 

или фирми  

- Съчетаване на  

присъщите на 

България силни 

предимства в 

точните науки с 

активизиран 

предприемаческ

и дух.  

Работна  заетост 

- Уместност на 

обучението за 

придобиване на 

умения;  

- Създаване на нови 

възможности за 

заетост; 

- Подобряване на 

стабилността на 

доходите; 

- Обучение на нови 

квалифицирани 

кадри;  

- Нов набор от умения 

в България за 

използване на най-

новите, най-развити 

‘пробивни 

технологии’ като 3D 

принтери и подобно 

оборудване; 

 

Социално развитие 

- изграждане на 

общности в 

отдалечените 

региони; 

- изграждането на 

умения осигурява 

платформа за работни 

места и разширени 

възможности за затост 

в различни нови 

МСП.  
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 Хъб за знания, създаване и разпространение на знания  

 Адаптация на технологии, проникване  

 Междусекторни (производство, ИКТ, културни и творчески индустрии, земеделие, и т.н.) 

Фаб Лаб като мостове (партньорство между обществения – частния – академичния сектор)  

Източник: компилация на автора  

 В процеса на изграждане на мрежа от Фаб Лаб в България, създаването на първа водеща 

Фаб Лаб в София би могла да бъде основата за мрежата и доказване на концепцията. 
След установяване на жизнеспособността на концепцията на Фаб Лаб в София, мрежата от 

Фаб Лаб в България може да бъде разгърната и съобразена с конкретните потребности на 

всяко място, където Фаб Лаб могат да увеличат максимално  стойността си. Всеки един Фаб 

Лаб може да има собствен тематичен фокус, в зависимост от най-важните приоритети в даден 

регион или град, но всички те ще споделят един основен набор от оборудване и процеси. 

Водещата лаборатория на българската мрежа от Фаб Лаб ще бъде център за мрежата и  може 

да се намира, например, в Софийския технологичен парк или в Софийски Университет, или на 

място, удобно за потенциалните потребители с благоприятна институционална 

инфраструктура. Основните тематични области, които трябва да бъдат обхванати от 

различните Фаб Лаб ще бъдат фокусирани върху избраните приоритетни сектори за България, 

като се вземе предвид реалното търсене за такива Фаб Лаб услуги. 

Каре 1: Правителствена подкрепа за националните Фаб Лаб 

 

Фаб Лаб могат да бъдат разглеждани като „обществено благо”, предназаначени да служат на  общото 

благо като стимулират и подпомагат социално-икономическото развитие и растеж. Фаб Лаб постигат 

това чрез осигуряване на публичен достъп до високотехнологично оборудване за цифрово 

производство, инкубация за доказване на концепции, менторство за катализиране на иновации, 

приложната страна на уменията в точните науки. Това води до създаване на работни места, бизнеси, 

предприемачески идеи, и по този начин допринася за разширяване и модернизация на различни сектори 

на индустрията и износа, както и за укрепване на обучението в гимназиите, университетите и  на 

научно-изследователските организации. 

 

Правителствата на САЩ, Русия, Испания, Обединеното кралство и Франция оцениха многоизмерното 

въздействие на Фаб Лаб и създадоха свои собствени местни национални мрежи от Фаб Лаб като 

средство за постигане на първостепенните национални приоритети за развитие, като например 

засилване на образованието в областта на точните науки, технологичното предприемачество, 

иновациите, както и намаляване на изтичането на мозъци и безработицата. 

 

Като примери за национални Фаб Лаб мрежи, вдъхновени и подкрепени от обществените органи, могат 

да се посочат:  

Франция: в момента с 22 създадени Фаб Лаб и още 20 в процес на планиране или разработване, 

Франция е с  най-голямата концентрация на Фаб Лаб в Европа. 

Русия: Министерството на икономическото развитие на Русия е в процес на изграждане на най-

голямата в света национална мрежа от Фаб Лаб (20 в Москва и над 100 в цяла Русия) с подкрепата на 

частно финансиране. 

Обединено кралство: мрежа от 8 Фаб Лаб (4 Фаб Лаб бяха създадени през последните 3 

години, а още 4 ще бъдат отворени до края на на първото тримесечие на 2014 г). 
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Испания: Барселона е възприела концепция Fab City, при която Фаб Лаб ще бъдат интегрирани 

като основна структура на града. Барселона, също така, е подписала Меморандум за разборателство със 

Световната банка за съвместно насърчаване на иновациите на гражданите, както и за обмен на знания в 

областта на устойчивото градско развитие и използването на ИКТ в предоставянето на обществени 

услуги [1].  

Съединени щати: законопроектът на сенатор Бил Фостър за създаване на национална мрежа 

от Фаб Лаб (минимум една във всеки окръг) в момента се обсъжда в Конгреса на САЩ. 

Мултинационалните компании също показват желание да се ангажират като предоставят собствените си 

финансови  ресурси, за да могат да използват създаването на нови Фаб Лаб за програмите си за 

корпоративна социална отговорност и за достъп до бъдещи възможности. 

 

Рискове: Един от рисковете, които могат да бъдат предвидени, е, че по време на създаването на Фаб 

Лаб, като част от мрежа в мащаб, има вероятност да се пропусне ползата да се пригодят Фаб Лаб към 

местните нужди на региона, града или общността. Следователно се препоръчва правителството да 

намери местни „шампиони“ и да подкрепи съвместен избор на подходящия бизнес модел за Фаб Лаб. 

[1]http://wbi.worldbank.org/wbi/news/2013/05/15/barcelona-city-council-and-world-bank-sign-agreement-

share-knowledge-urban-technolog 

Въздействието на "революцията на цифровото производство" чрез мрежите от Фаб Лаб е 

голямо, то смекчава цифровото разделение, катализира създаването на учещи общества 

и насърчава иновациите, основани на знанието. Моделът на Фаб Лаб дава възможност на 

възможно най-широк спектър от иноватори да участват в създаването на свои собствени 

технологични инструменти и в намирането на решения на собствените си проблеми
12

. 

Следователно, след като създаде своя собствена Фаб Лаб в София, като основа за национална 

мрежа от Фаб Лаб, България също ще може да започне да се възползва от глобалната Фаб Лаб 

мрежа за обмен на знания. По този начин ще се допринесе за създаването на благоприятна 

среда за иновации, от която да се възползват и други страни чрез обединяване на участници от 

цяла България и от цялата иновационна екосистема - например, отделни предприемачи, 

установени фирми, стартиращи фирми и малки и средни предприятия, преподаватели и 

студенти в областта на точните науки, дизайнери и технолози, и свързването им със света. 

Достъпът до местните Фаб Лаб и платформата за взаимна свързаност, която те предлагат, 

създават значителни ползи за цялото общество чрез новите работни места, които се създават в 

резултат на създаването на предприемачески МСП, които да се възползват от възникващите 

възможности за цифрово производство на нови продукти. 

 

 

 

 

Фигура 5: Фаб Лаб като иновационна екосистема за България 

 

                                                        
12

 Микхак. Б. и др. Фаб Лаб: алтернативен модел на ИКТ за развитие (Mikhak, B. et al. Fab Lab: an 

alternative model of ICT for development). 

http://wbi.worldbank.org/wbi/news/2013/05/15/barcelona-city-council-and-world-bank-sign-agreement-share-knowledge-urban-technolog
http://wbi.worldbank.org/wbi/news/2013/05/15/barcelona-city-council-and-world-bank-sign-agreement-share-knowledge-urban-technolog
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Източник: компилация на автора, въз основа на презентация  на конференцията FAB8ZN от Отдела 

за наука и технологии на Южна Африка. 

текст на картинката: Партньорства: правителство, индустрия, академични среди, неправителствени 

организации, донор 

Инфраструктура (FabLab) 

Създаване на работни места, развитие на предприятията, предприемачи, развитие на човешките ресурси, 

социално и обществено развитие, записване в НТИМ, креативност и иновации 
 

Последните технологични постижения трансформират традиционното "индустриално 

прототипизиране" в революционното "лична дигитална изработка и  производство“. 

Разработено през последните 20 години,  "бързото изготвяне на прототипи" най-общо 

представлява набор от технологии, които взимат компютърно проектиран (CAD) документ и 

го превръщат във физически обект чрез методи за добавяне и отнемане
13

 - обикновено в 

промишлени условия. Фаб Лаб предоставят свободен достъп на творческата общественост до 

стандартния Фаб Лаб списък на високотехнологично оборудване
14

.  Следователно, за да 

разграничим технологията за 3-D печат от концепцията на Фаб Лаб - Фаб Лаб осигурява 

цялостни решения на основните предизвикателства за производството на нови продукти чрез 

разширен достъп до технологии от  промишлен клас, образователни програми, менторство и 

инкубационни услуги, като по този начин намалява разходите за разработване на продуктите и 

времето до излизането на пазара. Важно е да се отбележи, че 3-D принтерите, като един от 

основните елементи на оборудването за бързо създаване на прототипи, бяха добавени към 

стандартния списък на Фаб Лаб само преди около три години (виж фигурата по-долу). С 

разрастването на мрежата на Фаб Лаб и нейните способности, ще се добавят все повече 

                                                        
13

 Frost & Sullivan, 2010. Advances in Rapid Prototyping and Rapid Tooling for Automobiles.  
14

 http://www.fablabinternational.org  
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процеси и оборудване, и следователно капацитет да се разширят нуждите, които трябва да 

бъдат взети под внимание в дългосрочното планиране. 

 
Фигура 6: Моментно състояние на технологиите: 3D печат 

 

Източник: Frost & Sullivan, 2011. Advances in Rapid Manufacturing = Technology market 

Penetration and roadmapping.  

Фаб Лаб подкрепят иновациите като цяло във всички сектори, и по-специално в 

"приоритетните сектори", свързани със Стратегията за интелигентна специализация на 

България. Фаб Лаб могат да бъдат проектирани така, че да имат междусекторен фокус или да 

бъдат пригодени да се специализират в отрасли, които преобладават в местната еко-система, 

като могат да бъдат допълнително фокусирани в зависимост от нуждите на частния сектор, 

промишлеността и участието на университетите. От гледна точка на политиките, в 

производството има повече разпространение на знанието в сравнение с други сектори
15

, което 

може да оправдае фокусирането на политиките за развитие на индустрия с по-висока добавена 

стойност чрез Фаб Лаб. И въпреки, че производството и ИКТ остават основния фокус за 

прилагане на модела Фаб Лаб, спектърът на потенциални отрасли, където Фаб Лаб биха могли 

                                                        
15

 Стиглиц, Дж. Грийнвалд, 2013. Създаване на учещо общество: нов подход към растежа, развитието и 

социалния прогрес. (Stiglitz,J. Greenwald, 2013. Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, 

Development, and Social Progress). 
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да допринесат за иновации, е много обширен (виж примерите в Таблица 2: Примери за 
индустрии, в които Фаб Лаб са имали принос по света). 

 

Таблица 2: Примери за индустрии, в които Фаб Лаб са имали принос по света 

Приоритетни 

сектори 

Продуктова иновация, която произлиза от Фаб Лаб 

Производство Fab Lab Колумбия: 

 
 

 
Източник: http://www.fablabcolombia.com/  

http://www.fablabcolombia.com/
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ИКТ Fab Lab Манчестър (Обединено кралство) 

Nifty MiniDrive: Това ново устройство, което позволява на 

всеки да  увеличи пространството за съхранение на своя 

MacBook, ще излезне на пазара през 2013 г. Устройството,  

изобретено от стажант-адвоката Пиърс Ридярд от Манчестър, 

е проектирано да се побере в слота за SD карта на всеки 

MacBook компютър, превръщайки се в полу-постоянна част 

на устройството, като се избягват разходите и неудобствата, свързани с един 

ъпгрейд. Пиърс измисля концепцията през януари 2012 г., разработва дизайна 

на продукта почти моментално и се обръща към Fab Lab Манчестър да помогне 

за тестовете на  неговата осъществимост преди да се достигне до етапа на 

изработка на прототип. След като публикува проекта в  Kickstarter - най-

голямата уеб платформа в света за финансиране на творчески концепции, той 

събира над 384000 долара  за доставка на почти 13 000  Nifty MiniDrives за 

онези, които са "подкрепили" продукта - което прави устройството най-

успешният проект на Обединеното кралство в Kickstarter и го класира на 11 

място  в света. Източник: http://www.fablabmanchester.org/). 

 

Fab Lab (Афганистан) FabFi (http://fabfi.fablab.af)  е отворена система, която 

използва обикновени материали и налична електроника за предаване на 

безжични Ethernet сигнали на разстояние до няколко километра. С помощта на 

FabFi общностите могат да изградят свои собствени безжични мрежи, за да 

получат високоскоростна интернет връзка и по този начин да имат  възможност 

за достъп до онлайн образователни, медицински и други ресурси.  (Източник: 

Fab Foundation) 

 

Медицина, 

здраве, 

фармация 

Fab Lab Манчестър (Обединено кралство) “Toric marker”: северозападният 

иновационен хъб на NHS TrusTECH произведе прототип-инструмент за нов вид 

операция на катаракта. Използването на оборудването за бързо протипиране на 

Fab Lab дава възможност устройството да се произвежда много по-бързо и за 

малка част от цената на конвенционалните стоманени прототипи. В резултат на 

това,  в момента устройството се произвежда и продава в търговската мрежа от 

Malosa Medical (Източник: http://www.fablabmanchester.org/). 

 

Производство 

на храни  

Cornell Fab Lab (САЩ): 3D принтиране на храни има огромно въздействие 

върху устойчивостта и скоростта на бъдещото производство на храни. Fab Lab 

на университета Корнел си сътрудничи с Френския кулинарен институт в Ню 

Йорк за разработката на технология за готвене с помощта на специално 

оборудван 3D принтер.  Лабораторията за изчислителен синтез на университета 

Корнел е създала софтуерни инструменти, които позволяват на инженерите да 

създават предмети, годни за консумация, използвайки сложни геометрии, които 

дори опитен готвач би се затруднил много да създава на ръка.  3D принтерите 

за храна позволяват създаването на пюрирани съставки, които след това могат 

да бъдат наслоени една върху друга посредством специални екструдиращи 

глави, подобно на начина, по който конвенционалните машини за бързо 

изготвяне на прототипи  щамповат  тънки слоеве от пластмаса, метали или 

стъкло.  

 

http://www.fablabmanchester.org/about-us/products-and-ideas/nifty-minidrive
http://www.fablabmanchester.org/
http://fabfi.fablab.af/
http://www.fablabmanchester.org/
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Творчески и 

културни 

индустрии 

Fab Lab Барселона (http://fabtextiles.org/): 3D принтирани тъкани, обувки, 

бижута, аксесоари. 

 

Fab Lab Манчестър (Обединено кралство) RomeyD Clothing Company 

(http://www.romeyd.co.uk/) Марк Роум започнал да посещава отворените дни на 

Fab Lab през 2011г. Като амбициозен, но безработен графичен дизайнер на 

около 25 години, той се интересувал много от използването на лазарния нож и 

винилния нож за да демонстрира дизайнерските си умения и да създаде 

портфолио от свои работи, което да го постави в по-силна позиция при търсене 

на работа в избраната от него професия. След като става експерт по използване 

на инструмента за рязане на винил в лабораторията, на Марк му идва идеята да 

започне собствен бизнес за правене на тениски. Той използва лабораторията за 

тестване на проектите си и инвестира във винилен нож втора ръка, за да създаде 

някои уникални тениски за приятелите си у дома. През последната година, 

Марк вече успява да изгради своя собствена независима компания за облекло – 

RomeyD,  която продава негови собствени дизайни върху тениски, шапки и 

артистични графити платна. (Източник: Fab Foundation)  

 

Енергийна 

ефективност, 

устойчивост  

Fab Lab Сан Диего (САЩ) Hydrogen Maker Development Kits: Чрез 

комбинацията на хардуер с отворен код и концепцията за  разпределено 

производство и бързо създаване на прототипи на Фаб Лаб, Фаб Лаб и Horizon 

създадоха път към иновации в областта на чистата енергия с надеждата 

решенията за нулеви въглеродни емисии да могат да се прилагат от хората по 

целия свят. Hydrogen Maker Development Kit позволява създаването на 

инфраструктурни решения с водородно гориво за продукти с ниска мощност. 

(http://www.fablabstore.com/collections/maker-development-kits-tm) 

 

Fab Lab Манчестър (Обединено кралство) платформа Smart Citizen: 

Архитектура, 

строителство 

Fab Lab Барселона Solar House: 

Първоначално създадена като участник в  

Европейския конкурс Solar Decathalon, 

дизайнът, интериорът и екстериорът на тази 

слънчева къща са направени изцяло в Fab 

Lab Барселона. След като печели наградата 

на публиката на конкурса, сега плановете са 

за франчайзинг на този модел и процес 

първо в Китай, а после по целия свят. Този 

подход дава възможност за бързо създаване на прототипи на персонализирани 

жилища на местно ниво и има въздействие върху хуманитарните усилия и 

недостига на жилища в целия свят. Solar House също така въведе значителни 

технологични нововъведения, като например най-ефективните гъвкави соларни 

панели в света, направени с испански и американски технологии. 

(http://www.iaac.net/projects/fab-lab-solar-house-3) 

Източник: компилация на автора, Фаб Лаб уебстраници, Fab Foundation. 

Феноменът на 21 век Фаб Лаб се превърна в средство за отваряне на достъпа до големи 

пробивни технологии в развитите и развиващите се страни, в градските и селските 

региони, което позволява достъп дори и за отдалечените общности. Скоростта на 

http://fabtextiles.org/
http://www.romeyd.co.uk/
http://www.fablabstore.com/collections/maker-development-kits-tm
http://www.iaac.net/projects/fab-lab-solar-house-3
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технологичните промени и иновации ескалира експоненциално.  Пробивните технологии - 
като например дигиталното инженерство, роботиката, 3D печата - променят пейзажа на 

икономиките и на начините за правене на бизнес с безпрецедентни темпове. Според 

неотдавнашен доклад на МакКинси
16

, хората, ангажирани с изработване на политиките и 

обществото трябва не само да реагират на текущия технологичен напредък, но, още по-важно -  

да се подготвят за бъдещите технологии.  

По този начин, страните които възприемат технологичните иновации имат по-голяма 

възможност да вървят в крак с другите, които също напредват. С напредването на 

технологичните промени и ускоряването на темпа им, поддържането на статуквото вече не е 

подходяща опция за дадена страна, тъй като това би било еквивалентно на изоставане. 

България трябва да реши как да се инвестира в нови форми на образователна и иновационна 

инфраструктура, както и как да възприеме пробивната икономическа промяна, за да засили 

конкурентните си предимства. Въвеждането на модела на Фаб Лаб ще бъде една крачка, която 

ще помогне на България да започне да наваксва по отношение на нивото на иновации спрямо 

другите страни-членки на ЕС и да подкрепя собствените си творчески гении. 

 

 

 

Каре 2: Дефиниция на термините  

В настоящия доклад са използвани следните дефиниции:  

 ‘Лаборатория за доказване на концепции и производство на прототипи’ се отнася до общата среда 

(съоръжения и услуги) за производство на прототипи на продукти и идеи. 

 ‘Дигитално производство’ позволява на отделен индивид да проектира и произвежда материални 

обекти с помощта на оборудване за дигитално производство, което конвертира данни в обекти и 

обекти в данни (MИТ, проф. Нийл Гершенфелд). 

 ‘Прототипираща работилница’ (от английски, Fab Lab – Fabrication Laboratory - лаборатория за 

производство) е вид лаборатория за доказване на концепции и ‘места за правене’, която е 

оборудвана с технологии и инструменти за изработка от индустриален клас и където дигиталните 

дизайни се преобразуват във функционални физически обекти, а физическите обекти – в дигитални 

дизайни, какъвто е примерът с Фаб Лаб на Центъра за битове и атоми към МИТ [1].  

 ‘Производство с добавяне’ или ‘3D принтиране’ е процес на изработване на материални обекти 

посредством свързване на материали въз основа на тризмерен дигитален модел, обикновено чрез  

добавяне на последователни слоеве от материала, за разлика от субтрактивни производствени 

методологии. 

 ‘Компютърно подпомогнат дизайн (CAD)’ е процес, при който компютърен софтуер подпомага  

процеса на проектиране. 

                                                        
16

 Глобален институт МакКинси, 2013. Пробивните технологии: напредък, който ще преобрази 

живота, бизнеса и глобалната икономика. (McKinsey Global Institute, 2013. Disruptive technologies: 

Advances that will transform life, business, and the global economy). 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies   

 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/disruptive_technologies
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 ‘Компютърно подпомогнато производство(CAM)’ е процес, при който компютърно-управлявани 

машини подпомагат производствения процес. 

 ‘Пробивни иновации’ описва процес, при който един продукт или услуга първоначално заема 

позиция в простите приложения в долната част на пазара и след това безмилостно се движи нагоре 

в пазара, като накрая измества установени конкуренти (Клейтън Кристенсен). 

 ‘Включваща иновация’ е получаване на повече (производителност) за по-малко (разходи) за повече 

(хора). 

 ‘Верига на стойността в областта на иновациите’ е пътят от идеята до продукта, който може да 

се илюстрира по следния начин: (i) генериране на идеята, (ii) фундаментални изследвания, (iii) 

доказателство на концепцията, (iv) разработване на технологията на ранен етап, (v) разработване на 

продукта, (vi) производство и маркетинг. 

 ‘Бързо изготвяне на прототипи’ е набор от техники, които дават възможност за бързо 

производство на материални части или функционални устройства с намален мащаб на 

производство, с цел да  се тестват и да се настроят за краен продукт.   

 [1] http://fab.cba.mit.edu/ 

2. Контекст на предварителното проучване 

България е изправена пред редица предизвикателства, които изискват както незабавни, 

така и средносрочни действия. Предварителното проучване в настоящия доклад ще бъде 

важна стъпка за хората, които взимат решения в България да разберат потенциалното 

каталитично въздействие, което Фаб Лаб могат да имат по отношение на иновациите и 

конкурентоспособността на страната, както и за подкрепа на други важни правителствени 

приоритети. Това предпроектно проучване е подготвителен анализ, който да даде възможност 

на българските власти да предприемат успешно същинско предпроектно проучване на 

инвестиционната възможност за една водеща Фаб Лаб със седалище в София и/или 

създаването на Фаб Лаб мрежа в България. Следователно, основните цели на настоящия 

доклад са да:  

(i) представи най-добрите практики и каталитичното въздействие на лабораториите за 

доказване на концепции Фаб Лаб в световен мащаб и обосновката за прилагането 

им в България; 

(ii) очертае основните фази, ресурси и информация, която ще се изисква по време на 

същинското проучване за осъществимост;  

(iii) предостави предварителни препоръки и възможности, които да бъдат взети под 

внимание при създаване на мрежа от Фаб Лаб в България чрез провеждане на 

първоначална оценка на търсенето на пазара, оперативните и финансовите 

изисквания за приложимост в светлината на специфичните цели на България.  

Това предпроектно проучване обхваща инвестиционните възможности и приоритети, 

първоначално определяне на обхвата и финансовите параметри на три възможности за 

създаване на Фаб Лаб в България, както и управленски и финансови структури. 
Продуктите ще предоставят техническата и финансовата оценка на сценариите за изграждане 

на  Фаб Лаб с достатъчно ниво на детайлност,  за да може да се напише техническото задание 

за предпроектното проучване. Методологията на провеждане на това предпроектно проучване 

http://fab.cba.mit.edu/
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се основава на теоретични изследвания, телефонни интервюта с Фаб Лаб мениджърите (вж. 

списъка в Error! Reference source not found.), преки експертни познания от Фаб Лаб в 

Университета на Чили и задълбочен анализ, извършен по време на изготвянето на доклада 

"Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания 

и иновациите в България". 

Въз основа на анализа, извършен по време на това предпроектно проучване, екипът на 

Световната банка заключи, че 

1. Водещата Фаб Лаб (или българска мрежа от Фаб Лаб) ще катализират 

иновационната и икономическата екосистема на България;  

2. Фаб Лаб са толкова нови за пазарите, че много малко потенциални потребители 

знаят за тях. Така че провеждането на анализ на пазара вероятно няма да покаже 

достатъчно търсене на услуги, за да се създаде Фаб Лаб, но след като веднъж една 

Фаб Лаб е създадена и потенциалните потребители осъзнаят ценните й 

възможности, търсенето се увеличава с бързи темпове. 

3. Реалната стойност на Фаб Лаб не е в печалбите, които тя би могла да генерира, а в 

мултипликационния ефект от нейния принос за "общественото благо" за 

генериране на умения, фокусирани върху точните науки и обмен на знания за 

създаване на работни места, приложна НИРД, иновации и развиване на 

производството в България - подобно на приноса на университетите, библиотеките 

и др. 

4. В зависимост от целите на България в областта на иновациите, правителството 

трябва да бъде подготвено да търси субсидии за българските Фаб Лаб въз основа 

това, че служат за „общественото благо" и на каталитичния им потенциал да дадат 

тласък на иновациите в България да достигнат нови и по-високи нива. Повечето 

Фаб Лаб изискват начално финансиране от публичните органи или от други 

непазарни органи, като благотворителни фондации, например. 

5. Препоръчително е да се въведе високия модел на Фаб Лаб още от началото на 

проекта. Високият модел предлага по-голяма стойност и гъвкавост за насърчаване 

на възможностите за дигитално производство на по-широка общност от 

потребители и разполага с по-широк набор от технологии, за да постигне 

финансова устойчивост. 

Настоящата глава, която се отнася до Фаб Лаб е структурирана по следния начин: след 

представянето на концепцията на Фаб Лаб и механизмите на предварителното технико-

икономическо проучване и същинското проектно проучване, описани в Раздел 3, Раздел 4 

представя маркетингов анализ на потенциалното търсене за Фаб Лаб в контекста на 

иновационната екосистема, а Раздел 5 се фокусира върху търсенето от страна на определени 

заинтересовани страни. Раздел 6 представя три възможности за бизнес модел на Фаб Лаб; 

Раздел 7 обяснява съображенията по отношение на управлението и оперативния мениджмънт. 

Раздел 8 обхваща съоръжения и услуги. Раздел 9 изследва финансовата осъществимост и 

възможности за възвращаемост на инвестициите в съответствие с трите сценария на Фаб Лаб, 

представени в Раздел 6. Раздел 10 показва стратегии за оценка и управление на риска. Раздел 
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11 дава препоръки за възможностите по отношение на рамката за мониторинг и оценка. Раздел 

12 обобщава етапите на планиране и изпълнение. 

3. Следващи стъпки за подготовката на проучването на 

целесъобразността  

Основните етапи на цялостния процес на създаване на Фаб Лаб и придружаващата я мрежа от  

Фаб Лаб в България, ще бъдат следните: 

Фигура 7: Етапи на изпълнение на проекта  

 
текст на картинката: 1. Предварително технико-икономическо проучване за практическа приложимост; 2. 

Същинско проучване за практическа приложимост; 3. Подробен бизнес и финансов план; 4.  Изпълнение 

Подготовката за предпроектното проучване на целесъобразността на Фаб Лаб 

обикновено включва следните основни стъпки
17

 (които могат да бъдат предприети 

едновременно): 

1. Формиране на екип за разработката (например, работна група или управителен 

комитет, съставен от представители на основните групи заинтересовани страни, 

международни експерти, представители на правителството, и т.н.);   

2. Изграждане на капацитет на екипа: запознаване с Фаб Лаб и цифровото 

производство от практикуващи експерти (Световната банка може да съдейства за 

виртуален или присъствен семинар). Съществува и възможност за присъствие на 

годишната конференция FAB 10 през юли 2014 г., която е много важно събитие за 

създаване на връзки за всички Фаб Лаб по света; 

3. Осигуряване на необходимите ресурси за планиране и изпълнение на 

предпроектното технико-икономическо проучване на целесъобразността; 

4. Планиране на предпроектното проучване за целесъобразност: постигане на обща 

визия по отношение на:  

a. бизнес модел; 

б.    пътна карта за провеждане на проучването за целесъобразност; и 

5. Предприемане на предпроектното проучване за целесъобразност, провеждане на 

консултации, проучване на пазара, изграждане на консенсус и т.н. 

Докато екипът, който ще проведе предпроектното проучване за осъществимост е в 

процес на формиране (в идеалния случай – публично-частно партньорство), е важно да 

                                                        
17

 Международните насоки (InfoDev, UNIDO) за провеждане на предпроектни проучвания за 

целесъобразност са адаптирани за контекста на Фаб Лаб. 
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се отдели време за колективно планиране на предпроектното проучване. Съвместното 

проектиране ще ангажира заинтересованите страни да се присъединят и ще даде възможност 

на екипа да разгледа интересите на различни заинтересовани групи и да вземе под внимание 

най-важните приоритети в областта на политиките. На този етап е препоръчително да се 

постигне договореност относно пътната карта за провеждане на предпроектното проучване за 

осъществимост и основните му компоненти.   

По дефиниция, предпроектното проучване за осъществимост трябва да бъде включващ, 

отворен консултативен процес, който проучва потенциалните пречки и предимства за 

инвестиране на ресурси във Фаб Лаб и в българска национална мрежа от такива 

лаборатории. Завършването на предпроектното проучване може да отнеме 3-6 месеца,  

в зависимост от редица фактори. Основните цели биха могли да бъдат да се: 

1. Определят целите и структурите за управление/операционните структури на 

водещата Фаб Лаб, с цел да се постигне максимална степен на въздействие; 

2. Предоставят възможности и препоръки за това как мрежата от Фаб Лаб в България 

може да бъде създадена и изпълнена на практика, включително мащаба на подобна 

схема, за да има критична маса и влияние, и  

3. Оцени осъществимостта на идентифицираните варианти;  

Основните компоненти на технико-икономическото проучване за осъществимост трябва 

да включват следното:  

 Задълбочен анализ на пазара; 

 Анализ на това дали българската икономика, институции, индустрия и пазар 

благоприятстват създаването на дългосрочни места за Фаб Лаб, при случая с 

българска мрежа от  работилници и какво трябва да се направи, за да се положи 

подходяща основа; 

 Финансови модели, които да гарантират, че кратко- до средносрочните финансови 

източници и нужди са оценени;  

 Препоръки за бизнес модел; 

 SWOT aнализ;  

 Преглед на конкретни отрасли/сектори, които могат да се възползват от Фаб Лаб в 

България и по какъв начин иновациите и предприемачеството в тези сектори ще 

доведе до повишаване на конкурентоспособността. 

Проучването за осъществимост може да съдържа още: 

 Анализ на веригата за доставки  – за да се идентифицират доставчиците на 3D 

печат, лазерно рязане, доставчици на материали (например, алуминий, дърво, 

електроника, месинг, пластмаса и т.н.) 

 Задълбочен анализ на иновационната екосистема – връзки с технологични 

паркове, изследователски инфраструктури, офиси за технологичен трансфер, 
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бизнес инкубатори, университети, инженерни отдели, технически колежи и 

институти. 

 Мапинг на клъстърите – като ползотворна и ефективна стратегия за подкрепа на 

конкурентоспособността. 

 Подробен анализ на разходите и ползите. 

По време на фазата на планиране на проучването за осъществимост е важно съвместно 

да се разработи пътна карта като се използват визуални инструменти, например 

"Business Model Canvas", приложени към Фаб Лаб. Процесът на подобно брейнсторминг 

упражнение може да бъде много полезен за разбиране на екосистемата, в която българската 

Фаб Лаб ще се работи и за проектиране на бизнес модел й по подходящ начин. Ние прилагаме 

този подход в настоящето предпроектно проучване, за да покажем три подхода за създаването  

на водещата Фаб Лаб. Основните компоненти на бизнес модела са представени в диаграмите 

по-долу и в Приложение 1, като всеки един от тези компоненти е "населен" със съответните 

елементи на бизнес модела, в зависимост от нивото, на което ще се създаде Фаб Лаб в 

България.  Както е показано, тези нарастващи нива са (i) основно; (ii) средно; и (iii) високо, 
като нивата се определят до голяма степен от микса на степен на усъвършенстване на 

оборудването, персонала и възможностите, които взети заедно повишават качеството на 

стоките и услугите, които Фаб Лаб може да предложи.  

По време на етапа на проектиране, екипът за разработка следва също така да определи и  

показатели за мониторинг и оценка (MиО) на дейността и въздействието на Фаб Лаб. 

Важно е от самото начало да се постигне съгласие относно методологията и какви данни ще 

бъдат необходими за предварителните и за последващите оценки, както и как да се събират 

тези данни от започването на работата на Фаб Лаб или от друг момент във времето (например, 

брой на потребители, които са комерсиализирали продуктите си, произведени в Фаб Лаб; 

колко потребители са започнали бизнеси след/по време на своето членство във Фаб Лаб; 

увеличаването на доходите в резултат на подкрепата на Фаб Лаб и т.н.). По-подробно 

описание на потенциални  възможности и мерки за мониторинг и оценка на Фаб Лаб е дадено 

в Раздел 11.  

4. Предварителна оценка на пазара и иновационната екосистема  

4.1. Напредък на политиката на България в областта на иновациите  

В съответствие с визията на ЕС 2020 и националните цели на България, начинът, по 

който една страна може да се превърне в икономика на знанието е чрез 

усъвършенствани технологии, иновации и продукти с по-висока добавена стойност. 
Ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика е да се 

даде възможност и капацитет на хората, общностите и фирмите да създават нови бизнеси, 

продукти и услуги. Фаб Лаб (като вид лаборатория за доказване на концепции), ще помогнат 

на България в изграждането на тази работна сила. Фаб Лаб са работилници, оборудвани с 

дигитални инструменти за производство, които дават възможност на хората да създадат почти 

всичко, да придобият нови умения (особено в областта на инженерството и математиката), да 
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разработват изобретения, да създават нови предприятия, да произвеждат нови 

персонализирани продукти, да споделят своите проекти чрез Интернет, и ако решат, да 

участват в голяма обществена мрежа за решаване на проблеми. 

 Укрепването на уменията и технологичните възможности, с които страната разполага,  

ще насърчи българските фирми за разработване на нови продукти и за инвестиции в 

ефективни производствени процеси, увеличаване на дела на продуктите и услугите с 

висока добавена стойност в общия износ и подобряване на конкурентоспособността на 

страната. Създаването на знания и иновациите са движени от пазарната конкуренция и 

предприемачеството. Там, където пазарните сили, обаче, не биха могли да доведат до 

желаните резултати, те могат да бъдат индуцирани от внимателно насочена държавна 

подкрепа с акцент върху насърчаването на конкуренцията и интензивността на иновациите. 

Подобна подкрепа, включително и от фондовете на ЕС, ще разгърне иновационния потенциал 

на бизнес и изследователските общности в България и ще повиши растежа и 

конкурентоспособността. 

4.2. Прогнозно търсене на  пазара и в иновационната екосистема  

Неразделна част от същинското предпроектно проучване за Фаб Лаб и мрежа от Фаб Лаб 

в България ще бъде извършването на анализ на търсенето на пазара, чрез проучване на 

пазара и провеждане на задълбочени консултации с ключовите заинтересовани страни 

от цялата екосистема на иновациите в България. Пълният анализ на търсенето на пазара по 

време на проучването за осъществимост ще има няколко цели: (i) да даде количествена оценка 

на потенциалното търсене; (ii) да изгради общността на потенциалните потребители, и (iii) да  

изгради партньорства вътре в иновационната екосистема в България (включително "четворна 

спирала"
18

). Консултациите и фокус групите не само ще помогнат за идентифициране на 

търсенето на пазара, но също така ще допринесат за образователни прояви за повишаване на 

осведомеността, изравняване на очакванията и разработване на споделена визия за 

възможностите, които Фаб Лаб може да разкрие за катализиране на иновациите и растежа в 

България. Други методически подходи за получаване на информация са казусите, 

библиометричния анализ, мрежовия анализ, сравнителен анализ, методи за точкуване, 

експертно мнение и т.н.  

В рамките на обхвата на настоящото предпроектно изследване, обаче, този раздел ще направи 

предварителна оценка на търсенето и възможността за създаване на водеща Фаб Лаб в София 

(с възможност за създаване на национална мрежа от Фаб Лаб на България), които произтичат 

от прегледа на геопространствените, икономическите, промишлените перспективи за търсене, 

преспективите на заинтересованите страни, както и перспективите за създаване на работни 

                                                        
18

 Четворна спирала (Караянис и Кембъл, 2009 г.). Моделът на четворната спирала се основава на 

модела на тройната спирала (университет-индустрия-правителство) и добавя като четвърта спирала 

‘обществото’, ‘крайния потребител’, по-точно определени като ‘обществото, което се базира на медиите 

и на културата’ и ‚гражданското общество‘. Тази четвърта спирала е свързана с “медиите”, 

“творческите индустрии”, “изкуството“, “творческата класа“ (http://www.innovation-

entrepreneurship.com/content/1/1/2) 

http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/1/1/2
http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/1/1/2
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места. Тези области трябва да бъдат оценени по-задълбочено по време на същинското 

предпроектно проучване за осъществимост.  

4.3. Регионален геопространствен контекст  

Въз основа на настоящото геопространствено разпределение в Европа, една водеща Фаб 

Лаб в София (вероятно разположена в Софийския технологичен парк или Софийски 

университет) ще има конкурентно предимство в региона на Източна Европа. В момента 

има над 240 Фаб Лаб
19

 в целия свят, в сравнение със само 50 Фаб Лаб през 2011г. През 

последните две години се наблюдава тенденция за среден месечен ръст от  6% на Фаб Лаб в 

световен мащаб.  Най-голямата концентрация на Фаб Лаб е в Европа (150), следвана от 

Северна Америка (50), Aзия (21), Aфрика (19) и Южна Америка (11).  Както се вижда от 

геопространствената картата на Европа по-долу, в Централна и Югоизточна Европа има само 

няколко Фаб Лаб и те явно са на базисно и средно ниво. Следователно, една професионално 

организирана и управлявана Фаб Лаб на високо ниво в България ще даде на страната и 

нейните иноватори конкурентно предимство и още по-значителното предимство да служи като 

регионален хъб.  

Фигура 8: Геопространствено разпределение на Фаб Лаб* в Европа 

 
Източник: http://fablabamersfoort.nl/nl/fablabs-globally 
Забележки: (i) Данните включват съществуващи Фаб Лаб, такива в процес на разработка и в 

процес на планиране; (ii) Фаб Лаб, който е показан в България е в процес на планиране. 

В Европа, петте страни с най-голям брой Фаб Лаб са Франция, следвана от Нидерландия, 

Германия,  Белгия и Испания (виж Фигура 9 по-долу). След като създаде своя действаща Фаб 

Лаб, България ще се нареди на 9-то място сред 21 европейски държави по отношение на брой 

на Фаб Лаб спрямо БВП на глава от населението (Фигура 10).  

                                                        
19

 Данни от http://lab.limouzi.org/fabwiki-full.html  

http://fablabamersfoort.nl/nl/fablabs-globally
http://lab.limouzi.org/fabwiki-full.html
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Фигура 9: Фаб Лаб* в Европа (2012) 

 

 
Източник: http://fablabamersfoort.nl/nl/fablabs-globally. 

Забележки: *данните включват само изградени Фаб Лаб, 

с изключение на България, за да се демонстрира 

сравнение. 

Фигура 10: Фаб Лаб* към БВП на глава от 
населението в Европа (2012) 

 
Източник: компилация на автора въз основа на данни 

от FabLab wiki и Световните индикатори за развитие. 

Забележки: *данните включват само изградени Фаб 

Лаб, с изключение на България, за да се демонстрира 

сравнение. 

4.4. Икономически механизми 

Фаб Лаб като част от по-голямата национална мрежа ще имат по-голям "ливъридж 

ефект" върху българската икономика като цяло като отговорят и генерират бъдещи 

възможности за растеж в най-обещаващите сектори. Фаб Лаб допринасят за създаването на 

сектори, основани на знанието. Съществуват сектори със значителен потенциал за растеж, 

основан на иновациите, като например машиностроене и електроника, фармация, хранително-

вкусова промишленост. Също така, секторите на ИКТ и ТКИ в България могат не само да 

отбележат ръст чрез иновации, но в процеса на това да помогнат и стимулират иновациите в 

други сектори на икономиката.  

Фаб Лаб предоставят възможност за придвижване напред на технологичната граница 

като производството се измести към продукти с по-висока интензивност на уменията и 

технологиите. През последните няколко години в България произведените продукти 

представляват най-голям дял от износа. Трябва да се отбележи, че продуктите, чието 

производство изисква средни умения и технологична интензивност постепенно се увеличават 

от 15% през 2007 г. до 21% през 2012 г.  (Фигура 11: Износ на продукти на промишлеността, 

произведени в България според ниво на уменията и технологична интензивност (абсолютни 

стойности, в млн. щ.д.)). Като се има предвид доминацията на производствения сектор в 

миналото и фокусът върху ре-индустриализация, основана на знанието като приоритет на 

ОПИК в периода 2014-2020 г., в момента Фаб Лаб ще бъдат силно позиционирани да играят 

значителна роля на българския пазар - както от гледна точка на търсенето, така и от гледна 

точка на възможностите. Фаб Лаб също така ще подкрепят прехода на България от предимно 

нискотехнологична икономика, основана на ресурсите към икономика, движена от иновациите 

http://fablabamersfoort.nl/nl/fablabs-globally
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и знанието
20

. Според данните от доклада на Световния икономически форум за 

конкурентоспособността за 2013-2014 г., България се е изкачила до 57-мо място в класацията 

(1 = най-добро; 148 = най-лошо), в сравнение с 62-рата позиция в предходната година.  

Фигура 11: Износ на продукти на промишлеността, 
произведени в България според ниво на уменията и 

технологична интензивност (абсолютни стойности, в 
млн. щ.д.) 

 
 

Източник: WITS въз основа на Comtrade 

текст на картинката: 

трудоемки и ресурсоемки 

нискоквалифицирани и нискотехнологични 

средно квалифицирани и среднотехнологични 

висококвалифицирани и високотехнологични 

по вертикала: млн. щ.д. 

 

Фигура 12: Износ на продукти на 
промишлеността, произведени в България 
според ниво на уменията и технологична 

интензивност (% от целия) 

 

Източник: WITS въз основа на Comtrade 

текст на картинката: 

трудоемки и ресурсоемки 

нискоквалифицирани и нискотехнологични 

средно квалифицирани и среднотехнологични 

висококвалифицирани и високотехнологични 

по вертикала: % от общото производство 

 

4.5. Иновации, НИРД, знания 

От гледна точка на ниво фирма, обаче, по-голямата част от българските фирми работят 

под технологичната граница. Според доклада на Европейската комисия
21

, "техният растеж се 

основава на източници на подобрения в производителността, които не са свързани с НИРД и 

разпространение на знанията, а не на генериране на знания". Следователно, Фаб Лаб ще 

допринесе за създаването на знания в областта на НИРД и иновациите към формиране на 

икономика и общество, основани на знанието. Друг силен индикатор за спешната 

необходимост от създаване на Фаб Лаб в България е, че промишлената НИРД намалява в 

сравнение с общата научноизследователска и развойна дейност в бизнес предприятията, 

                                                        
20

 Като цяло, България все още се характеризира с ниско- и средно- до нискотехнологичен износ, а 

промишленото производство в България е намаляло с 2.4% на годишна база, според  данните на 

Националния статистически институт. 
21

 Радошевич, С., Строгилопулус, Г. 2012. Стратегии за интелигентна специализация в областта на 

научните изследвания и иновациите. Оценка на България. Европейска комисия, 2012 г. 
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въпреки нарастването на разходите за бизнес НИРД в абсолютна стойност между 2006 и 2011 

година.  

Фигура 13:  Разходи за НИРД на бизнеса по икономически дейности* (% от общите разходи на бизнеса 
за НИРД) 

 
Източник: Национален статистически институт на България, http://www.nsi.bg 

Забележка: *не включва конфиденциални данни 

 

текст на картинката:  Земеделие, лесовъдство и риболов (% от общите разходи на бизнеса за НИРД) 

    Производство(% от общите разходи на бизнеса за НИРД) 

Търговия на едро и дребно; поправка на моторни превозни средства и 

мотоциклети(% от общите разходи на бизнеса за НИРД) 

Информация и комуникации (% от общите разходи на бизнеса за НИРД) 

Здраве и социални дейности (% от общите разходи на бизнеса за НИРД) 

Общи разходи на бизнеса за НИРД, хиляди лева 

 

Въпреки, че всяка Фаб Лаб е уникална по отношение на дейности и бизнес модел, в 

зависимост от общността и региона, където е разположена, хората, които взимат 

решения могат да вземат под внимание индекса за разкрито сравнително предимство
22

 

на производствените индустрии. С негова помощ, те могат да анализират със секторен фокус 

Фаб Лаб в рамките на националната мрежа за иновационна инфраструктура и да преценят кои 

индустрии могат да се възползват от повече знания и повишено усвояване на технологии. 

Следните производствени индустрии са били идентифицирани в България, които имат високо 

РСП в сравнение със средното за света - основни метали, дрехи, неметални минерали и дърво. 

 
 

                                                        
22

 Разкрито сравнително предимство (RCA) използва търговска схема за идентифициране на секторите, 

в които една икономика има сравнително предимство, чрез сравняване на търговския профил на 

страната със средното за света (UN Stats). 
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Фигура 14: Индекс на разкрито сравнително предимство на производствените отрасли в България, 
2011 

 
Източник: Данни от Европейския доклад за конкурентоспособност 2013 г.: към реиндустриализация, 

основана на знанието. 
текст на картинката: тютюневи изделия, облекло, основни метали, неметални минерални продукти, дърво и 

дървени изделия, рафиниран нефт, мебели, храни, кожа и обувки, текстил, електрически уреди, машини, каучук и 

пластмаси, фармацевтични продукти, метални изделия, напитки, хартия и хартиени изделия, химикали и 

химически продукти, моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, друго производство, компютри, 

електроника и оптика, други транспортно оборудване, печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители  

4.6. Човешки капитал,  умения и обучение в областта на НТИМ  

Пътят на една идея от проект през прототип до производство e обогатен и ускорен в 

контекста на Фаб Лаб. Съответно, Фаб Лаб предлагат платформа за укрепване на  уменията и 

обучението в НТИМ по начин, по които не много други механизми успяват. По този начин, 

развитието на човешкия капитал и умения излиза от чисто академичната среда и се прилага 

директно в работния опит и практическите приложения на знания. 

Фаб Лаб все повече се възприемат от училища и университети по целия свят като 

платформи за проектно практическо обучение по НТИМ и научни изследвания. 

Потребителите учат чрез проектиране и създаване на предмети по собствено желание или в 

съответствие с учебната програма. Вдъхновени от това да направят нещо сами, те 

едновременно учат и се обучават взаимно, като получават задълбочени познания за машините, 

материалите, процесите на проектиране и инженеринг, които се прилагат при изобретенията и 

иновациите. В учебна среда, вместо да разчитат на фиксирана учебна програма, процесът на 

учене се случва в автентичен, ангажиран, личен контекст, в който студентите преминават през 
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цикъл на въображение, проектиране, прототипиране, осмисляне и итерация докато намират 

решения на предизвикателствата или материализират своите идеи.
23

 

Според опита на тези Фаб Лаб, които интервюирахме, студентите и предприемачите са 

най-активните потребители на услугите на Фаб Лаб. Поради този факт, услугите и 

образователните програми на Фаб Лаб в София могат да бъдат популяризирани сред 

студентите и преподавателите в университетите, изброени или в таблицата по-долу, които 

представляват най-добрите 10 университета според броя на публикуваните статии, или в Error! 
Reference source not found., където университетите са изброени по специализация и 

класиране.   През 2012 г. трите най-популярни специалности, в които студентите завършват с 

бакалавърска степен, са бизнес администрация и лични услуги, следвани от инженерство. От 

комбинираната степен бакалавър и магистър, по-голямата част от студентите завършват 

бизнес администрация, социални и поведенчески науки, следвани отново от инженерство. 

Инженерството е на трета позиция и сред докторантите. 

Таблица 3: Топ 10 на българските университети в София (по брой статии, публикувани в научни 
списания) 

Институт 

 

Български статии, 

публикувани в научни 

списания 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 8212 

Българска академия на науките 7099 

Медицински университет – София  3914 

Институт по физика на твърдото тяло „Георги Наджаков”, 

Българска академия на науките 2692 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, 

Българска академия на науките 2617 

Институт по органична химия с Център по фитохимия 

(ИОХЦФ), Българска академия на науките 2449 

Химикотехнологичен и металургичен университет - София 2126 

Технически университет – София 1833 

Институт по обща и неорганична химия, Българска академия 

на науките 1634 

Институт по физикохимия, Българска академия на науките 1469 

Източник: SCOPUS, 2013 г. 

Фаб Лаб играят ролята на катализатор чрез осигуряване на публичен достъп в 

университетите до високотехнологични и "пробивни" технологии като например 3D 

печат, като начин за повишаване на квалификацията и производствената база. Според 

регистъра на акредитираните висши учебни заведения в България, общият брой на висшите 

училища е 52. От тях, 42 са университети, от които 37 са държавни университети. Броят на 

завършилите висше образование като дял от населението на възраст 30-34 години е 27,7%, 

                                                        
23

 Fab Lab Foundation 



 
 

43 
 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003  Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5  "Tехническа помощ" на Оперативната програма, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 
 

което е близко до средната стойност за ЕС-27 - 33,6% за 2011 година. Броят на докторантите е 

0,6 на 1000 души на възраст 25-34 години, което е около три пъти по-малко от средното за ЕС-

27 (1,5)
24

. 

4.7. Създаване на работна заетост 

Фаб Лаб допринасят за създаването на предприемачески работни места, свързани с науката, 

технологиите и инженерството. България е сред страните със структурна безработица, в която 

смелите реформи, насочени към увеличаване на заетостта и конкурентоспособността, са 

неотложни. Следователно, мерки като създаването на мрежа от Фаб Лаб, които ще 

катализират образованието и научните изследвания в областта на науката, технологиите, 

инженерството и математиката, в съчетание с предприемачество, са изключително уместни. 

През 2012 г. производителността на труда за един отработен час е доста под средното за ЕС 

(виж Фигура 15: Индикатори за иновационната индустриална политика в България (измерени 

в стандартни отклонения)).  

Фигура 15: Индикатори за иновационната индустриална политика в България (измерени в 
стандартни отклонения) 

 
Източник: Доклад за конкурентоспособността в Европа 2013: към реиндустриализация, основана на 

знанието. 

Забележки: Разликата между средната стойност за ЕС (0) и стойностите за страните (+, - ) е измерена в 

стандартни отклонения. 
текст на картинката: 

производителност на труда за един отработен час (ЕС-27=100, 2012 г.) 

производителност на труда на човек  (ЕС-27=100, 2012 г.) 

производителност на труда на човек в сферата на производството (2012 г.) 

% на заетите в производството с висока образователна степен (2012 г.) 

Брой на завършилите висше образование в специалностите математика, наука и технологии на 1000 души 

население на възраст 20-29 години (2011 г.) 

НИРД извършвана от бизнес компаниите (% от БВП, 2011 г.) 
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 Erawatch 
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5. Анализ на заинтересованите страни 

Анализът на заинтересованите страни разглежда потенциалното търсене на услугите на 

Фаб Лаб, като идентифицира съществуващите пропуски в областта на услугите и 

състава на потенциалния поток на сделки. Основното упражнение за това ще бъдат 

консултациите с различните заинтересовани страни и проучване на пазара по време на самото 

проучване за практическа приложимост (предварителната извадка от въпроси е показана  в 

Error! Reference source not found.3).  

Най-важната задача ще бъде да се започне изграждането на местната Фаб Лаб общност 

от творчески потребители, които са мотивирани от възможностите, които една Фаб Лаб 

ще предоставя. За България това ще означава включване в глобалната Фаб Лаб мрежа за 

обмен на знания, за да "сътрудничи глобално и да произвежда локално". Междувременно, 

фокусът на този раздел е да направи предварителна оценка на групите заинтересовани страни, 

които могат да бъдат потенциално ангажирани като потребители и партньори за водещата Фаб 

Лаб, създадена в София и мрежата на Фаб Лаб в България. 

Следните заинтересовани страни (от София и други региони) могат да бъдат взети под 

внимание за провеждане на пазарни проучвания и консултации:  

 Компании и предприемачи (бизнес наемателите от Софийски технологичен парк и 

други технологични и индустриални паркове; съществуващи технологични фирми 

(производство/ИКТ/дизайнерски фирми); стартиращи компании и индивидуални 

предприемачи; бизнес инкубатори; мейкъри (технически магазини, среда за мейкъри, 

среда за хакери, например, InitLab в София) 

 Aкадемични среди (студенти от точните науки, преподаватели, ученици)  

 Иновационна инфраструктура (центрове за научни изследвания и иновации, центрове 

за технологичен трансфер (ЦТТ)) 

 Отделни лица (професионалисти от индустриите, технолози; конструктори; 

художници, занаятчии; архитекти; любители)  

 Социални групи (например, тъй като Фаб Лаб е обществена работилница, която 

насърчава творчеството и иновациите, тя е отворена за потребители от различни 

общности, включително и по рехабилитационни програми и т.н.)  
 

Каре 3: Подобни инициативи в София  

Лаборатория "CAD/CAM/CAE в индустрията" (3CLab) е създадена през 1988 г. в Технически 

университет в София. От 1993 г. Лабораторията работи с партньори от България, Европа и САЩ, 

развива и усъвършенства непрекъснато възможностите си, използвайки последни CAD/CAM/CAE 

технологии и потенциала на екип от висококвалифицирани инженери (в момента разполага с 15 

инженери). 3C Lab осигурява за своите партньори инженеринг и консултации при развитие и 

усъвършенстване на нови продукти, тяхното прототипиране и индустриализиране с цел бързо и 

ефективно реализиране на нови идеи и съкращаване на времето за достигане до пазара. Основните 

дейности на лабораторията включват: (1) изследване и техническа спецификация, (2) инженерен 
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анализ и симулации, (3) концептуален и детайлен дизайн, (4) дигитално и физическо 

прототипиране, (5) тестове и измерване, и (6). В Лабораторията са разработени над 90 успешни 

проекта със западноевропейски и американски компании. В Лабораторията се обучават и работят 

голям брой студенти, използвайки последни CAD/CAM/CAE технологии. [1]  

 

Smart FabLab (SFL) в момента е в процес на изграждане и се планира да отвори през декември 

2013 година. Тя е регистрирана като дружество с ограничена отговорност (ООД) през лятото на 

2013 г. от акционерите Digital Spaces Living Lab (DSLL) (http://www.digitalspaces.info/), Асоциация 

„Трансформатори”, както и няколко частни инвеститори. Намира се в Лабораторията за градски 

дизайн (http://transformatori.net/laboratory-urban-design/), която представлява 150 квадратни метра 

работна площ в двора на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Първата партида 

от оборудване ще бъде налично в SmartFabLab от януари 2014 г., и ще включва MakerBot Replicator, 

iModela, две работни станции за 3D проектиране и създаване на прототипи, Kinect за 3D 

моделиране, електронна работна маса, мобилни устройства за 3D дизайн, които използват различни 

мобилни приложения и т.н. Грантът от Фондация „Америка за България” ще бъде използван за 

закупуване на две по-големи машини (CNC и лазарен резач) в началото на 2014 г. SFL планира да 

привлече студенти по архитектура, дизайнери, архитекти, изобретатели, производители, инженери, 

хакери и т.н. Трите основни области, върху които SFL ще се фокусира са: (1) Интелигентни 

градове, интелигентни сгради, интелигентна архитектура, интелигентни трансформации на 

обществени пространства; (2) интелигентни обекти - интелигентни сензори, устройства/сензори за 

носене, интелигентни аксесоари за мобилни устройства, интелигентни дрехи и аксесоари, интернет 

на нещата (Internet of Things - IoT), и (3) интелигентни мобилни приложения за дизайн и 

производство. [2] 
Източник: 

[1] http://3clab.com, интервю 

[2] Създателите на Smart Fab Lab, интервю 

 

За да очертае потенциалното търсене на услугите на Фаб Лаб в София беше използван 

моделът Четворна спирала
25

 на иновациите. Четворната спирала представя академичните 

среди, индустрията, правителството и обществото, които работят в тандем за постигане на 

икономика на знанието. Динамиката на заинтересованите страни в София (и в България) е 

представена във  

Фигура 16: Анализ на заинтересованите страни и възможност за създаване на 
Фаб Лаб в София, България по-долу. Услугите, които Фаб Лаб ще предлага ще спомогнат 

за запълване на празнината, която съществува в момента между достъпа до хай-тек 

технологии и бизнес познания за комерсиализация ("пускане на пазара") при разработването 

на продукта. Фаб Лаб в София ще засили сътрудничеството между индустрията и 

университетите и ще катализира технологичното предприемачество и иновациите.  

 
 

                                                        
25

 Четворната спирала (Quadruple Helix) се отнася до концепцията на Е. Караянис за производство на 

знания и иновации (http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/1/1/2) 

http://transformatori.net/laboratory-urban-design/
http://3clab.com/
http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/1/1/2
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Фигура 16: Анализ на заинтересованите страни и възможност за създаване на Фаб Лаб в София, 
България 

 
Източник: компилация на автора 

Забележки: Четворната спирала (Quadruple Helix) се отнася до концепцията, разработена от Е. Караянис 

за производство на знания и иновации  (http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/1/1/2) 
текст на картинката: 

по вертикала: достъп до високотехнологично оборудване за прототипиране  

по хоризонтала: познания за това как да се комерсиализира, да се извади изобретението на пазара 

Инженери; изследователи 

FabLab като „четворна спирала” за иновации (университети, индустрия, правителство, общество) 

- отворен достъп до оборудване 

- научно-изследователски сътрудничества 

-технологично предприемачество 

-дистрибутивни иновации 

Общество, дизайнери, занаятчии, студенти 

Бизнес предприемачи 

Първо, особено важно е да се включат студентите като първите, които ще възприемат 

концепцията за Фаб Лаб, защото те обикновено са първите, които възприемат  новите 

технологии и се адаптират бързо към употребата им. Студентите в различните академични 

дисциплини вероятно ще имат интересни идеи и проекти, които могат да бъдат развити във 

FabLab. В тази връзка, следните технически и професионални университети и образователни 

институции в цяла България
26

 могат да играят важна роля в подпомагането на своите студенти 

(и също така, на техните преподаватели) като ги запознаят с Фаб Лаб и ги насърчават да я 

използват: 

 

 Технически университет - София  

                                                        
26

 http://www.studyinbulgaria.com/technical-universities-in-bulgaria/#sthash.efFvGM4v.dpuf  

http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/1/1/2
http://www.studyinbulgaria.com/technical-universities-in-bulgaria/#sthash.efFvGM4v.dpuf
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 Технически университет - Варна  

 Технически университет  - Габрово  

 Лесотехнически университет  

 Университет по архитектура, строителство и геодезия  

 Химикотехнологичен и металургичен университет   

 Аграрен университет  - София  

 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски " – Пловдив   

 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"  

 Университет по хранителни технологии  

 Държавен университет по библиотекознание и информационни технологии  

 Колеж по телекомуникации и пощи  

 Земеделски колеж - Пловдив  

 Висше строително училище (ВСУ) "Любен Каравелов"   

 Висше училище – колеж "Телематика"  

Иновационната инфраструктура в България в голямата си част е разкъсана и следователно 

голяма част от търсенето на услугите на Фаб Лаб ще бъде в организациите, които са 

фокусирани върху научно-изследователска дейност и иновации. Съществуващите организации 

за НИРД и институциите, ориентирани към иновациите са посочени в Таблица 4: 
Обобщение на съществуващата иновационна инфраструктура на България.  

Таблица 4: Обобщение на съществуващата иновационна инфраструктура на България 

 Структура Количество Цели 

1 Научно-изследователска 

инфраструктура 

7 Приоритизиране на най-значимата съществуваща 

изследователска инфраструктура и ресурси в 

национални изследователски комплекси  

2 Единен център за 

иновации, БАН  

1 Координиране и подкрепа за институтите на БАН в 

научните изследвания и иновациите  

3 Центрове за върхови 

научни постижения, БАН 

8(9) Осигуряване на обучение / продължаващото обучение 

в съответните области; връзка с образователните и 

бизнес сектори 

4 Сектори за НИРД в ИВО  7 Взаимодействие между университетите и бизнеса при 

въвеждането на научно-изследователски проекти 

6 Технологични центрове  4 по ОПК Насърчаване на иновациите чрез подобряване на 

диалога и сътрудничеството между бизнеса и 

академичните среди  

7 Центрове за 5 Насърчаване на предприемачеството във ИВО 
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предприемачество  

8 Бизнес инкубатори (БИ) 3  

(съществуващи 

в момента) 

Насърчаване на предприемачеството 

9 Иновативни клъстъри   12 по програма 

PHARE, 16 по 

ОПК 

Бизнес мрежи  

10 Софийски технологичен 

парк (в процес на 

изграждане) 

1 Възможност да се превърне в модерен център за наука 

и бизнес,  и да привлече  учени от световна класа  

Източник: Световна банка “Принос към плана за действие по Плана за комерсиализация на иновациите 

в България” (2013). 

 
Фигура 17: Мапинг на връзките на Фаб Лаб към други заинтересовани страни в иновационната 
екосистема (за София, както и за България като цяло) 

 
 

Източник: компилация на автора въз основа на Leon, G. 2013. Analysis of university-driven open 

innovation ecosystems. 

текст на фигурата (по редове):  други университети, научно-изследователски центрове; частни фирми  

    индустрия 1, национален контекст  

    индустрия 2, международен контекст  

организации, свързани с проекти за съвместни изследвания; организации, свързани с дейности по 

обучението или трансфер на технологии; организации, свързани със създаване на знания за справяне с 

бъдещи предизвикателства 
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6. Предложение за сценарии за бизнес модел на Фаб Лаб (в 

мрежата на Фаб Лаб на България) 

За да може да постигне устойчивост в дългосрочен план, както и да създава, доставя и 

улавя стойност, Фаб Лаб в България трябва да се развива и непрекъснато да 

усъвършенства своя бизнес модел с натрупването на оперативен опит. Този модел ще 

определи с добра степен на прецизност ключовите партньори, ключовите дейности, 

предложенията за стойност, какви взаимоотношения с клиенти ще бъдат подкрепени, кои 

потребителски сегменти ще бъдат таргетирани, какви са ключовите ресурси и кои са каналите 

за дистрибуция на Фаб Лаб. Бизнес моделът ще определи, също така, и структурата на 

разходите и приходните потоци, за разбиране на основните финансови аспекти за ефективно 

управление на разходите и за увеличаване на възможностите за доходи от различни 

източници, като същевременно работилниците останат фокусирани върху целите на 

"общественото благо", които са по-широки и не само финансови. 

Въпреки, че проектирането и разработването на модела може да се ползва от доказани 

подходи и от опита на Фаб Лаб в други страни, подходът за България трябва да бъде 

пригоден специално за целите, потребностите и условията в страната, за да може да има  

реален и траен принос за стимулиране на иновациите, развитие на българския човешки 

капитал и на нови бизнеси. По време на етапа на предпроектно проучване за осъществимост 

могат да бъдат извлечени поуки за България на базата на международното Фаб Лаб сравнение, 

дадено в Приложение 5 и чрез провеждане на по-задълбочено проучване и анализ. На този 

етап изглежда ясно, че има множество подходи, които биха могли да бъдат възприети по 

отношение на водещата Фаб Лаб и работилниците в  българската мрежа. 

По отношение на българската Фаб Лаб и мрежата от Фаб Лаб могат да бъдат взети под 

внимание три нива на реализация. Фигура 18: Предложение за бизнес модел на Фаб 
Лаб, илюстриращ три нарастващи нива на реализация показва тези нива на Фаб Лаб:  

  “Базисно ниво” на реализация включва основно оборудване и основни дейности на 

Фаб Лаб, които са най-вече производство и наем на машини. Това ниво на реализация 

предполага и основно ниво на първоначална инвестиция и консервативни разходи за 

човешки ресурс, които ще нарастват постепенно при другите две по-високи нива. 

 На “средно ниво” на реализация,основният бизнес модел на Фаб Лаб е преподаване, 

като са включени и по-добри машини. Приходите се получават от използването на 

машините в различни семинари и насърчаване на създаването на нови продукти. На 

това ниво, Фаб Лаб също включва връзка с бизнес-инкубатори и насърчава или 

улеснява създаването на бизнеси, които се основават на цифрова технология за 

производство. 

 На “високо ниво” на реализация, бизнес моделът на Фаб Лаб  включва силен акцент 

върху разработването на продукта и услуги за комерсиализация за потребителите. 

Работилницата разполага със съвременни машини за 3D печат и възможности за 

обработка на големи парчета дърво. Опитният мениджър е задължителен компонент от 

персонала – той трябва да притежава способност да намира възможности за бизнес,  да 
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получава финансиране и да контролира разработването на продукти от членовете и 

потребителите на Фаб Лаб. 
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Фигура 18: Предложение за бизнес модел на Фаб Лаб, илюстриращ три нарастващи нива на 

реализация 

 
Източник: компилация на автора, за фон служи Business Model Canvas 
(http://www.businessmodelgeneration.com/canvas). 
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Основни партньори  

Международната асоциация Фаб Лаб се смята за ключов партньор при стартирането и в 

дейността на всяка Фаб Лаб. Международната асоциация осигурява жизненоважни насоки 

относно дейността, първоначалната реализация и потенциалните приложения на всяка Фаб 

Лаб. Тя може да бъде важен източник на информация и подкрепа и може да осигури канал за 

сътрудничество със световната мрежа на Фаб Лаб. Например, регионални Фаб Лаб 

съществуват в Хърватия и съседна Румъния, а водещи Фаб Лаб в Европа - като Fab Lab 

Манчестър в Обединеното кралство и Барселона в Испания – са вероятни партньори за Фаб 

Лаб България, тъй като сътрудничеството между Фаб Лаб е неразделна част от тяхната 

дейност и е от голяма полза за потребителите на работилницата. 

Важни партньори на Фаб Лаб обикновено са университетите и бизнес инкубаторите, 

където, в много случаи, се намират физически самите Фаб Лаб. Студентите, като първите, 

които възприемат новите технологии, са основна група от потенциални клиенти на Фаб Лаб; 

следователно, университетите са особено важни партньори на базисния клас Фаб Лаб. Те 

могат да насочват своите преподаватели и студенти към интересни проекти, които да бъдат 

разработени в Фаб Лаб, а чрез техните ЦТТ могат да предложат и друг източник на 

потребители за Фаб Лаб. По същия начин, бизнес инкубаторите също са източник на 

потребители за Фаб Лаб, които идват от възникващите в инкубаторите МСП. При Фаб Лаб от 

среден клас, работилницата трябва да предоставя средства за разработване и комерсиализация 

на нови продукти. На това ниво, бизнес инкубаторите, основани на иновации трябва да станат 

ключови партньори, които да работят в тясно сътрудничество с Фаб Лаб. Всеки един от тези 

двама партньори в иновационната екосистема играят важна роля, и поради това, някои 

избрани институции биха могли да бъдат добри кандидати за домакин на Фаб Лаб, които 

съставляват българската мрежа на Фаб Лаб, свързана с водещата Фаб Лаб, която е 

препоръчително да се намира в София. 

При високия клас Фаб Лаб, потенциални ключови партньори стават инвеститорите-

ангели и фирмите за рисков капитал. Подобни търговско-ориентирани физически лица и 

компании могат да дават важни насоки за генериране на нов бизнес за Фаб Лаб. Те биха могли 

да внесат своя опит и съвети, както и финансиране, в подкрепа на управлението и на 

потребителите на Фаб Лаб, тъй като тези клиенти превръщат своите идеи в готови продукти и, 

в крайна сметка, в жизнеспособни търговски начинания. По същия начин, специализирани 

търговски и промишлени асоциации също са вероятни партньори за високия клас Фаб Лаб, 

защото членовете на асоциацията ще бъдат заинтересовани да се възползват от услугите и 

технологиите във Фаб Лаб. При случая с такива асоциации, някои биха могли да бъдат добри 

кандидати за домакини на специализирани Фаб Лаб в българската мрежа на Фаб Лаб, за да 

отговорят директно на нуждите на своите членове, като същевременно поддържат тясна 

връзка с водещата Фаб Лаб. 

"Партньорство" предполага двупосочен обмен - създаването на Фаб Лаб в България 

може да играе важна роля на катализатор за стимулиране на съществуващите 

университети и инкубатори да се възползват от технологиите и мрежите на Фаб Лаб в 
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световен мащаб. Освен това, продуктите и иновациите, произлизащи от Фаб Лаб създават 

поредица от жизнеспособни инвестиционни възможности и по този начин стимулират 

органичната поява на български инвеститори-ангели и рисков капитал. По този начин, 

създаването на една важна част от екосистемата на икономика, основана на иновациите влияе 

върху развитието на другите и всяка започва да служи и да подкрепя другата.    

Основни дейности  

Основната дейност на Фаб Лаб е да прави части с помощта на дигитални 

производствени технологии. При базисния клас работилници, членовете на Фаб Лаб трябва 

да овладеят уменията на дигиталната изработка. При средния клас, Фаб Лаб трябва да включва 

преподавателски дейности чрез провеждане на семинари и индивидуално обучение за 

използване на машините, както и за начините, по които да се използват максимално 

възникващите тенденции в дигиталното производство за създаване на нови бизнеси. И накрая, 

при високия клас Фаб Лаб работилницата трябва да може да включва и дейности, отнасящи се 

до разработване на продукта и реалното навлизане на пазара на получените продукти. 

Основни ресурси   

От жизненоважно значение за дейността на Фаб Лаб са достъпа до основно оборудване, 

квалифициран персонал, основни материали за изработка и подходящи съоръжения. 

Основното оборудване, необходимо за да обслужва нуждите на всички три класа Фаб Лаб е 

описано подробно в Раздел 8 за съоръженията и услугите. Изискванията за мениджмънта и 

персонала обикновено не са големи - около 1-2 души за базисен клас и повече персонал, ако е 

необходимо да се осигуряват специализирани услуги, като ще е нужен повече 

административен и управленски персонал в случай, че Фаб Лаб се управлява независимо. 

Съответните позиции на основния персонал са описани в Раздел 7 „Управление и оперативно 

ръководство”. По отношение на материалите, основните ресурси за работата на Фаб Лаб са 

материали за 3D печат, дърво, метали, електроника (ардуино, електронен бредборд, 

акумулаторни батерии, мотори, серво двигатели, моторни предпазители, инструменти за 

запояване, сензори, и резистори) и различни специализирани материали. Някои от тези 

материали ще бъдат налични в България, а други ще трябва да бъдат внесени. Нуждите от 

оборудване могат да варират значително, в зависимост от услугите, които се предлагат - 

Раздел 8 „Съоръжения и услуги” представя някои примери. Обхватът на услугите, предлагани 

на потребителите на Фаб Лаб и размерът им ще зависи до голяма степен от това, дали Фаб Лаб 

е самостоятелен, независим орган или е създаден като част от съществуваща организация-

"домакин", като например университет, инкубатор или бизнес или технологичен парк. 

Предлагане на стойност 

Основен елемент от предлагането на стойност от страна на Фаб Лаб е това, че те правят 

новата пробивна технология широко достъпна за по-широк кръг от обществеността и 

създават значителни синергии. Изглежда, че най-важната стойност, която Фаб Лаб предлага 

е "каталитичната роля", която тя играе в социално-икономически аспект като осигурява 

платформа за стимулиране на творческата енергия на иноваторите в България. Новите 

технологии, продукти и услуги, които произтичат от креатовността на физически лица и 

компании  ще бъдат в полза на цялото българско общество и ще допринесат за 
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икономическото развитие. Това увеличение в стойността на българския интелектуален 

капитал ще помогне да се установи имидж и репутация на България като източник на най-

модерни иновации и може да послужи за привличане на иноватори и инвеститори. 

Стойността се натрупва и постепенно чрез непрекъснато подобряване на качеството на 

услугите, качеството на принтовете и на частите, които са произведени в България. 
Скоростта на изпълнение също е много важен аспект на директната стойност на Фаб Лаб. 

Експертните познания могат да бъдат включени при средния клас Фаб Лаб. Специалистите в 

екипа на Фаб Лаб с опит в дигиталното производство могат да дават ценни насоки на 

потребителите за  приложенията на дигиталната технология за производство. В крайна сметка 

обаче, Фаб Лаб биха могли да се разглеждат като "библиотеки", "зали за срещи", 

"университети" и "работилници" за общностите в дигиталната ера, чрез които иноваторите се 

събират, за да споделят, създават и обменят знания, както и да произвеждат продукти бързо с 

помощта на новите технологии. Като такива, те не са много по-различни от други основни 

услуги, които държавната или местната власт предлага, за да увеличи интелектуалния капитал, 

здравето и благосъстоянието на населението. 

Потребителски сегменти 

Видовете потребители Фаб Лаб до голяма степен ще зависят от микса на техниката, 

уменията на персонала и услугите, които Фаб Лаб може да предложи. При базовия клас 

работилница, основните клиенти се очаква да бъдат студенти, малки предприятия и занаятчии. 

Средният клас Фаб Лаб трябва да осигури място за "конструктори", които да разработват 

своите прототипи и изобретения в работилницата. Високият клас Фаб Лаб трябва да бъде в 

състояние да предлага консултантски услуги на корпорации. 

Връзки с клиентите 

Фаб Лаб трябва да приложи агресивна стратегия за достигане и привличане на 

потребители и на обществото, на което служи, както и да образова ключови групи 

относно ползите, които Фаб Лаб предлага. Обхватът на това, което може да бъде постигнато 

в Фаб Лаб бавно става известен на потенциалните потребители. Много Фаб Лаб предлагат 

безплатно ползване, за да привлекат вниманието на потребителите и да ги запознаят с 

възможностите на работилницата. За да се гарантира, че те ще станат редовни потребители, 

които ще използват по-широко възможностите на Фаб Лаб, взаимоотношенията с клиентите 

трябва да бъдат покрепящи и да бъдат поддържани на лично ниво по време на всички етапи на 

създаване на работилницата.            

Канали  

Услугите на Фаб Лаб се предлагат в местното съоръжение, където Фаб Лаб работи, но 

посредством интерактивната глобална мрежа от Фаб Лаб, потребителите сред 

дизайнерите, разработчиците и производителите могат да обменят данни свободно. По 

този начин, въпреки, че работилницата осигурява услуги на определена местна общност, 

интернет дава възможност за цял нов набор от алтернативи за дистрибуция на продукти, които 

са проектирани и произведени в една или повече Фаб Лаб. Новата парадигма на дигиталното 

производство дава възможността за разпространение на продукти в световен мащаб чрез 
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използване на различни он-лайн услуги, които позволяват на хората да предлагат на пазара 

своите проекти и да получават заплащане за своята интелектуална собственост и друг принос 

към крайния продукт. 

Структура на оперативните разходи 

Структурата на оперативните разходи на Фаб Лаб се определя от относително малко 

компоненти и общите годишни оперативни разходи не са много съществени, предвид 

потенциалните ползи и въздействие в подкрепа на  иновациите. Те включват преди всичко 

необходимостта от компетентен човешки капитал и неговото обучение и развитие; 

материалите и консумативите, които се използват от режещите машини за изработката на 

модели и на готови продукти; наема и други рутинни разходи, свързани с оборудването; 

маркетинг и програми за привлича на вниманието на потребителите и за образоване на 

обществото; както и участие в международни и местни конференции за създаване на контакти 

и придобиване на знания за Фаб Лаб. По отношение на персонала, при базовия клас 

работилница екипът обикновено се състои от дизайнери, а при високия клас   инженерите с 

дългогодишен опит в дигиталното производство са от съществено значение. 

Приходни потоци 

Източниците на приходи ще варират в зависимост от фокуса на Фаб Лаб и етапа й на 

развитие. При базисния клас, приходите се получават от дигиталните услуги за производство,  

потребителските такси за използване на машините и, в някои страни, от членство за 

потребителите. При работилниците от среден клас семинарите са включени като важен 

източник на приходи. И накрая, услугите за консултиране и бизнес менторство 

(комерсиализационни услуги) са включени при работилниците от висок клас.            

Изглежда, обаче, че на настоящия ранен етап от съществуването на модела Фаб Лаб, 

финансовата самостоятелност е доста трудно постижима през първите години от 

дейността й. По-скоро,  за сравнително кратката история на повечето съществуващи 

Фаб Лаб правилото е, изглежда, да се разчита на публично финансиране чрез 

безвъзмездна помощ. Фаб Лаб са по-скоро "обществена услуга", която е в подкрепа на 

социално-икономическото развитие. Дори повечето частни Фаб Лаб изглежда не са 

самоиздържащи се чрез приходи от външни потребители, а по-скоро компанията е закупила 

оборудването за  Фаб Лаб за подпомагане на основната си дейност (например, архитектурен 

дизайн и моделиране) и собствениците разрешават достъп на потребителите до оборудването 

по време, когато то не се използва, за да спечелят допълнителни приходи, за да компенсират 

стойността на оборудването. За някои потребители, те дори не събират такси, но го правят, за 

да насърчат потребителите, които биха могли да плащат в бъдеще.     

 

Секторна или мултидисциплинарна лаборатория 

Въз основа на анализа на пазара и на заинтересованите страни е препоръчително да се 

определи подходящ бизнес модел за българската водеща Фаб Лаб (или за различните Фаб 

Лаб като част от националната мрежа), като се вземе под внимание или специфичен секторен 

фокус, или мултидисциплинарен подход. Полезно е да се започне разработването на 
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съответствието между мисията на Фаб Лаб, целите и предложението за стойност за България, 

да се предвидят връзки и източници за финансиране въз основа на Business Model Canvas, 

който беше представен по-рано. В примера с Фаб Лаб в Научно-технологичния парк в 

Найроби, която съществува от три години , тази Фаб Лаб, както и много други по  света, е все 

още публично финансирана, но търси начини за разнообразяване в бъдеще.  Междувременно, 

Фаб Лаб общността идентифицира няколко потока на приходи: (а) достъп на час и местно 

производство, (б) семинари, обучение, сертифициране, (в) инкубация на продукти, стартиране 

на бизнес, индивидуални предприемачи, (г) продукти и услуги : софтуер, инсталация, учебна 

програма, (д) мрежа и мобилизация на уменията, (е) Фаб Лаб като източник на консултанти, 

(ж) Фаб Лаб като туристическа атракция
27

. Фаб Лаб обикновено съчетават тези модели. Това е 

илюстрация на предизвикателствата, които Фаб Лаб срещат, за да са в състояние да генерират 

достатъчно приходи за покриване на оперативните разходи.  

Каре 4. Фаб Лаб в Научно-технологичния парк на университета на Найроби.  

"Тази лаборатория съществува от около 3 години и е първата Фаб Лаб, която е  интегрирана в бизнес 

инкубатор. Тя се намира в кампуса университет, но не е свързана с нито един факултет,  а по-скоро с 

новата инициатива на правителството за научно- технологичен парк. Потребителите са местни 

изобретатели и предприемачи, както и наскоро завършили студенти от инженерните специалности. Фаб 

Лаб е страхотен ресурс за изобретателите и студентите, който им дава възможност да  работят върху 

прототипи и идеи, както и да подобряват вече съществуващи идеи. Тази лаборатория има около 8-10 

малки бизнес идеи в инкубационен период. Въпреки, че само няколко идеи са възникнали в 

работилницата, всички изобретатели  подобряват  проектите си  във Фаб Лаб. Работилницата се 

използва също и за обучение на хора извън академичните среди  в напреднали технически умения чрез 

Fab Academy. Тази работилница е толкова успешна, че правителството иска да инвестира в мрежа от 

Фаб Лаб в същия този контекст в  цяла Кения. Един интересен аспект на тази работилница е връзката с 

правителството, което я  подкрепя толкова много, че дори обмисля промени в политиките и подкрепа, 

която да й помогне да успее, включително вносни тарифи, които да защитават бизнесите  в 

инкубационен период извън Фаб Лаб. За сега работилницата е  изцяло финансирана от правителството, 

като плановете са инкубаторът да поеме финансовата подкрепа  в бъдеще". (Fab Lab Foundation) 

7. Управление и оперативен мениджмънт  

7.1. Организационно-правна форма (роли, задължения, отговорности, 

отчетност)  

Изборът на подходяща структура за организиране на Фаб Лаб позволява ефективното й 

функциониране в дългосрочен план и улеснява партньорството с организации от 

частния сектор, включително и с организации за рисков капитал. От съществена важност 

за ефективната дейност и прозрачност следва да бъде необходимостта да се гарантира, че Фаб 

Лаб се задвижва от търговски, пазарно-ориентирани механизми за вземане на решения и че 

подлежи на подходящ публичен надзор, докато получава публични средства и изпълнява 

основно цел, свързана със социално-икономическото развитие. 
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 http://cba.mit.edu/events/12.08.FAB8/workshops/LifeCycleReport.pdf  
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В крайна сметка и като подготовка за нейното развитие, целите на българската Фаб Лаб 

трябва да бъдат ясно формулирани и съгласувани. Познаването на целите на Фаб Лаб ще 

бъде от огромно значение за това как тя ще бъде структурирана, финансирана, от какъв 

персонал ще има нужда и как ще работи. Това е показано и в споменатите описания на 

различни Фаб Лаб в Чили, Румъния и други страни, които имат различни цели, което променя 

резултатите от работата им. 

Определянето на правния статут на Фаб Лаб зависи от това дали Фаб Лаб ще бъде 

създадена като самостоятелно звено (със своя отделна правна структура и дейности), или 

ще бъде свързана със съществуваща институция, например приемна организация-

домакин. Това може да е университет, компания, център за научни изследвания, технологичен 

парк и т.н. Това е стратегическо решение и гъвкавостта на Фаб Лаб и разходите, свързани с 

дейността й, ще зависят от формата на избраната структура и нейните отношения с други 

звена. Ако Фаб Лаб се помещава, например, в университет или в Софийския технологичен 

парк, организацията-домакин трябва да може да заеме от своите ресурси и съществуващи 

възможности, за да подпомогне  Фаб Лаб чрез бек-офис подкрепа, споделени ресурси  и 

съществуваща институционална структура, в която Фаб Лаб ще бъде под-елемент. В другия 

случай, ако Фаб Лаб ще бъде самостоятелна, напълно независима структура, тя ще трябва да 

разработи всички основополагащи елементи и своите оперативни дейности от нулата. Освен 

това, тя ще трябва да има достатъчно капитал, за да поема всички разходи, свързани с 

дейността на самостоятелен субект. 

Независимо от предимствата Фаб Лаб  да бъде под шапката на една организация-

домакин, е много важно българската Фаб Лаб да може да запази някакво ниво на 

независимо вземане на решения и дейности. Това е необходимо, за да може по-лесно да 

получава външни плащания от частния сектор, както и да получава финансиране по OПИК 

или от национални или общински бюджети, без да набира държавни помощи. Освен това, Фаб 

Лаб ще има собствена мисия, която да изпълнява, според която тя има правомощието  да 

определя независимо посоката, да разработва стратегия за постигане на специфичните си цели 

и да взема решения независимо от организацията-домакин, но които са обект на специални 

правила, произтичащи от връзката с организацията-домакин и с подходяща насока. В крайна 

сметка, трябва да се обърне специално внимане, за да се изясни разделението на правата, 

отговорностите и правомощията между Фаб Лаб и организацията-домакин. 

Точната форма на правната структура на Фаб Лаб също ще бъде от решаващо значение 

при осигуряване на финансиране. Дали Фаб Лаб ще бъде организирана като организация с 

нестопанска цел, самостоятелен субект, дъщерно дружество на по-голяма компания или 

някакъв друг вид смесена правна или публично-частна форма ще зависи най-вече от правилата 

за държавна помощ и от икономическите реалности на управлението на това средство. На този 

етап и като се има предвид необходимостта от публично финансиране, формата на 

българската Фаб Лаб трябва да бъде публична и с нестопанска цел. Това изисква показание от 

къде ще идват парите и за колко време, както и да се вземе решение за правната форма на 

базата на много задълбочен преглед на правилата на ЕС за държавните помощи за съответната 

правна форма, която е избрана. 
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Ако Фаб Лаб се учреди с публични средства, и нейният успех генерира силен частен 

интерес в подкрепа на по-нататъшното развитие и разширяване на работилницата, 

тогава държавата ще трябва да помисли как да се възползва от този интерес. По този 

начин, тя може да продава акции на Фаб Лаб на  заинтересовани частни лица по схема за 

публично-частно партньорство. В този момент, Фаб Лаб ще трябва да бъде експлоатирана по 

съвсем различен начин, като се фокусира повече върху търговските цели, отколкото върху 

целите на развитието. В крайна сметка обаче, за да може Фаб Лаб да привлича частни 

инвестиции, тя трябва да покаже ясно своя потенциал за печалба и начина за частните 

инвеститори да се възползват или от потока от приходи на Фаб Лаб, или от потенциала й да 

генерира капиталови печалби при продажба на бъдещи инвеститори. Подобен потенциал за 

Фаб Лаб в България не се забелязва при сегашните условия. 

Също така, община или университет може да проявят силен интерес да подкрепят Фаб 

Лаб, когато финансирането от ЕС намалее. Ако Фаб Лаб е създадена със средства от ЕС по 

ОПИК, парите, получени от продажбата на акции на Фаб Лаб на частен партньор, ако е 

възможно, ще трябва да отидат в специален фонд, който може да се използва само за целта, за 

която е предоставено първоначалното финансиране, а след това и Фаб Лаб може да генерира 

печалби и да сподели този приход с частните партньори. За сега, обаче, в случай, че Фаб Лаб е 

създадена със средства по ОПИК, тя ще бъде обект на правила за събиране на такси и т.н. 

Въпросите, свързани с правната форма, трябва да бъдат решени като съществен фактор в 

началните етапи на предпроектното проучване за осъществимост.  Предизвикателствата за 

идентифициране на подходящия партньор или домакин за българската Фаб Лаб са добре 

уловени в следния коментар: "Около две от всеки три Фаб Лаб в момента се създават и 

управляват от институции, вкоренени в стария световен ред. Тези институции по самото си 

естество са чужди на нестандартните отношения, имат проблеми с разбирането на  

полицентричните структури и йерархии и не успяват да приемат модела на производство в 

общност.
28

 

7.2. Вътрешно управление и оперативна структура на Фаб Лаб 

Съответно, Фаб Лаб, независимо дали е свързана с организация-домакин или е 

самостоятелна, трябва да има своя собствена вътрешна структура на управление. Това 

обикновено включва Съвет на директорите, на който управлението на Фаб Лаб ще докладва и 

ще се отчита, и Борд на съветниците, както и други органи, като например Надзорен съвет, 

както е предвидено според българското законодателство. 

Процесът на подбор на Съвета на директорите или на подобен орган е от решаващо 

значение за гарантиране на успеха на Фаб Лаб. Избраните лица трябва да са опитни 

професионалисти с микс от съответните бизнес и технически умения, необходими за 

контролиране на насоката на Фаб Лаб. И докато някои от директорите могат да бъдат свързани 

със заинтересованите страни, те трябва да са в състояние да изпълняват независимо своите 

доверителни задължения към Фаб Лаб. Ролята на Съвета на директорите ще бъде типична за 
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традиционните съвети на директорите и ще включва наемане на компетентни мениджъри, 

одобряване на оперативната стратегия и бюджета на Фаб Лаб и свързания с това надзор. 

Типичните отношения между отговорните страни, участващи в управлението на Фаб Лаб са 

илюстрирани в следната организационна диаграма: 

 
Фигура 19: Организационна диаграма на Фаб Лаб 

 
текст на картинката: публичен надзор, Съвет на директорите, Борд на съветниците, управляващ 

директор/главен изпълнителен директор, инженер/дизайнер, дизайнер, специализирани консултанти 

Бордът на съветниците, който  обикновено се назначава от Съвета на директорите след 

консултации с ръководството, също ще внесе специализиран професионален опит, който 

да подкрепи Фаб Лаб. Бордът няма да изпълнява надзорна роля, а ще представлява 

независими професионалисти, избрани заради своите специфични технически и бизнес 

умения, които ще предоставят съвети и консултации на директорите и ръководството. В 

зависимост от субекта, обаче, те могат да бъдат призовани да разгледат и изкажат мнение по 

въпроси, свързани с конфликт на интереси и други подобни въпроси. 

7.3. Управление и човешки ресурси  

Компетентното управление ще е от ключово значение за успеха на Фаб Лаб, тъй като 

екипът от мениджъри и персонал ще отговаря за ежедневните дейности и дългосрочната 

жизнеспособност на работилницата. Съществуват основно два подхода за управление на 

подобни звена като Фаб Лаб - единият е Съвета на директорите да обяви търг за външна 

"управляваща компания", на която ще бъде възложена отговорността за ежедневната дейност 

на Фаб Лаб, а вторият е Съветът да наема директно физически лица, които ще съставят 

вътрешно екип и организация като неразделна част от Фаб Лаб.  

Дали има компетентни мениджърски компании, които да управяват дейността на Фаб 

Лаб в България ще трябва тепърва да се установи, но би трябвало да е възможно да се 

изгради директно солиден екип от местни мениджъри и персонал. При изграждането на 

местен капацитет, директното наемане на мениджърски състав дава възможност на Съвета на 
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директорите на Фаб Лаб за по-близка връзка при насоката за развитието на Фаб Лаб и 

средства, за да допринесат за развитието на опитен постоянен състав от специалисти по 

мениджмънт, които са в състояние да ръководят Фаб Лаб и свързаните с тях средства, като по 

този начин подкрепят иновационната екосистема на България. Този подход също така дава на 

Съвета повече гъвкавост при извършването на смени на отделните мениджъри, вместо да се 

налага смяна на цялата мениджърска компания, ако Съвета на директорите е недоволен от 

работата им. 

7.4. Управляващ/Изпълнителен директор 

Ако вземем последния подход за изграждане на ръководството и персонала на Фаб Лаб, 

първото и най-важно нещо ще бъде да се избере управляващ директор на Фаб Лаб. 
Управляващият директор ще отговаря за цялостната дейност на Фаб Лаб при предоставянето 

на услуги и за прилагането на политиките и процедурите и системите за вътрешен контрол – 

всичко това след разглеждане и одобрение от Съвета на директорите. Управляващият 

директор ще работи в тясно сътрудничество със Съвета по развитието на стратегията на Фаб 

Лаб и плановете й за привличане на средствата, необходими за поддържане на дейността след 

приключване на финансирането от ЕС. Той също ще разработи бюджета на Фаб Лаб и ще 

наема персонал, подходящ за нуждите на Фаб Лаб и ще отговаря за комуникациите на Фаб 

Лаб  с обществеността и ключовите заинтересовани страни. Поради това, позицията на 

управляващия директор ще изисква отлични възможности за достигане до обществеността и 

добри комуникативни умения. 

Освен това, управляващият директор ще трябва да има техническите умения да 

упражнява надзор върху предоставянето на услугите на Фаб Лаб, бизнес умения, за да 

управлява дейността й и стабилни комуникационни способности, за да достигне и да 

комуникира с различните заинтересовани страни. Позицията на управляващия директор 

вероятно ще изисква образование и професионален опит в областта на техническите 

дисциплини, например инженерство, НИРД и т.н., и в областта на бизнеса и финансите, както 

и най-малко 5 години или по-вероятно 10 години професионален опит, за да може се справя 

ефективно с всички страни и с всички отговорности, които включва управлението на Фаб Лаб. 

Както за управяващия директор, така и  за другите мениджъри и персонал, размерът на 

заплатите трябва да бъде достатъчен, за да привлече и задържи компетентни 

професионалисти, които ще се ангажират с развитието на Фаб Лаб в дългосрочен план. С 

цел да се гарантира тяхното продължаващо професионално развитие, в предложения пакет 

трябва да се включва и подходящо обучение, както и други допълнителни стимули, 

характерни в България. 

7.5. Допълнителен персонал  

В началото, Фаб Лаб ще има нужда от минимум един дизайнер с добър опит в 

дигиталното производство, който да предоставя техническа подкрепа на потребителите, 

както и от административен персонал. Дизайнерът ще е основно човекът на рецепцията, 

който ще може да окаже общо технологично съдействие на потребителите. Той трябва владее 

работата с всички машини на Фаб Лаб, както и да има познания за програмирането и 
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експлоатацията на електронни устройства за бързо прототипиране като Arduino. Освен това, 

той трябва да има умения в компютърно-подпомогнат софтуер (CAD), които обикновено се 

използват в Фаб Лаб (като SolidWorks, например). Дизайнерът трябва да може да осигури по-

специфично съдействие в подкрепа на специализираните дизайнери и други лица, работещи в 

качеството си на консултанти, които провеждат часове и семинари по избрани теми. 

Ако Фаб Лаб бъде уредена като самостоятелен субект, тя ще се нуждае от финансов 

директор, който да се занимава с финансовите въпроси, водене на отчетност, 

информационните системи на организацията и други подобни дейности. За тази дейност, 

обаче, би могло да е възможно да се наеме външен консултант. Ако Фаб Лаб се помещава в 

по-голяма организация, тази бек-офис финансова/административна функция може да бъде 

поета от организацията-домакин. 

7.6. Ползване на специализирания експертен опит на независими 

консултанти 

В допълнение към специализиран обучител, който изнася лекции и провежда семинари 

по избрани теми, на разположение във Фаб Лаб трябва да бъде и експерт по бизнес 

планиране. От тази позиция ще има постоянна нужда за предоставяне на обратна връзка и 

подкрепа по основни въпроси от създаване и планиране на бизнес до развитие на бизнеса и 

оперативни въпроси. Този съветник може да е и потенциален инвеститор, доставчик на услуги 

или член на промишлена менторска асоциация, от мрежата на Fab лаб. 

Също така, по отношение на проблеми, свързани с интелектуалната собственост и 

регулаторни въпроси, Фаб Лаб, подобно на много традиционни инкубатори, трябва да 

има основни познания в областта на правата на интелектуална собственост (ИС) и 

регулаторните въпроси, за да помогне на потребителите да разберат какви са основните 

правила.  Това е, за да могат потребителите да научат какво трябва да имат предвид за да 

защитят своите интереси и да гарантират своите права на интелектуална собственост чрез 

дискусии с подходящ правен консултант. Ясно е, че самата Фаб Лаб не трябва да дава правни 

съвети - по-скоро, както с експерта по бизнес планиране, тя може да разполага със специалист 

по ИС, който да предлага основно обучение. То ще включва обучение за видовете права на 

интелектуална собственост, как те могат да бъдат използвани, както и плюсовете и минусите 

на разработки със защитени ИС в сравнение с хардуер с отворен код. Трябва да се поддържат 

познания относно различните видове лицензи (като тези, предоставяни от Creative Commons и 

GPL). 

8. Съоръжения и услуги 

8.1. Местонахождение и помещения  

Една Фаб Лаб, разположена в София, ще допринесе за ускоряване на динамиката на 

българските иновации чрез предоставяне на достъп до най-новите технологии за 

създаване на прототипи на материални продукти и услуги, усъвършенствани 

инструменти за 3D печат и цяла нова среда за творчество и предприемачество. Въпреки, 
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че технологични компании могат да бъдат открити навсякъде из България, около София има 

концентрация на технологични фирми и зараждаща се институционална инфраструктура в 

подкрепа на икономика, основана на иновациите. Това включва университети, технически 

институти, индустриални паркове и други ключови компоненти на иновационната екосистема, 

както и професионалисти в областта на технологиите и бизнеса, необходими за управлението 

на Фаб Лаб и опитни потребители, които могат да оценят стойността й. 

След като първата водеща Фаб Лаб в София започне работа и тества пазара, може да 

бъде изградена по-широка мрежа от взаимосвързани Фаб Лаб, разположени в избрани 

локации в цялата страна. Местонахождението на другите Фаб Лаб, които са членове на тази 

мрежа, ще се базира на оценка на иновационния потенциал и очакваното търсене от страна на 

стабилно, проверимо изследване. Тази мрежа ще донесе предимствата и поуките на водещата 

Фаб Лаб в София до местните потребители в тези области. Нещо повече, подобна българска 

мрежа от Фаб Лаб ще свърже иноваторите от тези региони с другите в страната, създавайки 

синергии, които не биха били възможни по друг начин. 

Една Фаб Лаб не може да бъде изолирана от индустриалните и научноизследователски 

дейности, които се извършват от други заинтересовани страни в областта на иновациите. 
Затова физическото местоположение на предложената софийска водеща Фаб Лаб и на 

останалите в мрежата на Фаб Лаб трябва да бъде удобно за потребителите. Помещаващите се в 

университетите Фаб Лаб трябва да бъдат лесно достъпни и за студентите от съседни 

университети и за потребители от различни близки компании. Персоналът на Фаб Лаб също 

трябва да бъде активно ангажиран в комункация, като посещава семинари и провежда 

демонстрации. Персоналът трябва да може да популяризира възможностите на Фаб Лаб, както 

и потенциала на дигиталните технологии за производство. Достигането до потребителите, 

ефективната комуникация и създаването на контакти са много важни дейности за Фаб Лаб, за 

които трябва да се предвиди адекватен персонал и бюджет. 

В идеалния случай, българската водеща Фаб Лаб трябва да се намира в София, на място, 

което е в близост до следните области на дейност: (1) университети, (2) технически 

колежи и институти, (3) основни компоненти на иновационната екосистема, (4) зона за 

дървообработване, (5) индустриални паркове. 

Фаб Лаб трябва да бъде в контакт и с основните заинтересовани страни в областта на 

ИКТ, включително компании, свързани с телекомуникациите, центрове за обработка на 

информация и т.н. Една от основните цели на Фаб Лаб е да улесни производството на 

продукти, свързани с технологиите чрез осигуряване на достъп до най-съвременна технология 

за изобретения и иновации. Някои основни компоненти на съществуващата ИКТ 

инфраструктура и професионален опит следва да бъдат използвани за улесняване на това 

начинание. 

Успешното изграждане на Фаб Лаб предполага създаване на силни връзки с местни, 

регионални и международни заинтересовани страни. Първо и най-важно, местната 

общност трябва да бъде информирана за съществуването на Фаб Лаб, за да се насърчат 

потенциалните потребители на работилницата да посетят съоръженията. На местно ниво, 

персоналът на Фаб Лаб трябва да бъде в постоянен контакт с университети, висши училища, 

центрове за бизнес инкубация, производствени асоциации, занаятчийски асоциации, 
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индустриални сдружения и  клубове на изобретатели. Информираността на местно ниво може 

да бъде постигната чрез организиране на конкурси за студенти, чрез покани за учителите да 

посещават съоръженията заедно с техните ученици, чрез установяване на връзки с местни 

хакерски клубове или магазини за електроника. Фаб Лаб трябва да достигне до 

високотехнологични бизнеси чрез търговски асоциации и социални организации, които са 

свързани с технологиите. 

Връзките на регионално равнище осигуряват сътрудничество с други лаборатории, 

както и организиране на регионални панаири, конференции и конкурси. Това може да се 

постигне чрез поддържане на редовна комуникация с други Фаб Лаб в региона, обмен на опит 

за закупуване на машини и за удобството на използване на един или друг вид оборудване. 

Организиране на регионални дейности като Fab академия
29

 и местни панаири на 

конструкторите. 

На международно ниво е много важно за членовете на Фаб Лаб да взимат участие в 

международни Фаб Лаб конференции и да участват във World Maker Faire. Тези 

международни дейности са много важни за запознаване  с потенциални употреби на Фаб Лаб и 

с интересни проекти. Персоналът на Фаб Лаб може да научи повече за използването на нови 

инструменти за дигитално производство и за нови процеси за производство, които могат да 

бъдат приложени към местното разработване на продукти и за решаване на проблеми на ниво 

общност. Ръководството и персоналът на Фаб Лаб трябва да преминават редовни обучения, за 

да разширяват своите умения и да увеличават познанията си за оборудването на Фаб Лаб и 

напредъка в технологиите. На международно ниво, персоналът на Фаб Лаб трябва да 

присъства на основните събития, като например международната Фаб Лаб конференция и 

World Maker Faire
30

. 

В идеалния случай, Фаб Лаб трябва да предоставя следните ресурси: просторна работна 

площ с много работни станции, сгъстен въздух при всяка работна станция, конферентна зала, 

достъп до компютърни работни станции, WiFi, хладилник и микровълнова фурна, кафе 

машина, стаи за световните иноватори, които са дошли на място и пространство за 

съхранение. Тя може дори да има свой собствен магазин с малка библиотека. Освен това, 

бюро с бек-офис поддръжка, като принтер, скенер и факс машина също могат да бъдат от 

полза. Интересен начин за привличане на хора е Фаб Лаб да разполага с малко кафене, което 

ще улеснява и ще насърчава начинаещите в цифровото производство да се възползват от 

съоръженията.
31

   

Виж

                                                        
29

 http://www.fabacademy.org  
30

 http://makerfaire.com 
31

 http://tokyo.fabcafe.com  

http://www.fabacademy.org/
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Фигура 20: Пример за разпределение на Фаб Лаб  за едно възможно разпределение на  

Фаб Лаб. 
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Фигура 20: Пример за разпределение на Фаб Лаб  

 

Източник: Zagal, J.C. et al. “Fab Lab as an Implementation Tool of the CDIO Program”, 9-та Международна  

CDIO Конференция, Масачузетски Технологичен Институт и университет Харвард, 9 – 13 юни 2013 г. 

Забележки: (1) Конферентна стая с оборудване за видеоконференции, (2) място за дизайн (3) клъстър за 

3D принтиране, (4) място за 3D сканиране, (5) работни станции, (6) инструменти и маси за монтаж и 

сглобяване, (7) маси за формоване и меко леене, (8) уъркшоп по електроника, (9) CNC рутери, (10) 

лазерни режещи машини.  Разпределението включва и пространства за хелпдеск и кафене. 

8.2. Оборудване 

Фаб Лаб трябва да бъде оборудвана с набор от инструменти за бързо създаване на 

прототипи и машини, които да позволят бързото производство и тестване на нови 

продукти в реални условия. В допълнение към това, настоящата добра практика е да се 

насърчава използването на технологиите за дигитално производство, така че новите дизайни 

да съществуват едновременно с текущата революция на дигиталното производство.
32

  Задачата 

да се дефинира удобен набор от инструменти за дигитално производство, с които може да се 
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направи „почти всичко“ с ограничен бюджет вече е поета от група изследователи от MИТ. Те 

стигнаха до идеята за прототипираща работилница за дигитално производство (Fab Lab), която 

представлява работилница, оборудвана със стандартен набор от машини и процеси, които  

улесняват комуникациите и предоставят съвременни средства за производство на 

потребителите си. Членовете на Фаб Лаб могат да споделят дигитални проекти с помощта на 

интернет и да работят съвместно по глобални проекти. Например, те могат да изпратят  

дигиталния дизайн на велосипед в друга Фаб Лаб, където този дизайн може да се 

материализира отново, благодарение на използването на един и същ набор от инструменти и 

процеси. Тази нова форма на сътрудничество дава възможност за цял нов набор от бизнес 

модели и предприемачески възможности.
33

   

3D принтерите са основен компонент на всяка Фаб Лаб. Според Липсън,
32

 технологията на 

3D принтирането е предизвикала революция в света на производството и е демократизирала 

достъпа до средствата за производство. Има някои основни принципи на тази технология, 

които са уникални.
32

 Производството на сложна форма, например, струва толкова, колкото 

производството на проста форма; тоест, за 3D принтера сложността е безплатна. 

Разнообразието е безплатно в сравнение с традиционните производствени линии. Някои 3D 

принтери дори могат да произвеждат взаимносвързани компоненти, и следователно, не се 

изисква поточна линия за производството на стоки, които използват такива компоненти. 3D 

печатът позволява производство за почти нулево време и с почти никакви умения на 

оператора. Наличието на тази пробивна технология поставя под съмнение много от 

принципите на производствената верига в класическото производство.  

Софийската Фаб Лаб трябва да бъде оборудвана с инструментите, които са определени 

от международната общност на Фаб Лаб като подходящи за една Фаб Лаб
34

. Идеалното 

оборудване за Фаб Лаб от висок клас включва следното: (1) 3D принтиране: 1 Objet 30 Pro, 8 

Makerbot Replicator II, 1 uPrint SE Plus, (2) CNC рутери: 1 ShopBot Desktop, 1 PRSalpha Full 

Size CNC, 1 Modela MDX-20 CNC. (3) Машини за рязане: 1 Vinyl 24 Roland cutter, 1 Epilog 

Laser FiberMarkFussion 32 cutter (4) 3D сканиране: 1 LPX 600 DS 3D Scanner, (5) вакуумно 

формоване, (6) шприцване под налягане, (7) метален струг, (8) CNC бродировач, (9) ТИГ и 

(10) МИГ заваръчна машина. 

В случай, че Фаб Лаб се изгражда на отделни етапи във времето е важно да се определи 

приоритет на машините. Ако първоначално бюджетът е малък, на базисното ниво на 

изграждане най-важните машини са: 3D принтери (като се започне с по-малко скъпите 

Makerbots), ShopBot Desktop, машина за рязане на винил, по-евтина машина за лазарно рязане 

и по-евтин 3D скенер, като Microsoft Kinect, например. За средния клас, приоритет са CNC 

рутерите. И накрая, за да се завърши списъка, основното оборудване, което е препоръчително 

за българската Фаб Лаб от висок клас е посочено в раздел 9.1 Финансова осъществимост по-

долу, с подробна разбивка на разходите за всеки продукт.  Общата прогнозна стойност според 

                                                        
33

 Gershenfeld, N. 2007. Fab: The Coming Revolution on Your Desktop-From Personal Computers to Personal 

Fabrication, Basic Books Ed. 
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спецификацията на машините за българската Фаб Лаб, както е показано в таблицата, е 271,890 

евро. 

8.3. Услуги на Фаб Лаб 

Фаб Лаб трябва да провежда семинари и да осигурява офис пространство за 

непрекъснато менторство в различни области, както и да предлага различни видове 

услуги, които са свързани с целта за създаване на нови продукти и компании с помощта 

на дигиталните технологии за производство. Тези услуги ще включват:            

Услуги за изработка. Фаб Лаб на базово ниво трябва да предоставя услугата за производство 

на части с машини за дигитално производство. Производството на части ще се заплаща според 

часова ставка за използване на машината. Цените за използването на различните машини 

могат да бъдат в диапазона от около 5-18 евро на час, в зависимост от машината.  

Наем на машини. Някои машини могат да бъдат наемани на час от одобрени потребители, 

които са преминали основен курс за безопасност и работа с машините, както и обучение за 

използването и възможностите на експлоатацията на конкретен тип машина. Таксите за 

използване на тези машини ще бъдат по-малки от тези за наемане на „услуги за изработка“, 

тъй като тези машини ще се управляват от самия сертифициран потребител. В повечето 

интервюирани Фаб Лаб се става сертифициран потребител след преминаване на основен 1-

часов семинар срещу такса от порядъка на 20 евро.    

Семинари и часове.  Средният клас Фаб Лаб трябва да предоставя по-специализирано 

обучение и менторинг в следните области на специализация:  

 Безопасност и основна употреба - задължително за всички членове и за всички 

потребители, освен клиенти, които само наемат услугите на персонала на Фаб Лаб, 

който изпълнява техните поръчки,  

 Проектиране и CAD/CAM софтуер, електроника (Arduino),  

 CNC (концепции, специфични за машината),  

 Производство (вакуумно формоване, шприцване под налягане, матрици от каучук, 

силикон, уретанови и епоксидни смоли, пясъкоструйно и прахово боядисване, 

основи на карбоновите влакна),  

 Лазерно рязане,  

 Машинна обработка (фрезоване, струговане, набраздяване и резбоване на струг),  

 3D принтиране,  

 3D сканиране,  

 Текстил (шевни машини, CNC бродировач),  

 Дървообработване,  

 Семинари (защита на интелектуална собственост, набиране на средства и т.н.).  
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Обучението в тези семинари може да се провежда от местни професионалисти или от 

международни гост-експерти.  

Консултации по бизнес планиране. Фаб Лаб от висок клас трябва да има на разположение 

бизнес експерт, който да дава обратна връзка и да оказва подкрепа по отношение на основни 

въпроси от създаване и планиране на бизнес до развитие на бизнеса и оперативни въпроси. 

Този съветник може да е и потенциален инвеститор или член на индустриална менторинг 

асоциация. Фаб Лаб може да се договори с независим консултант, който предлага срещу 

заплащане услугите си на дизайнера. Консултантът ще получи достъп до потенциални бизнес 

възможности да инвестира и да предоставя допълнителни консултантски услуги на по-високо 

ниво. Във всеки случай, структурата на разходите за такива допълнителни услуги, като тази,  

за мониторинг на НИРД, защита на правата на интелектуална собственост и други подобни,  

посочени по-долу, ще зависят от местните пазарни сили, като е трудно да се прецени 

абстрактно, но те трябва да бъдат по-внимателно разгледани в предпроектното проучване.  

Мониторинг на НИРД.  Връзките с изследователски центрове трябва да бъдат улеснени за 

хората, които работят по авангардни проекти, които биха могли да имат потенциална връзка 

или да представляват интерес от гледна точка на научните изследвания. Фаб Лаб трябва да 

поддържа списък с контакти с тези центрове. Тази услуга може да се използва за генериране 

на такси или може да бъде включена в таксата, която потребителят плаща за абонамент или на 

час като потребителска такса за достъп до съоръжението. Осъществяването на тези връзки ще 

бъде улеснено, ако Фаб Лаб е създадена в консорциум от юридически лица. 

Разработване на продукти и услуги. Повечето от ранните етапи при разработване на 

продукти ще бъдат подпомогнати от инструментите и съветите, предоставяни от Фаб Лаб. 

Трябва да се поддържат познания за използването на инструменти за проектна версия (като 

Git, Mercurial и т.н.). Освен създаване на концепции и на прототипи, Фаб Лаб трябва да 

предоставя насоки и мащабируемост на производството (не е същото да се направи една, 100, 

или 10 000 бройки от нещо) и за постигане на непрекъснато усъвършенстване на продуктите 

чрез обратна връзка от общността. Фаб Лаб също така, трябва да предоставя насоки за 

използването на глобалната екосистема за производство. Трябва да се вземе под внимание и 

наличността на производства в Облака, като MGF.com или Ponoko, например. 

Подкрепа по отношение на въпросите на интелектуалната собственост. Фаб Лаб трябва да 

оказва подкрепа относно плюсовете и минусите на разработки със защитени ИС в сравнение с 

хардуер с отворен код. Трябва да се поддържат познания относно различните видове лицензи 

(като тези, предоставяни от Creative Commons и GPL). 

Подкрепа по отношение на регулаторни въпроси (регистрация на продукти/услуги в 

силно регулирани отрасли). Фаб Лаб трябва да предоставя експертни познания за различните 

инструменти и процедури за регистриране на продукти, търговски марки и имена на 

национално, регионално и международно ниво. 

Пазарни проучвания и маркетингови консултации. Високият клас Фаб Лаб трябва да има 

стратегия за международна и вътрешена комерсиализация на продуктите (например, да 

използва инструменти като Etsy, Storenvy, Shapeways и т.н.). Подкрепата за комерсиализация 

се отнася до предоставяне на насоки относно използването на нови дистрибуционни канали за 
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свързване на бизнеса с клиентите. Това нов вид дигитални продукти могат да бъдат доставени 

в световен мащаб чрез използване на различни инструменти за разпространение, които се 

предлагат от скоро. Примери за такива инструменти са уеб услуги като Shapeways, Ponoko и 

Sculpteo, които позволяват на дизайнерите да излагат своите творения на голям световен 

пазар, както и да изнасят производството и да опростят процеса на дистрибуция. Други 

инструменти, като Kickstarter и Indiegogo, позволяват на конструкторите не само да набират 

финансиране за своите проекти, но също така и да изграждат общност от клиенти, като 

същевременно разходите за реклама са равни почти на нула. Тъй като тези инструменти не са 

добре познати сред стандартните инкубатори, Фаб Лаб е тази, която ще може да предостави 

експертен съвет за това как да се използват тези нови алтернативи. 

Връзки с обществеността. Връзките с обществеността се постигат чрез публични събития и 

организиране на местни панаири на конструктурите. Членовете на персонала трябва да 

присъстват на международни събития като World Maker Faire. 

Връзки/мрежи с индустрията, бизнес инкубатори, предприемачи. Фаб Лаб трябва да 

поддържа стратегически връзки с потенциални потребители от индустрията, бизнес 

инкубатори, инвеститори-ангели, инвеститори на рисков капитал, предприемачи и национални 

институции, които могат да помогнат в популяризирането на нов бизнес.  

Подкрепа за достъп до финансиране. Подкрепа с достъп до финансиране посредством 

инструменти като Kickstarter, Quirky или Indiegogo. Тези инструменти дават възможност за 

едновременно финансиране, проучване на пазара и изграждане на клиентска общност. Трябва 

да се предвиди обучение за правене на добри рекламни клипове и добри практики за качване 

на проекти за такъв вид обществено финансиране.  

Подкрепа при характерни за страната пречки (езикови, митнически процедури и т.н.). 

Фаб Лаб трябва да предоставя подкрепа и за чуждестранни конструктури и иноватори, които 

биха желали да разработват идеите си в България.  Отделното помещение за международни 

иноватори се превръща в добра практика при Фаб Лаб.  

9. Финансова целесъобразност 

При сегашните условия и въз основа на интервютата, проведени по време на това 

изследване (вж. Приложение 2), по-голямата част от институционалните Фаб Лаб 

обикновено не са предназначени да генерират печалба. Фаб Лаб предоставят нова 

технологична платформа за пробивни иновационни подходи за проектиране и разработване на 

продукти и за тяхното производство и разпространение въз основа главно на дигитални 

технологии за производство. Фаб Лаб имат огромно въздействие върху развитието на 

обществата в 21-ви век, и поради това, най-важното им въздействие е в областта на 

иновациите и приноса към общественото благо. Целта на Фаб Лаб е да насърчава 

новаторските способности и целите на социално-икономическото развитие чрез публичен 

достъп до нови революционни технологии. 

Предизвикателствата, които една самостоятелна българска Фаб Лаб ще срещне за 

постигане на "финансова стабилност" при сегашните пазарни условия и потенциала за 

въвеждане на потребителски такси стават очевидни при прегледа на различните модели. 
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По-рано през 2013 г., съветниците на Световната банка разгледаха предложение до 

българското правителство за "мини Фаб Лаб в София " с дата 11 декември 2012 г. В отговора 

със заглавие „Становище на Световната банка по настоящия проект", екипът подчерта 

необходимостта от провеждане на много по-задълбочени изследвания на пазара и  преценка 

дали предлаганите услуги ще бъдат необходими на потенциалните клиенти и дали те имат 

желание да плащат за такива услуги. Световната банка също така постави под въпрос 

устойчивостта на подобна независима Фаб Лаб и подчерта необходимостта от дългосрочен 

финансов ангажимент за подкрепа от страна на правителствена агенция или на много развит 

изследователски институт. От съществено значение е да се проведе по-задълбочено проучване 

на пазара по време на предпроектното проучване за осъществимост и, независимо от 

очевидното ниво на търсене при дадените цени, ако България иска да постигне това, което 

Фаб Лаб може да предложи като обществено благо, тогава Фаб Лаб ще изисква известна 

степен на обществена подкрепа. 

9.1. Финансов модел  

За да може да се даде представа за водеща Фаб Лаб, беше изработен теоретичен финансов 

модел въз основа на информация, предоставена от Фаб Лаб оператори в страните от 

Централна и Източна Европа, който беше адаптиран за българските условия, за да може 

да се направи сравнение между бизнес моделите, разгледани в Раздел 6. Този модел 

представя предизвикателствата при изготвяне на подходящ за България модел на Фаб Лаб. С 

цел да се анализират различните сценарии и предположения, този модел, който е в Excel 

формат, може да се използва като инструмент за коригиране на входните параметри и 

сценариите. Препоръчваме изграждането на висок клас усъвършенстван модел въз основа на 

предложението за стойност по отношение на въздействието и вероятността за финансова 

устойчивост. Освен това, съществуват по-високи нива на потенциални източници на приходи, 

свързани с генерирането на нови бизнеси чрез високия клас Фаб Лаб, които не са разгледани в 

таблицата по-долу, тъй като е трудно да бъдат преценени в България на този ранен етап. 

При съществуващите работни модели на Фаб Лаб, повечето Фаб Лаб са принудени да 

разчитат на някакъв вид външни субсидии. Тези субсидии са под формата на държавна 

безвъзмездна помощ, подкрепа от местната общност, частни субсидии и грантове от 

фондации, и основни бизнес операции, за които оборудването на Фаб Лаб се използва 

предимно. При случая с тези Фаб Лаб, основната бизнес подкрепа на съоръжението 

(например, ако става въпрос за архитектурна фирма -производството на макети за клиенти) 

позволява на потребителите да се възползват от услугите на Фаб Лаб на достъпни цени, а за 

някои потребители – и без заплащане (например, бивши преподаватели и местни студенти по 

архитектура).  По подобен начин, Фаб Лаб, които се намират в университетите и са безплатни 

за студенти и преподаватели, налагат такси за други потребители. При тези случаи, частната 

бизнес компания или университет са закупили необходимото за Фаб Лаб оборудване за 

собствените си нужди и се възползват от наличността му, за да генерират някакви 

допълнителни приходи от външни източници, за да подпомогнат бюджетите си. Таксите, 

които постъпват от такива външни потребители обикновено не стигат дори за покриване на 

оперативните разходи на съоръжението.  
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Разходи за създаване (виж таблицата по-долу). За да може да се създаде ефективна и 

полезна Фаб Лаб в краткосрочен и дългосрочен план, трябва да бъде закупен пълния списък с 

оборудване (виж раздел 8.2 относно оборудването). Освен това, залата трябва да бъде 

оборудвана с подходящи маси, бюра и рафтове, както е посочено в  

Таблица 5: Висок клас Фаб Лаб – прогнозни разходи за създаване в София, България.   

 
Таблица 5: Висок клас Фаб Лаб – прогнозни разходи за създаване в София, България  
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Advanced Fab Lab: Machine List, Estimated Establishment Cost for Bulgaria

# Description Unit cost (FOB) ($USD) Cost (FOB) ($USD) Coutry of Origin

Quantity 3D Printing
1 Objet 30 Pro $65,000 65000 USA

8 Makerbot Replicator II $2,500 20000 USA

1 uPrint SE Plus $25,000 25000 USA

Total 3D Printing $110,000

Cutting 
1 Epilog Laser FiberMark Fussion 32 $80,000 80000 USA

1 Ventilation accesory for Laser cutter $3,000 3000 USA

1 Roland MDX 24 Vinil Cutter $2,500 2500 Japan

Total Cutting $85,500
 

CNC routers
1 ShopBot PRSAlpha 96 $20,000 20000 USA

1 ShopBot Desktop $5,000 5000 USA

1 ShopBot Accesories $7,000 7000 USA

1 Roland MDX 20 $5,600 5600 Japan

Total CNC Routers $37,600

 3D Scanning
1 Roland LPX 600 DS $18,000 18000 Japan

 Total 3D Scanning $18,000

Accessories/Supplies
1 Workstations, Electronics and Tools $15,000 15000 China

1 Accesories, materials, supplies, etc. $21,000 21000 China

Total Accesories $36,000

Total Equipment Cost (FOB) $287,100
Shipping (estimation) $15,000

Total Equipment (CIF) $302,100
Total import duty & taxes $75,525

Total Initial Establishment Cost ($USD) $377,625
Total Initial Establishment Cost (€Euro) € 271,890  

 

 

текст на картинката: 
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Висок модел на FabLab: списък на машини, прогнозна стойност за създаване в България 

 Описание Цена на бройка (в 

USD) 

Цена (в USD) Страна на 

произход 

Количество 3D принтиране    

  Общо 3D 

принтиране 

 САЩ 

 Рязане   САЩ 

  Общо рязане  Япония 

 CNC рутери   САЩ 

  Общо CNC рутери  Япония 

 3D сканиране   Япония 

  Общо 3D сканиране   

 Аксесоари/консумативи    

 Работни станции, 

електроника 
  Китай 

 Аксесоари, материали, 

консумативи 
  Китай 

  Общо аксесоари   

     

 Обща стойност на 

оборудването 

   

 Доставка (приблизителна 

стойност) 
   

     

 Общо оборудване    

 Общо внос и мита    

     

Обща първоначална цена за създаване (в долари) 

Обща първоначална цена за създаване (в евро) 

 

 

Оперативни разходи. За обществените власти 
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Таблица 6: Висок клас Фаб Лаб: Прогнозни годишни оперативни разходи за София , 
България  дава приблизителната стойност на годишните оперативни разходи за модела на 

високия клас Фаб Лаб в София, България. Таблицата включва заплатата на мениджър, който 

да контролира цялата дейност, да осъществява връзките с обществеността, маркетинга и 

набирането на средства, да контактува с организацията-домакин, в която се помещава Фаб 

Лаб, както и да  поддържа връзки с Фаб Лаб в чужбина и в България, когато бъде изградена 

българската Фаб Лаб мрежа. Мениджърът ще съдейства и на клиентите и ще подкрепя 

персонала на Фаб Лаб в дейността им. В таблицата се включени и заплатите на персонала, 

който ще работи с клиентите (двама дизайнери, които ще работят на смени), заплата за 

инженер, който да помага на клиентите по по-сложни въпроси, да поддържа оборудването и 

т.н. Посочени са и разходите за наем, електричество, интернет, услуги, участие в 

международни конференции и изложения, разходи за реклама. Тези разходи са коригирани 

спрямо средните местни разходи за София, получени от InvestBulgaria.br и при дискусии в 

София.  
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Таблица 6: Висок клас Фаб Лаб: Прогнозни годишни оперативни разходи за София , България  Advanced Fab Lab: Operating Costs for Bulgaria

Human Resources
Monthly net 

salary (*)

Monthly 

gross 

salary

Number 

of Empl Year Cost

Manager (10 years experience) € 2,000 € 2,600 1 € 31,200

Engineer (5 years experience) € 1,100 € 1,430 1 € 17,160

Designer (5 years experience) € 700 € 910 1 € 10,920

Designer (junior) € 500 € 650 1 € 7,800

Total Human Resources € 67,080

Rent Monthly rent (*)Per sq. m

300 sq meters in business park € 2,948 € 8 € 35,376

Total Rent € 35,376

Other costs Montlhy cost (*,**)Months

Electricity, heating and cooling 600 12 $7,200

PoC Lab consumes double of a house

 

Internet Monthly cost (*)Access points  

Fast internet service € 50 2 € 600

Outreach Cost No. of Empl.

Participation/Travel Cost Conference Attendance (2 

employees) $5,000 2 € 10,000

Marketing, Publicity, road show, exhibitions € 5,000

Total Other costs € 15,600

Training/Education
Fab Lab Academy Participation (2 empl. per year) € 10,000

Sub running costs (€ Euro) € 128,056
Contingency (10%) € 12,806

Total running costs (€ Euro) € 140,862
(*) Source: http://www.investbulgaria.com  
текст на картинката: Висок клас FabLab: оперативни разходи за България 

Човешки ресурси 

Нетна 

месечна 

заплата (*) 

Брутна 

месечна 

заплата 

Брой 

заети 

Годишен 

разход 

Мениджър (10-годишен опит)     

Инженер (5-годишен опит)     

Дизайнер (5-годишен опит)     

Дизайнер (младши)     

 Общо човешки ресурси  

     

Наем Месечен 

наем 

Наем за кв.м.   

300 кв.м. в бизнес парк     

 Общо наем   
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Други разходи Други 

разходи на 

месец 

Брой месеци   

Електричество, отопление, охлаждане     

     

Интернет Месечен 

разход 

Места за 

достъп 

  

Високоскоростен интернет     

     
Достигане до потребителите     
Участие/пътни разходи участие в 

конференция (2 служители) 
    

Маркетинг, реклама, презентации, 

изложби 
    

 Общо други разходи 

     
Обучение     
Участие в Академия FabLab (2 служители 

на година) 
    

     
Междинна сума експлоатационни разходи (в евро) 
Непредвидени разходи (10%) 
Общо експлоатационни разходи (в евро) 
(*) източник: http://www.investbulgaria.com 

 

Като предварителна оценка, за да се гарантира, че всички очаквани разходи по 

създаването и функционирането през първоначалния 7-годишен период по ОПИК 2014-

2020 г. са покрити, Фаб Лаб трябва да се стреми да бъде на или близо до равновесната 

точка на нетния паричен поток. Въз основа на информацията от Таблица 7: Разходи за 

създаване и оперативни разходи за моделите на Фаб Лаб за 7-годишен период, Оперативната 

програма за иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020 трябва да отдели 

приблизително 1.3 милиона евро; очаква се обаче, че Фаб Лаб ще генерира приблизително 1 

млн. евро приход през първите 7 години, така че тежестта за финансирането по ОПИК може да 

се очаква да бъде в по-нисък диапазон. Освен това, необходимостта от обществена подкрепа 

за продължаване на дейността на работилницата след приблизително 7 години ще бъде   

значително намалена.  

Таблица 7: Разходи за създаване и оперативни разходи за моделите на Фаб Лаб за 7-годишен период 

Модел на Фаб Лаб  

Приблизителни 

разходи за създаване и 

оперативни разходи    

(7 години) 

Приблизителни приходи (7 

години) (без амортизация на 

оборудването, разходите за 

поддръжка и т.н.) 

Висок клас € 1,257,921 € 1,003,870 

Среден клас € 930,631 € 625,328 

Базисен клас € 704,391 € 373,500 

http://www.investbulgaria.com/
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Очаквани приходи. За държавните органи, приходите ще дадат финансова индикативна 

оценка на възвращаемостта на публичните инвестиции. Основните  приходни потоци за Фаб 

Лаб при нашия финансов модел са (i) приходи от семинари, (ii) приходи от наеми на машини; 

(iii) консултантски услуги. 

Като цяло, приходите се получават чрез:  

(1) Лично членство: Фаб Лаб в Унгария продава само дневни или седмични  пасове, а 

таксите са минимални. Въвеждането на подобно членство беше изпробвано и във Фаб 

Лаб в Централна и Източна Европа, но без  успеха, който имаше на пазара в САЩ. 

(2) Корпоративно членство: предназначено е за микро-, малки и средни предприятия, 

тъй като по-големите предприятия обикновено биха били в състояние да закупят 

базовото оборудване или да наемат консултантските услуги на Фаб Лаб 

(3) Семинари и часове: освен 1-2 дни на свободен достъп, семинарите могат да бъдат 

достъпни за всеки срещу такса в размер на 20 евро за 3-4 часа. През първата година на 

дейността, входната такса за семинарите може да бъде допълнително намалена в полза 

на по-широката общественост. Семинарите и часовете са необходими, за да може да се 

работи с машините и да се предизвика конструктивно и новаторско мислене. 

(4) Такса за производствени услуги. 

(5) Такса за наем на машини. 

(6) Приход от бизнес менторство (инкубация/комерсиализация) и други консултантски 

услуги. 

Критерии за финансова устойчивост. За инвеститорите и финансовите специалисти, 

устойчивостта на моделите за изпълнение на Фаб Лаб може да бъде оценена от нетната 

настояща стойност и равновесната точка в нетните печалби. Като се имат предвид 

допусканията, направени като базов индикатор, таблицата, която следва по-долу показва 

прогнозния паричен поток при модела на висок клас Фаб Лаб. Както беше посочено по-рано в 

тази глава, въпреки че прогнозният паричен поток показва, че ННС е отрицателна, а 

равновесната точка се постига на 7-та година от дейността
35

, това е примерен модел на 

паричните потоци, който представя методиката за изчисляване на финансовата възвръщаемост 

и служи като инструмент за бъдещи изчисления след като входните променливи са 

валидирани по време на същинското предпроектно проучване.   

                                                        

35 В проведените интервюта, няколко малки самостоятелни Фаб Лаб (ООД) споделиха, че имат за цел да 

достигнат до равновесната точка на нетния паричен поток в рамките на първите 4-5 години. Въпреки 

това, само една твърди, че го е постигнала (Фаб Лаб Унгария). На този етап на предпроектно проучване, 

ние не може да проверим тази информация, която вероятно ще изисква среща в Унгария с оператора на 

съответната Фаб Лаб, който да се позволи по-задълбочен и по-цялостен преглед на основните 

финансови компоненти.  
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Освен това, следва да стане абсолютно ясно, че фокусът на Фаб Лаб не е генерирането на 

печалба, а постигане на широко социално-икономическо въздействие, и следователно 

стойността на дадена Фаб Лаб не може да бъде оценявана само въз основа на финансовия й 

отчет и ННС. Индикативни финансови оценки са разработени за базисния и средния клас 

модел на Фаб Лаб и са представени в Приложения 7 и 6, съответно. Следователно, като се има 

предвид сравнително малката разлика в първоначалната инвестиция в оборудване и 

съоръжения за създаване на Фаб Лаб, има по-голям смисъл да се инвестира в модела на висок 

клас Фаб Лаб от самото начало. 

 

Таблица 8: Отчет на прогнозните нетни парични потоци за Фаб Лаб в София 
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Advanced Fab Lab: Estimated Revenue
Discount rate (nominal) 10%

Projected Inflation 2.0%

Discount rate (real) 7.8%

Depreciation Rate 14%

Variable cost base 4000

Corporate Tax 10%

Years

0 1 2 3 4 5 6 7

Individual Pass Fee (core machines are 

not included) € 15 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20

Users who purchased passes 15 13 20 18 25 30 50

Individual Pass revenue € 225 € 260 € 400 € 360 € 500 € 600 € 1,000

Business/SME Pass: € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50

Number of Business Passes purchased 3 6 7 8 11 15 20

Business/SME Pass revenue € 150 € 300 € 350 € 400 € 550 € 750 € 1,000

 Fee for consulting service (with 

operator, big machines), Average Fee € 10 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12

Hours per Month 30 60 90 135 202.5 303.75 455.625

Months 10 10 10 10 10 10 10

Consulting Service revenue € 3,000 € 7,200 € 10,800 € 16,200 € 24,300 € 36,450 € 54,675

Machine hiring (no operator) € 5 € 7 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10

Hours per user per day 4 6 6 6 6 6 6

Users per Day per month 1 2 4 6 8 10 12

Days per Month 20 20 20 20 20 20 20

Months per Year 10 10 10 10 10 10 10

Machine Hiring revenue € 4,000 € 16,800 € 48,000 € 72,000 € 96,000 € 120,000 € 144,000

Workshop Fee per hour € 20 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30
Number of Workshops per Month 10 12 15 18 20 22 20

Months per Year 10 10 10 10 10 10 10

Users per workshop 5 10 10 10 10 10 10

Workshop revenue € 10,000 € 36,000 € 45,000 € 54,000 € 60,000 € 66,000 € 60,000

Business mentoring, Average Fee Per 

hour * € 10 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15

Hours per Week 6 6 6 6 6 6 6

Weeks Annually 30 30 30 30 30 30 30

Mentorship Revenue € 1,800 € 1,800 € 1,800 € 1,800 € 1,800 € 1,800 € 1,800

Free Public Hours and associated costs

3D Printers Workstations 3D Printers

Machine replacements€ 14,800 € 15,000 € 14,800

Establishment Cost (€ 271,890)

Public/Foundation Finance € 271,890

Annual revenue € 19,175 € 62,360 € 106,350 € 144,760 € 183,150 € 225,600 € 262,475

Annual Operating Costs (€ 128,556) (€ 128,556) (€ 128,556) (€ 128,556) (€ 128,556) (€ 128,556) (€ 128,556)

Operating Profit (€ 109,381) (€ 66,196) (€ 22,206) € 16,204 € 54,594 € 97,044 € 133,919

Replacement/ Maintanance Cost (€ 14,800) (€ 15,000) (€ 14,800)

Depreciation (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127)

Operating profit before Taxes (€ 149,508) (€ 106,323) (€ 77,133) (€ 23,923) (€ 533) € 42,117 € 93,792

Taxes € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 (€ 4,212) (€ 9,379)

Net Profit (€ 149,508) (€ 106,323) (€ 77,133) (€ 23,923) (€ 533) € 37,905 € 84,413

Net Cash flow (€ 189,635) (€ 146,450) (€ 117,260) (€ 64,050) (€ 40,660) (€ 2,222) € 44,286

Net Present Value (NPV) (€ 445,794)

NPV (12%) (€ 414,400)
NPV (15%) (€ 393,887)

*this represents 2/3 of the toal fee that goes to Fab Lab,  with 1/3 being paid to the coach.  
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Висок клас FabLab: Прогнозен приход 

Дисконтов процент (номинален) 

Прогнозна инфлация 

Дисконтов процент (реален) 

Амортизационна норма 

Променлива разходна база 

Корпоративен данък 

 

Такса за индивидуален пас (основните машини не са включени) 

Потребители, които са си купили пасове 

Приход от индивидуални пасове 

 

Бизнес пас/ пас за МСП 

Брой закупени бизнес /МСП пасове  

Приход от бизнес пасове 

 

Такса за консултация (с оператор,  големи машини) средна ставка 

Часове на месец 

Месеци 

Приход от консултативни услуги  

 

Наем на машини (без оператор)  

Брой часове на потребител на ден  

Потребители на ден на месец 

Дни на месец 

Месеци на година 

Приход от наем на машини 

 

Такса  за семинар на час 

Брой семинари на месец 

Месеци на година 

Брой потребители на семинар 

Приход от семинари 

 

Бизнес менторство, средна цена на час* 

Часове на седмица 

Седмици на година 

Приход от менторство 

 

Безплатни часове за достъп на граждани и свързаните с тях разходи 

 

Разходи за създаване 

Публично финансиране/финансиране от фондации 

Годишен приход 

Годишни оперативни разходи 

Оперативна печалба 

Разходи за подмяна / поддръжка 

Амортизация 

Оперативна печалба преди облагане с данъци 

Данъци 

Нетна печалба 
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Нетен паричен поток 

Нетна настояща стойност (ННС) 

ННС (12%) 

ННС (15%) 

 

*тази стойност представлява 2/3 от общата такса, която отива за FabLab, 1/3 се плаща на ментора 

 

9.2. Възможности за стратегии за финансиране  

Европейски структурни фондове 

Публичното финансиране ще бъде от съществено значение при създаването и 

експлоатацията на българската Фаб Лаб. Финансирането от програмите на ЕС трябва да 

бъде проучено като средство за подпомагане на изграждането на Фаб Лаб в България. 

Примери за програми за финансиране на ЕС, които са били използвани от други Фаб Лаб са: 

Европейският фонд за регионално развитие (използван от Фаб Лаб в Белгия и Холандия). 

Програмата за финансиране PEACE III беше използвана за финансиране на Фаб Лаб в Северна 

Ирландия. Трябва да бъдат разгледани и други източници на съ-финансиране на българската 

Фаб Лаб. 

Инициативата JEREMIE е разработена в сътрудничество с Европейската комисия и 

предлага на държавите-членки на ЕС, чрез техните национални или регионални 

управляващи органи, възможността да използват част от своите европейски структурни 

фондове за финансиране на малки и средни предприятия (МСП). JEREMIE го прави чрез 

дялово участие, заеми или гаранции, чрез револвиращ холдингов фонд, действащ като 

централен фонд. 

Въпросите с държавната помощ са изключително сложни и трудни да бъдат оценени и 

приложени абстрактно. Тези въпроси трябва да бъдат решени в препроектното 

проучване за осъществимост. Например, ако Фаб Лаб е посочена като мярка в ОПИК – с 

определена сума и срок за изпълнение, тогава oпциите според правилата за държавните 

помощи биха могли да бъдат сведени до възможeн брой. Ако ОПИК просто посочи, че Фаб 

Лаб е инвестиционен приоритет по приоритетна ос (както е в момента), тогава има твърде 

много възможни модели за изпълнение, които водят до съответния брой последици относно 

държавните помощи. Важно е по време на предпроектното проучване за осъществимост да 

вземе решение относно модела за Фаб Лаб в светлината на ОПИК и въз основа на последиците 

относно държавната помощ за всеки от предложените модели. 

Частни инвестиции 
Друга алтернатива за финансиране на Фаб Лаб са богати хора, които имат интерес да 

подкрепят българските технологични иновации. В случая с Латвия, един такъв човек 

предоставя начално финансиране на Фаб Лаб с безвъзмездна помощ за закупуване на 

оборудване. Потенциални инвеститори или финансови поддръжници могат да бъдат намерени 

и сред образователните институции, фондациите и производствените или търговски 

асоциации, чиито членове биха имали полза от това да имат Фаб Лаб, разположена в България. 
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Създаване на Национален Фаб Лаб фонд  
С цел да се осигури безпроблемна финансова устойчивост от краткосрочен до 

дългосрочен план, някои правителства решават да създадат фонд, който е аналог на 

Фонда Фаб Лаб на САЩ, който да координира и подпомага мрежата от Фаб Лаб на САЩ да 

осъществява приложни образователни програми в областта на науката, технологиите, 

инженерството и математиката, да предоставя консултантски услуги и да подкрепя отварянето 

на нови лаборатории. 

 
Ваучери за иновации 
Ваучерът за иновации, който също е част от иновационните инструменти по ОПИК 2014-

2020, е вид талон, който дава право на притежателя да закупува услугите на институци 

на знанието. Ваучерът насърчава поведенчески промени по отношение на иновациите в МСП 

от традиционните сектори чрез техническа помощ и може да е от полза за Фаб Лаб в България. 

Следователно е препоръчително да се включат услугите на Фаб Лаб в списъка на 

институциите на знанието във ваучера за иновации. 

 
Фондове за корпоративна социална отговорност от МНК 
Повечето мултинационални корпорации (и броят им се увеличава) имат силни програми за 

корпоративна социална отговорност с щедро разпределение на средства. Създаването на Фаб 

Лаб в училищата и университетите от образователна и педагогическа гледна точка се вписва в 

мисията за КСО и развитие на общността, и поради това е възможно българската Фаб Лаб да 

бъде подкрепена по този начин, при условие, че може да бъде привлечена заинтересована 

МНК или голяма българска компания. 

 
Грантове 
Някои правителства решават да дадат грантове на малките и средни предприятия да използват 

3D печат в Фаб Лаб (като Обединеното кралство, например). Безвъзмездни средства, 

отпускани от фондации са друга възможност, която трябва да бъде проучена за подкрепа  на 

българската Фаб Лаб директно на ниво Фаб Лаб и/или за предоставяне на подкрепа на 

потребителите й. 

9.3. Заключение относно финансовата осъществимост  

От гледна точка на бизнес модел, изпълнението на модела за висок клас Фаб Лаб е 

предпочитаният подход. Този модел има много възможности по отношение на различни 

алтернативи за приходи при запазване на основните функции на Фаб Лаб. Той осигурява по-

гъвкави възможности за разширяване на капацитета на Фаб Лаб, както и по-добри 

възможности да се изведат до по-широките глобални пазари новите продукти, които са 

разработени в България. Трябва да се отбележи, че инвентарът на предложената Фаб Лаб е 

много по-пълен, отколкото списъка, предложен от MИТ - това отговаря на тенденцията, 

следвана от водещите Фаб Лаб към увеличаване на възможностите за бързо производство при 

широк спектър от материали и възможности, за да бъдат гъвкави и да се движат в крак с бързо 

развиващите се технологии.   
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От гледна точка на финансовата целесъобразност се препоръчва високият клас Фаб Лаб 

да бъде въведен от самото начало на проекта. Въпреки, че ННС на този модел е 

отрицателна, тя е по-добра, отколкото на средния и на базисния модел, а трябва да се вземе 

под внимание и факта, че високият модел има допълнителни потенциални източници на 

приходи, свързани с генериране на бизнес, който не се отчитат, защото е трудно да бъдат 

оценени в настоящия момент. Този модел промотира дигиталното производство пред по-

широка общност от потребители и използва по-широк набор от технологии. Както е показано 

в таблицата в Раздел 9.1, равновесната точка се постига по-рано (четвърта година) при високия 

модел, отколкото при средния клас (пета година), както е показано в Приложение 6, или при 

базисния модел (шеста година), както е показано в Приложение 7. Като се има предвид 

широкото социално-икономическо въздействие на Фаб Лаб, нейната стойност не може да бъде 

оценявана само въз основа на финансовия й отчет и ННС. Въпреки това, индикативните 

финансови оценки на базисния и средния клас модел на Фаб Лаб, които са представени в 

Приложения 7 и 6, съответно, показват, че за сравнително малка разлика в първоначалната 

инвестиция в оборудване и съоръжения за създаване на Фаб Лаб, има по-голям смисъл да се 

инвестира в модела на висок клас Фаб Лаб от самото начало.  
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10.  Оценка и управление на риска 

10.1. Потенциални рискове за Фаб Лаб в България 

Българската Фаб Лаб ще бъде обект на рискове, подобни на тези, пред които са изправени 

този тип лаборатории като цяло, както и на рискове, които са по-специфични за 

българските условия. 

 

След прегледа на дейността на различните Фаб Лаб и обсъждането на проблемите, някои 

често срещани проблеми за създаване на дългосрочни,  оперативно устойчиви Фаб Лаб 

са:  

1) невъзможност да се въведе модел, който да балансира частно управление с 

публична финансова подкрепа и да интегрира в дейността работещ механизъм за 

публично-частно управление; 

2) невъзможност да се разработи финансов модел, който да осигури дългосрочно 

финансиране;  

3) невъзможност да се привлече и задържи ангажиран и високо-квалифициран екип 

от мениджъри и служители; 

4) невъзможност да се генерира местно търсене от страна на локални клиенти, както 

и жизнеспособна общност от потребители на Фаб Лаб;  

5) липса на способност да се допълнят технологичните умения с бизнес умения, или 

да се предоставят допълнителни услуги за подкрепа на потребителите на Фаб Лаб; 

и  

6) опасения, че дигиталното  производство улеснява кражбата на интелектуална 

собственост, тъй като продуктите са предавани като дизайн и могат да бъдат 

произведени по поръчка - т.е. как да се попречи на тези дизайни да бъдат 

възпроизвеждани без разрешение.  

Съществуват и рискове, свързани с местната институционална и регулаторна среда в 

България, които биха могли да окажат влияние върху жизнеспособността на Фаб Лаб, в 

момент, когато страната полага усилия за развитие на икономика на иновациите.
36

  

Повечето от тези рискове произтичат от общото равнище на развитие на 

екосистемите/институционалната инфраструктура в България и на човешкия капацитет, 

необходим за подкрепа на икономиката на иновациите. Необходимо е да се направи 

                                                        
36

 Най-проблемните фактори, най-общо казано, за правене на бизнес в България са посочени в Доклада 

за конкурентоспособността  на Световния икономически форум за 2013-2014 г. 
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внимателна оценка на съществуващите и планираните институции, които ще подкрепят 

иновативната икономика и как те ще допринесат за сътрудничеството с Фаб Лаб. Също така, 

тъй като концепцията на Фаб Лаб е нова за България, уменията за насърчаване, управление и 

експлоатация на Фаб Лаб може да не са налични.  Освен това, потенциалните потребители на 

Фаб Лаб може дори да не са запознати с тези нови технологии и да не са в състояние да 

преценят как те биха могли да бъдат приложени в тяхната работа. Следователно, след като се 

назначи  компетентно управление на Фаб Лаб, то ще трябва да се разработи програма за 

образоване, която да достигне до значителен брой хора, да информира потенциалните 

потребители за ползите от използването на Фаб Лаб и да стимулира търсенето. 

Освен това, като се имат предвид многото нови концепции и подходи в изграждането на  

икономика на иновациите, служителите в държавните агенции за надзор вероятно не са  

добре запознати с тези въпроси. Тяхната липса на знания може да забави процесите на 

одобрение и на вземане на решения. Също така, разработва се широкообхватен набор от 

управленски политики за насърчаване на иновациите и вероятно ще има въпроси, които ще 

трябва да бъдат отработени с течение на времето при изпълнението на тези политики. Ако 

държавните служители и отговорният персонал не са информирани за механизмите за 

подкрепа на иновациите и процесите за изпълнението им на практика, правителството би 

могло да бъде пречка за действията.  

10.2. Стратегии за намаляване на риска 

Независимо от обичайните проблеми и специфичните за българския контекст 

предизвикателства при създаването на Фаб Лаб, би трябвало да бъде възможно да се 

предвидят предварително и да се компенсират най-често срещаните проблеми, както и 

свързаните с българския контекст предизвикателства.  За първите два идентифицирани 

проблема, рискът може да бъде смегчен чрез предварителна работа по изработването на 

стабилна правилна структура на Фаб Лаб и признаване на необходимостта от значителна 

публична подкрепа като основен фактор за устойчивост. Както е отбелязано в раздел 

„Управление“ на настоящия доклад, съществуват основни и доказали се модели, които 

балансират публичните и частните роли в подобни институции, които изискват публично-

частно партньорство. 

За България, предизвикателството ще бъде в избора на работещ подход при нейните 

условия, както и в прилагането му. Това е постижимо чрез правилно осмисляне и трезва 

преценка. Като нов авангарден механизъм за стимулиране на иновациите,  Фаб Лаб няма да 

бъде устойчива в продължение на няколко години, без публично или благотворително 

финансиране, което да компенсира недостатъчното пазарно търсене на нейните услуги. Този 

факт трябва да бъде отчетен при финансовия модел на Фаб Лаб още от самото начало. В  

случая с финансовия модел на България, дългосрочното публично финансиране може да бъде 

осигурено по ОПИК. След изтичането на това финансиране и когато Фаб Лаб е вече добре 

установена, финансирането може да бъде получено от комбинация от национално и местно 

публично финансиране и съ-финансиране от организации от частния сектор чрез ПЧП, 
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фондации и грантове по КСО, потребителски такси с удържане на данък върху дохода при 

източника, семинари и други услуги. 

Обичайните проблеми в т. 3, 4 и 5 са взаимно свързани, като тези оперативни рискове 

могат да бъдат значително намалени чрез избиране и задържане на компетентни 

мениджъри, особено на управляващия директор на FabLab. Това означава, че трябва да 

бъдат осигурени адекватно заплащане и надбавки в дългосрочен план за управляващия 

директор и за останалите членове на персонала, да се предвиди подходящ бюджет за връзки с 

обществеността, образование и промотиране на концепцията на Фаб Лаб,  както и атрактивни 

услуги за потребителите, за да се стимулира търсенето. Миксът  от услуги, който ще привлече 

потребителите във Фаб Лаб, ще зависи от специфичните потребности на българските 

дизайнери и иноватори. Най-големите източници на търсене ще станат ясни в хода на 

организирането на създаването на Фаб Лаб в България и на рекламата на концепцията за Фаб 

Лаб. Фаб Лаб имат обществена роля и потенциалните партньори – например, университети, 

инкубатори, независими проектантски фирми, и други - специфични за България, трябва да 

бъдат идентифицирани. 

Кражбата и нарушаването на правата на интелектуална собственост са заплахи, които 

присъстват във всяка ситуация , а като се има предвид "отворния код" на някои модели 

Фаб Лаб, както и че е трудно да се контролира как някой използва дигитален дизайн, 

подозрителните български новатори биха могли да нямат желание да използват Фаб 

Лаб. С разрастването и съзряването на глобалната мрежа на Фаб Лаб започнаха да се появяват 

решения на подобни проблеми. В действителност, вече е възможно да се продават законно 

файлове с дигитални проекти за производство, точно като музика и филми. От практическа 

гледна точка, в някои ниши, които не поддържат масово производство, дизайнерът трябва да 

обслужва единствено специализирани интереси. Патентните защити на дигиталните проекти 

за производство могат да работят само ако има някаква забрана за използване на 

интелектуална собственост и ако нарушението може да бъде установено. Всеки, който има 

достъп до инструментите, може да реплицира дизайна навсякъде; не е възможно да се водят 

дела срещу целия свят. Вместо да се опитват да ограничават достъпа, се появиха и 

процъфтяват софтуерни компании, които споделят свободно своите изходни кодове и са 

компенсирани за услугите, които предоставят. Създават се клирингови къщи, подобни на е-bay 

- например Ponoko, които да събират роялти от използването на подобни дигитални проекти, 

което е един от начините дизайнерите да се възползват от своята интелектуална собственост. 

Разпространението на дигиталните инструменти за производство води също и до съответната 

практика за хардуер с отворен код. 

В крайна сметка създаването, поддържането и ползването на Фаб Лаб е въпрос на анализ 

на разходите спрямо ползите, а за България социално-икономическите ползи за местната 

общност и за нацията от съществуването на Фаб Лаб и иновациите, които тя може да 

стимулира,  далеч надхвърлят посочените рискове. За относително малка първоначална 

инвестиция в оборудване, съоръжения и персонал и известна текуща оперативна подкрепа, 

България има възможност да създаде средство, което стимулира иноваторите в МСП, 

академичната общност и изследователите. Това е възможност, която България трябва да 

обмисли много внимателно. 
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11.  Възможности за рамката за мониторинг и оценка  

Системните средства за оценка на дейността и представянето са от съществено значение 

за доброто управление и надзор. Въпреки че вероятно ще има развития, които да отразят 

реалностите на пазара, целите, поради които се създава Фаб Лаб и съпътстващите индикатори 

за представяне трябва да са ясни от самото начало. Следователно, заедно с изграждането на 

Фаб Лаб и определянето на нейните конкретни цели, трябва да бъдат заложени ясни 

показатели за изпълнение и да бъдат събрани изходни данни, за да може да се извършва 

редовна периодична оценка на действителните резултати. След започване на действителната 

експлоатация, може да стане ясна необходимостта от допълнителни мерки, които да бъдат 

добавени към вече съществуващите. 

Модел за мониторинг и оценка/показатели за изпълнение на системата за Фаб Лаб 

Въпреки, че всяка Фаб Лаб е уникална, някои общи препоръчителни индикатори за 

изпълнение, които могат да бъдат взети под внимание са следните:  

 брой потребители и обем на използване на месец,  

 брой продукти, които се разработват на година,  

 брой патенти на година,  

 брой проекти, които излизат за финансиране от групи частни лица в международен 

план, 

 брой потребители и обем на използване на месец, 

 размер и процентен дял на подкрепата от страна на местната общност, 

 съвместни партньорства с други институции в подкрепа на иновациите и научните 

изследвания, като например университети, гимназии, научноизследователски 

институти, търговски асоциации и т.н.   

 ежедневната работа на Фаб Лаб трябва да отговаря на изисквания за ниво на основна 

заетост или използване на пространството и оборудването.  Например, една възможна 

скала
37

 би могла да бъде:  

o Заетост/използване на оборудването под 30% се оценява като твърде ниско,  

o 40% заетост/използване на оборудването се оценява като средно, и 

o 80% заетост/използване на оборудването се оценява като много добро.  

 Удобна метрика за оценка на финансовото представяне на Фаб Лаб като цяло е ръстът 

на средните EBITDA (т.е. приходи, които са равни на оборота минус разходите преди 

                                                        
37

 Тези данни до голяма степен ще бъдат показателни за желанието от страна на клиентите да използват 

Фаб Лаб и ще представляват отражение на ефективността на Фаб Лаб за привличането на потребители. 

В крайна сметка, приходите и паричните потоци, генерирани от потребителите, са тези индикатори, 

които ще бъдат определящи за възможността на Фаб Лаб да се самоиздържа. 
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лихви, данъци, обезценяване и амортизация)
38

 на Фаб Лаб през последните три години 

на оценката, но в крайна сметка, постигането на равновесната точка на паричния 

поток
39

 ще бъде от съществено значение за дъгосрочната устойчивост на Фаб Лаб като 

текуща дейност. Ясно е, обаче, че много малко самостоятелни Фаб Лаб биха постигнали 

такава доходност; следователно,  по-реалистична мярка би бил делът на публично 

финансиране на бюджета на Фаб Лаб и дали публичното участие се намалява. 

 Развитието на местни малки и средни предприятия, което произтича от използването на 

Фаб Лаб и показатели като например увеличаване на броя на служителите им, растеж, 

който регистрират по отношение на EBITDA и т.н., биха могли да послужат като още 

една мярка за демонстриране на широкото въздействие на Фаб Лаб, ако тази 

информация може да бъде събрана от подобни независими трети страни докато те 

използват услугите на Фаб Лаб и най-вече, след като напуснат. 

Това са само няколко от широк набор от възможни индикатори за представяне, които 

могат да бъдат по-внимателно дефинирани,  след като се определят структурата и целите 

на българската Фаб Лаб. В това отношение, вероятна дългосрочна цел за България ще бъде 

да насърчи създаването на нови продукти на индустрията, които  да допринесат за експортната 

икономика на страната. Следователно, ще трябва да се разработят мерки за оценка на 

въздействието на Фаб Лаб по отношение на стандартните потребители, които създават 

проекти, които не биха могли да имат влияние върху износа, и вероятно за корпоративните 

потребители, които се занимават или подкрепят производството на стоки с експортен 

потенциал. 

В крайна сметка, работата на Фаб Лаб (подобно на технологичните бизнес инкубатори и 

други и средства за разработване на иновации) следва да се оценява спрямо резултатите, 

които са постигнати. Тези организации предимно служат за общественото благо, като 

допринасят за постигането на социално-икономически цели. Те оказват значително качествено 

въздействие върху отделни хора, бизнеси, върху цялостното икономическо развитие на 

местната общност и други свързани приоритети. Поради това, реалното дългосрочно 

въздействие, което се постига,  е неизмеримо по-важно от краткосрочни индикатори, като 

например степента на запълване на работилницата или честотата на провалите. 

                                                        
38

 Въпреки, че EBITDA е добра метрика за оценка на рентабилността, тя не оценява паричните потоци, 

които са необходими  за поддържане на текуща дейност. Тя също така не отчита и необходимите 

средства за финансиране на оборотни средства и за подмяна на остаряло оборудване, които в някои 

предприятия могат да бъдат значителни. 
39

 Равновесната точка на паричния поток служи като важно изчисление при оценката на финансовото 

състояние на бизнеса. Тя взема под внимание не само какви приходи е необходимо да има  

предприятието спрямо своите разходи, но също така и кога ще бъдат събрани парите от продажбите в 

сравнение с това кога се дължат парите за разходите на бизнеса (например, за наем, заплати, 

консумативи, и т.н.). Чрез изчисляване на равновесната точка на паричния поток, бизнес мениджърите 

могат да предвиждат периоди, когато ще трябва да черпят от резервите на дружеството, да вземат на 

заем пари или дори да продават активи, за да покрият основни разходи.  
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12.  Планиране и етапи на реализация  

 

Прогнозният график е въз основа на вътрешните насоки на Fab Foundation и може да варира за 

различните етапи, следователно месеците, дадени по-долу, са приблизителни.  Моля, имайте 

предвид, че за всеки Фаб Лаб може да трябват приблизително около 7-12 месеца, считано от 

първата среща, преди да започне да функционира напълно. 

 

Етап 1 (1 - 3 месец) 

 Първа среща между потенциалните приемни организации, Министерство на икономиката, 

Световната банка и други ключови заинтересовани страни в процеса на учредяване, с цел 

потвърждаване на взаимен интерес, готовност и ангажираност.  

 Подаване на Проспект за Фаб Лаб във Fab Foundation (за регистрация в глобалната мрежа 

на Фаб Лаб) 

 Подписване на Меморандум за разбирателство (МР)  

 Наемане на Фаб Лаб мениджър 

 Начало на срещите на Проектния екип: първа среща – проектиране и договаряне на бизнес 

и финансовите модели на Фаб Лаб, идентифициране на целите на учебната програма, 

потенциални информационни програми за достигане до потребителите, възможностите за 

обслужване на всяка Фаб Лаб общност, както и важните заинтересовани страни и 

участници  

 Изготвяне на плана за разпределение на Фаб Лаб 

 Втора среща на Проектния екип: преглед на окончателния план за разработване и 

оформление на Фаб Лаб и изготвяне на първоначалните продукти по програмата 

 Официален преглед и одобрение на физическия дизайн и оформление на Фаб Лаб  

 Разработване на комуникационна стратегия и план за достигане на потребителите 

 Закупуване на на материали, консумативи и оборудване  

 

Етап 2 (3 - 6 месец) 

 Обновяване на обекта, реконструкция и/или изграждане на нов обект  

 Трета среща на Проектния екип: проектиране, преглед и разработване  на инструментите 

за мониторинг и оценка, осъществяване на връзка със заинтересованите страни 

 Срещи със съществуващи и нови партньори за уточняване къде, кога и как те биха могли 

да допринесат за проекта, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.  

 Разработване на програми и партньорства за общността и работната сила 

 Месечни онлайн срещи на Проектния екип за отчитане на напредъка и актуализация на 

програмата 

 Започва изпълнението на комуникационната стратегия за стартирането на Фаб Лаб 

 Продължават срещите за развитие на партньорства и връзка със заинтересованите страни  
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 Оборудването е доставено във Фаб Лаб, следва една седмица за инсталация  и монтаж 

 Веднага след инсталиране на оборудването – едноседмична сесия за обучение и 

интегриране на учебната програма  с участието на персонала, студентите и членовете на 

екипа за обучение – продължаване на оценката (времевата рамка и стратегията трябва да 

бъдат договорени с институцията/ приемащата организация) 

 Отчетност на всеки шест месеца пред основните заинтересовани страни (Министерство на 

икономиката, Световната банка, Fab Foundation и други) относно програмните, финансови 

и оперативни аспекти на Фаб Лаб  

 

Етап 3 (6 - 12 месец и след това) 

 Провеждане на оценки на преподаватели, студенти и потребители преди пускането в 

експлоатация на Фаб Лаб  

 Започват програмите на Фаб Лаб 

 Поддържане на съществуващите партньорства и развитие на нови партньорства 

 Провеждане на ежемесечни разговори / видеоконференции между екипа на Fab Foundation, 

екипа за обучение и студентите и персонала на Фаб Лаб  

 Текуща оценка на програмите и въздействието 

 Екипът на Fab Foundation и приемната организация ще определят по-нататъшните 

приоритети за обучение и ще разработят персонализирани сесии за професионално 

развитие 

 Подобряване на програмата въз основа на дадената обратна връзка 

 Продължаващо развитие на програмите и ресурсите, и развитие на ресурсите за 

устойчивост  

 Годишно посещение от Fab Foundation 

 Отчетност на всеки шест месеца пред  основните заинтересовани страни (Министерство 

на икономиката, Световната банка, Fab Foundation и други) относно програмните, 

финансови и оперативни аспекти на Фаб Лаб  

 

 

Етап 4 (12-36 месец) 

 Поддържане на съществуващите партньорства и развитие на нови партньорства 

 Провеждане на ежемесечни разговори / видеоконференции между екипа на Fab Foundation, 

екипа за обучение и студентите и персонала на Фаб Лаб  

 Текуща оценка на програмите и въздействието 

 Приемната организация ще определи по-нататъшните приоритети за обучение и сесиите за 

професионално развитие.  

 Подобряване на програмата въз основа на дадената обратна връзка 

 Продължаващо развитие на програмите и ресурсите, и развитие на ресурсите за 

устойчивост  
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 Годишно посещение на място от Fab Foundation 

 Отчетност на всеки шест месеца пред  основните заинтересовани страни (Министерство 

на икономиката, Световната банка и Fab Foundation) относно програмните, финансови и 

оперативни аспекти на Фаб Лаб  
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II. ВОДЕЩИ ИНКУБАТОРИ ОСНОВАВАЩИ СЕ 

НА ИНОВАЦИИТЕ 

1. Обща информация 

Бизнес инкубаторите и акселераторите (ускорителите)
40

 подпомагат развитието на 

технологичните иновации и стимулират задвижвания от знанията икономически растеж. 

И двата вида програми (инкубатори и акселератори) помагат на начинаещите предприемачи и 

стартиращите компании да се установят и да преминат през ускорено развитие; подкрепените 

компании или завършват програмата след определения ускорителен/инкубаторен период, или 

отпадат от нея, ако не успеят да постигнат заложените цели и показатели. 

Бизнес инкубаторите могат да бъдат както организации със стопанска цел, така и с 

нестопанска; а акселераторите са всъщност инкубатори с изцяло бизнес насоченост, 

които се фокусират върху стартиращи компании с потенциал за голям растеж и голяма 

финансова възвращаемост. Акселераторът може да се възприема като по-развита версия на 

бизнес инкубатора, тъй като акселераторите са създадени да подпомагат бързо развиващите се 

технологични идеи (т.е. да подкрепят бързо развиващите се фирми, т.нар. "газели") и да ги 

придвижат към производството на продукти, които могат да се реализират на пазара. 

Каре 5: Ключови разлики между инкубатори и акселератори 

Акселераторите обикновено предлагат "тренировъчни" програми с продължителност от 3 месеца до 

най-много 1 година като осигуряват на стартиращите компании необходимия капитал, менторство и 

инвеститорски мрежи, за да могат те да развият своите идеи и продукти. Акселераторите най-често са 

предприятия с бизнес насоченост като акселераторът има дялово участие в стартиращата фирма.  

Повечето акселератори разчитат на частни инвестиции и предлагат на стартиращите компании сийд 

финансиране в рамките на $20-50 хил. както и менторски услуги и възможности за професионални 

контакти с венчър капиталисти и бизнес ангели срещу дялово участие в компанията (обикновено 6-8%). 

Физическото пространство има по-малко значение при акселераторите, тъй като фокусът е върху 

"газелите", т.е. върху бързото завършване. Някои акселератори в сферата на ИКТ могат да бъдат и 

виртуални и да се нуждаят от съвсем малко офис пространство. 

Инкубаторите помагат на стартиращите компании в най-ранен етап като им предлагат по-ниски нива на 

наемите, офис пространство и оборудване, и най-вече им осигуряват "фирмена" среда, която насърчава 

сътрудничеството между стартъп компаниите, които са наематели в инкубатора. Повечето инкубатори 

се финансират чрез грантове и не са с бизнес насоченост; въпреки че предлагат бизнес обучение и 

правна помощ, инкубаторите обикновено не предлагат подкрепа по отношение на управлението. 

Инкубаторите рядко предлагат финансова подкрепа, а мениджърите им не са задължително експерти от 

индустрията. Офис помещенията или лабораториите, т.е. физическото пространство, представляват най-

важния елемент от инкубатора. В сравнение с акселераторите (които се фокусират само върху "газели") 

периода на завършване при инкубаторните програми е доста по-дълъг: между 2 и 5 години. 

                                                        
40

 Разликата между бизнес инкубатори и акселератори е фина и понякога тези два термина се използват 

взаимозаменяемо както в интернет, така и в печатни публикации. Съществуват, обаче, важни 

разграничителни признаци. 
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1.1. Инкубатори базирани на иновации 

Бизнес инкубаторите представляват всеобхватна програма за подкрепа на бизнеса, 

предназначена да подхранва бизнес идеите и стартиращите компании, работещи в 

областта на иновациите, за определен период от време. Традиционните инкубаторни 

услуги включват работни помещения, гъвкави условия по наемите, ползване на общо офис 

оборудване, директна бизнес подкрепа под формата на насоки, менторство, професионални 

контакти с капитала и други технически ресурси.
41

 Типичният инкубатор, базиран на 

иновациите (ИБИ) помага също на стартъп компаниите да се възползват от близките 

взаимоотношения с изследователската общност и осигурява на начинаещите иновационни 

бизнеси среда в подкрепа на тяхното стабилизиране и увеличава шансовете им за успех.
42

 Това 

да се реализират финансовите интереси свързани с работата на компанията наемател в 

инкубатора не е задължително, но увеличава шансовете й за успех. 

Едно от силните предимства на инкубаторите базирани на иновациите, особено на места, 

където предприемаческият потенциал не е особено развит, е че те създават подкрепяща 

среда за експерименти в бизнеса, които се фокусират върху образованието, менторството 

и създаването на връзки. Това позволява неподходящите бизнес идеи да отпаднат на 

ранен етап в процеса и намаляват предварителните предприемачески разходи, а добрите 

бизнес концепции получават повече възможности за успех на пазара. Допълнителните 

цели на ИБИ са да допринасят за конкурентоспособността и създаването на работни места, да 

помагат на центровете за НИРД да комерсиализират своето ноу-хау; както и да помагат на 

университетите и бизнесите да генерират спин-оф дейности. 

Каре 6: Програмата за технологични инкубатори (Израел) 

Като част от Програмата за технологични инкубатори (ПТИ) в периода 1990 - 1992 година, в Израел се 

създават 28 инкубатора в сътрудничество с университетите, местните власти и големите фирми. Всеки 

инкубатор е организация с нестопанска цел, която предлага финансова подкрепа, консултации, както и 

офисно и лабораторно пространство на около 8 инкубаторни компании всяка година; в посочения 

период се разработват около 200 проекта с НИРД насоченост и различна степен на развитие. През 2002 

г. Департамента по науката към Министерството на икономиката (Оffice of the Chief Scientist - OCS) 

започва да приватизира инкубаторите и до края на 2006 г. от 24-те съществуващи инкубатора, 17 са 

приватизирани, а един нов инкубатор за биотехнологии е създаден. Научените уроци от ПТИ са 

следните: 

Силната публична подкрепа за сийд финансирането е от ключово значение. Само 2.4 процента от 

инкубаторните проекти са получили финансиране от венчър капитал (ВК) докато са били в инкубаторен 

период, което като съотношение е много малко, като се има предвид, че израелската 

високотехнологична индустрия разчита значително на финансиране от ВК - 52 процента от фирмите се 

финансират от ВК. 

                                                        
41

 Виж списък на типичните за един бизнес инкубатор услуги в Анекс 2. 
42

 За по-подробна дискусия вж.: Изследователски доклад: “Feasibility study on Technology Incubators and 

New types of Business Incubators” / "Предварително проучване на технологични инкубатори и нови 

видове бизнес инкубатори, Small Innovative Business Support Network / SIB net (EU 31398) Riga, Latvia 

(2011) 
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Засилената първоначална публична подкрепа може да бъде намалена с узряването на проектите. 
Частното финансиране, което управляващият екип на инкубаторите получава, се увеличава с течение на 

времето и през годините повечето от инкубаторите биват приватизирани. Днес 17 от 24-те инкубатора 

се управляват на частни начала (въпреки че правителството продължава да инвестира във всички 

инкубатори). Силната подкрепа с публични средства е необходима в началото, но може да бъде 

редуцирана с узряването и постигането на успехи от страна на програмата.  

Оценяването трябва да се провежда от мрежи от експерти. ПТИ успява да създаде мрежа от 

експерти, които подпомагат програмата в процеса на селекция, което е особено важно като се има 

предвид, че подаваните проекти са от различни области на познанието и отразяват много специфични 

експертни знания и опит. 

Делът на предприемача играе важна роля. При ПТИ правилото е, че поне 30% от акциите на 

компанията (след първия рунд на финансиране) остават собственост на предприемача. Това кара 

предприемача да запази мотивацията си и да бъде особено ангажиран с компанията, тъй като точно той 

притежава най-важното технологично ноу-хау за развитието й.  

Трябва да се отдели специално внимание на подбора на мениджър.  Мотивацията и уменията, 

необходими за подпомагане на едно развиващо се предприятие са също толкова важни колкото и тези, 

необходими за управлението на вече съществуващо такова. Затова е необходимо да се отдели специално 

внимание на подбора на водещите кадри в инкубатора.  Процесът на приватизация значително 

допринася за повишаване компетентността на ръководството на инкубаторите.  

Необходимо е инкубаторите да бъдат в близост до университети. Шефер и Френкел (2002 г.) 

показват, че близостта на инкубатора до университетски научноизследователски център е от особено 

значение, особено що се отнася за областта на природните науки.  

1.2. Акселератори 

Целта на акселератора е да позволи на стартиращата компания да узрее от етапа на 

създаване до етап, в който е готова за следващата стъпка - растеж и разширяване. По 

време на акселераторния инкубационен период стойността на стартиращата компания 

се покачва и от това, естествено, акселераторът извлича печалба тъй като има дялово 

участие в акселерираната компания. Финансирането, което акселераторът осигурява, може 

да представлява самофинансиране от страна на собственика на акселератора или да идва от 

други източници. Обикновено собственикът на акселератора получава дял от печалбите 

получени от по-зрелите компании (заради увеличаването на стойността на фирмата), който е 

пропорционален на дяловото участие на акселератора при финансирането на стартиращата 

компания.  

Причината акселераторите да са доказали, че са по-успешни от инкубаторите е, че 

стимулите на отделните страни при тях са в синхрон. Собственикът на акселератора има 

стимул да избира фирми, които имат потенциал да бъдат успешни и им предлага най-доброто 

финансиране и менторство според възможностите си, така че стартиращите фирми завършват 

бързо и увеличават стойността си. Тези, които осигуряват финансиране за акселератора, се 

ръководят от подобни стимули, тъй като възвращаемостта им зависи от положителния баланс, 

създаден от акселератора.  
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1.3. Оптималният модел 

Акселераторите предлагат сравнително скромна първоначална финансова подкрепа и се 

фокусират върху компании с потенциал за бърз растеж, които могат да узреят в много 

кратки срокове. Поради тази причина акселераторите преобладават в секторите с бърз 

растеж като информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и интелигентна 

енергия.  Инкубаторите предлагат по-широко включване и се съсредоточават върху 

компании, които имат потенциал за висок растеж, но не е задължително да узряват 

бързо, а се нуждаят от оборудване за тестване, лаборатории, офис пространство, 

подкрепа свързана с нормативни документи и защита на интелектуалната собственост и 

т.н. В този контекст, ИБИ могат да бъдат подходящи не само за ИКТ компаниите и други 

"газели" (както се случва при сийд/акселераторните фондове Илевън и Лончхъб), но и за 

подхранването на иновационни стартъпи в сектори като хранопреработване, електроника, 

биотехнологии, природни науки, културни и творчески индустрии. 

Каре 7: Ускоряване на соларни стартъпи 

Най-бързо растящият сегмент от икономиката на чистата енергия е възприемането на соларни 

технологии за производство на електричество, включително решения за ефективно електроснабдяване и 

управление на запасите, помощни и софтуерни системи, както и находчиви финансови или бизнес 

модели за осъществяването им. 

Частния акселератор SfunCube в Оукланд, Калифорния, обединява соларни предприемачи, консултанти 

и инвеститори и дава възможност на стартиращи соларни компании да започнат и да развият 

производството си. Десет обещаващи соларни компании се присъединяват към акселератора всяка 

година и SfunCube им осигурява безплатно офис пространство, безплатни консултации по финансови, 

правни и маркетингови въпроси, както и по въпросите на защитата на интелектуалната собственост; а 

също така свързва резидентните си стартиращи компании с потенциални инвеститори. Масачузетския 

технологичен институт (МТИ) се фокусира върху решения, които свалят цената на слънчевата енергия и 

я правят по-чиста и по-надеждна от традиционните изкопаеми горива. Подразделението на МТИ 

Engineering Systems Division се фокусира върху решения за "паритет в мрежата, които позволяват на 

собствениците на жилища да използват слънчева енергия, а Акселераторът за чиста енергия (Clean 

Energy Accelerator) използва сложна математика, за да разбере кои материали, компоненти и химически 

процеси ще позволят създаването на най-добрите и най-чистите соларни клетки. 

Най-добрите международни практики насочват вниманието към модел на подкрепа, 

който започва с предварително инкубиране, т.е. всички услуги, необходими за 

подхранване на пазара за интензивно инкубиране, което обикновено се фокусира върху 

разработване на идеи и бизнес планове, често в под формата на конкурси и в 

сътрудничество с университети. Този пре-инкубационен процес създава "поток" от фирми, 

които са готови да бъдат инкубирани. Следва основният бизнес инкубационен процес и накрая 

идва пост-инкубационния период, който включва услуги в подкрепа на последващия растеж 

на компаниите, завършили инкубатора, на пазара. Някои от паралелните услуги включват 

бизнес инкубиране за отдалечени компании и по-точно за компании, които не са включени в 

рамките на ИБИ, но го посещават от време на време; както и виртуално бизнес инкубиране: 
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онлайн бизнес инкубиране свързано с предоставяне на информация, консултации относно 

бизнес планове, менторство, бизнес насоки и съвети.
43

 

2. Предварително проучване 

Едно предварително проучване помага "на онези, които разработват бизнес 

инкубаторите, да решат дали определен бизнес инкубатор ще се окаже ефективен в 

дадена обстановка, като определя дали предложеният проект притежава солидна 

пазарна и финансова основа, солидна подкрепа от общността и истински застъпници. 
Освен това, предварителното проучване установява дали има препятствия, които 

организаторите на бизнес инкубатора биха срещнали и предлага варианти за преодоляването 

им като отчита съществуващата екосистема и допълващите и допълнителни институции. То 

може да провери също така дали предложеният бизнес инкубатор ще работи в полза на по-

широките цели за развитие на общността.”
44

 Необходими са постоянни консултации под 

формата на фокус групи, семинари и уъркшопи с ключови заинтересовани страни от 

иновационната екосистема, академичната и бизнес общности и правителството, за да се реши 

не само дали инкубаторът е адекватен и подходящ за финансиране, но и за да се 

синхронизират очакванията и ангажиментите.
45

  

Настоящият доклад представлява едно упражнение за провеждането на предварително 

проучване за водещи ИБИ, което дефинира вида информация и ресурси, необходими за 

осъществяване на проучването. Следващата стъпка в процеса, самото проучване, чието 

провеждане ще отнеме до шест месеца, ще осигури подробна информация за процеса на 

създаване на ИБИ, за необходимостта от повишаване на осведомеността относно ползите от 

подкрепата на иновациите в България с цел ускоряване на прехода на страната към икономика 

базирана на знанията, както и относно публичните ангажименти към инкубатора в 

краткосрочен и средносрочен план. 

Това проучване би включвало : 

 Анализ на местните условия и пазара за инкубатори в България, включително водещи 

ИБИ, които да бъдат базирани в София, където търсенето изглежда най-голямо;  

 Анализ на базата от предприемачи - потенциални клиенти - в България (а вероятно и на 

съседния регион - Югоизточна Европа);  

 Съществуващите и потенциални връзки с университетите; 

 Съществуващата мрежа от услуги в подкрепа на бизнеса; 

 Подходящо пространство за позициониране на инкубатора; 

 Краткосрочни и средносрочни финансови прогнози, включително ангажименти от страна 

на държавни агенции. 

                                                        
43

 Вижте таблицата, която сравнява инкубаторните модели в Бразилия, Китай и САШ, Анекс 3 
44

 A Comprehensive Guide to Business Incubation/Пълен наръчник за бизнес инкубаторите, NBIA (2004) 
45

 Опитът с подобни инициативи показва, че заинтересованите страни първоначално са много 

ентусиазирани, но често имат нереалистични очаквания като се надяват на резултати и въздействие в 

рамките на няколко години, а не в рамките на по-реалистичен период като 8-12 години.  
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Проучването би включвало и секторен анализ, за да се определят тези, където може да се 

постигне най-голяма икономическа полза посредством технологично предприемачество 

подкрепено от инкубатор. 

Типичното предварително проучване консолидира информацията по начина представен по-

долу. 

1. Анализ на пазара  

a. Политика в подкрепа на иновациите 

b. Отговор на търсенето от страна на бизнеса 

c. Местоположение 

d. Източници на финансиране 

e. Икономически двигатели 

f. Предприемаческа база (пул) 
2. Управление 

a. Инкубаторни лидери 

b. Мениджмънт и човешки ресурси 

c. Критерии за подбор – при приемането и при завършването 

d. Инкубационен период 

e. Индикатори за качеството на работата за мониторинг и оценка 

3. Съоръжения и услуги 

a. Източници на подкрепа 

b. Достъп го финансиране 

c. Менторство и консултации за бизнес планиране 

d. Технологична помощ 

e. Мониторинг на НИРД 

f. Развитие на продукти 

g. Подкрепа в областта на ИС 

h. Подкрепа по отношение на нормативната уредба 

i. Маркетингови проучвания и консултации 

4. Финансов модел  

a. Разходи за създаването 

b. Текущи разходи 

c. Източници на финансиране и съ-финансиране 

d. Критерии за финансова устийчивост 

3. Анализ на пазара 

3.1. Политика в подкрепа на иновациите  

Насърчаването на инкубацията и растежът на малки иновативни фирми е стратегически 

приоритет за ЕС в програмата Хоризонт 2020. Работата на инкубаторите в много от 

държавите-членки на ЕС предоставя добри примери за това как инкубаторите, наред с други 
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центрове за върхови постижения, са част от стратегията за развитието на клъстери за нови 

технологии и дейности базирани на знанието, построени върху индустриалните традиции и 

силните страни в НИРД на съответните региони - автомобилни технологии, биотехнологии, 

електроника, софтуер и ИКТ, и т.н. В този контекст, важен измерител за търсенето на 

технологичния бизнес инкубатор е дали той помага за изпълнението на целите на българската 

Стратегия за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и 

иновациите. 

Каре 8: Иновации 

Водените от търсенето иновации произлизат от желанието да се задоволят нуждите, изразени от пазара 

и по тази причина генерират постепенно нарастващи иновации.Обикновено  резултатите попадат във 

вече съществуващи пазари. Предизвиканите от технологиите иновации, от друга страна, са водени от 

НИРД и от конкурентните преимущества на новите технологии. Те генерират по-радикални иновации и 

създават нови пазарни сегменти. 

На международно ниво, основен фактор за създаването на публично-финансирани ИБИ е 

степента, до която инкубаторът играе активна роля в по-широката стратегия за 

развитие на региона и държавата като цяло
46

. Най-добрите европейски практики показват, 

че успешните ИБИ не са самостоятелни единици, а интегрална част от екосистемата на 

основните играчи от средите на бизнеса и научните изследвания, държавните агенции и 

финансиращи програми, които работят заедно, за да насърчават  иновациите, 

конкурентоспособността, обмяната на технологии и други основни цели на публичните 

политики.
47

 

Каре 9: Ролята на инкубаторите за развитие на иновационната политика 

Инкубаторните практики в Австрия, Германия и Финландия представляват добри примери за това къде 

се случва това: в тези страни инкубаторите (наред с други центрове за върхови постижения, например  

центрове за НИРД) са част от стратегията за развитие на клъстери от нови технологични дейности 

съобразени с индустриалните традиции и силните НИРД страни на съответните региони -  автомобилни 

технологии, биотехнологии, електроники, софтуер и ИКТ, и т.н. Връзките между самите инкубатори, 

както и между инкубаторите и други ключови играчи, се смята за особено важен фактор за успеха на 

цялостните стратегии. На други места връзките между инкубаторите обикновено се случват в контекста 

на националните асоциации и с цел лобиране и промоция на добри практики в управлението на 

инкубаторите. 

Directorate General, EC: “Final Report: “Benchmarking of Business Incubators”, CSES (2002) 

В България съществуват структури и инструменти за подкрепа на бизнеса, както 

субсидирани, така и на пазарни начала, чийто дизайн и начин на функциониране поне в 

някои аспекти, наподобяват тези, предоставени от ИБИ. Въпреки това, има нужда от 

ИБИ, тъй като те биха могли да компенсират недостатъците на съществуващите 

структури за подкрепа; например, съществуващите инкубатори не се фокусират върху 

                                                        
46

Естествено, частно финансираните технологични инкубатори биха гледали на този въпрос по доста 

по-различен начин, тъй като тяхната основна цел е увеличаването на богатството на собствените им 

акционери. 
47

 Directorate General, EC: “Final Report: “Benchmarking of Business Incubators”, CSES (2002) 
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стартъп компании, базирани на иновациите; сийд и акселераторните парични фондове и 

бизнес ангели се фокусират върху “газелите”, имат малка конкуренция и инвестират в едва 

няколко проекта; държавните схеми за подкрепа, част от оперативните програми, са 

бюрократични и затова обезсърчават някои участници; обучението и менторството са на 

доброволни начала, като менторите обикновено не участват в управлението на всеки от 

проектите. Най-важното обаче е, че връзките с изследователската общност във всички 

структури и инструменти са много слаби
48

. ИБИ биха могли да обърнат специално внимание 

на въпроса за преодоляването на пропастта между изследванията и индустрията. 

Таблица 9: Обобщение на иновационната инфраструктура на България 

 Структура Количество Цели 

1 Изследователска 

инфраструктура 

7 Приоритетизация на най-значимите съществуващи 

изследователски инфраструктури и ресурси в национални 

изследователски комплекси 

2 Съвместен Иновационен 

Център, БАН  

1 Координация и подкрепа  за институтите на БАН в 

изследванията и иновациите 

3 Центрове за върхови 

постижения, БАН 

8(9) Обучение и продължаващо образование в съответните 

области; осъществяване на връзка с образователен и бизнес 

секторите 

4 НИРД сектори във ВУЗ  7 Взаимодействие между университети и бизнеси в 

представянето на изследователски проекти 

6 Технологични центрове  4 в рамките на 

ОПК 

Насърчаване на иновациите чрез подобряване диалога и 

сътрудничеството между бизнеса и академичната общност 

7 Центрове за 

предприемачество  

5 Насърчаване на предприемачеството във ВУЗ 

8 Бизнес Инкубатори (БИ) 3БИ  

(съществуващи 

в момента) 

Насърчаване  на предприемачеството 

9 Иновативни клъстери  12 в рамките 

на програма 

ФАР, 16 по 

ОПК 

Бизнес контакти 

10 Техно Парк София 1 Създаване на престижен модерен център за наука и бизнес  

и привличане на учени от световна класа 

Източник: Количества изчислени на база данни от Фондация Приложни изследвания и комуникации и 

друга налична информация 

Много типове иновационни инструменти,  включително ИБИ специализиращи в 

отделни сектори, биха имали съществено влияние в развитието на българската 

иновационна програма. Например, инкубаторите биха били адекватните инструменти за 

                                                        
48

Сийд и акселераторни фондове Илевън, Лончхъб, Бетахаус предлагат подкрепа на стартиращи 

компании, но нямат директни връзки с академичната общност; програми, финансирани по оперативните 

програми също са се провалили в осъществяването на смислени връзки между изследователските и 

бизнес общностите. 
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насърчаване и развитие в секторите на информационната комуникация и технологиите (ИКТ) 

и културните и творческите индустрии (КТИ), както и за насърчаването на фармацевтични 

стартъп компании, с фокус върху биотехнологиите и естествените науки. Сектори като 

машиностроене/електроника, както и обработката на храни, обаче, ще се нуждаят от 

комбинация от иновативни инструменти, които стигат отвъд бизнес инкубирането т.е. 

подобрение и разпространение на технологична пътна карта, тестване на концепции и 

прототипни лаборатории, сертификационни лаборатории, съоръжения за експериментиране и 

т.н. 

Инкубатори, специфични за отделните сектори, биха могли да предоставят целия набор 

от услуги от пред- до пост- инкубационната фаза, както и да предоставят подкрепа на 

всеки, който има адекватна идея в рамките на специфичен икономически сектор, 

(например преработка на храни, машиностроене и т.н.) с цел да се освободи истинския 

потенциал на региона, където се намира ИБИ. Според спецификите на сектора, те могат да 

се нуждаят от специфична инфраструктура, която да посрещне нуждите на наемателите на 

инкубатора; например в преработката на храни наемателите биха се имали нужда от 

експериментални съоръжения и полета; една иновативна стартъп компания, работеща в 

биотехнологиите или естествените науки би имала нужда от добре оборудвани лаборатории и 

значителна юридическа помощ с ПИС и въпросите, свързани с нормативната уредба; един 

ИБИ за машиностроене и електроника трябва да има възможност да предостави най-

съвременни лаборатории за тестване на концепции и създаване на прототипи, 3D принтери и 

т.н. 

Таблица 10: Бизнес иновационни инструменти, в синхрон със Стратегията за интелигентна 
специализация в областта на  научните изследвания и иновациите 

Производство и 

преработка на 

храни 

Машиностроене и 

електроника 

Фармацевтика ИКТ КТИ 

Технологична 

пътна карта 

Технологично 

обновление  и 

разпространение 

Сертификационни 

лаборатории 

Експериментални 

полета и 

съоръжения за 

преработка 

Конкурентни 

грантове за 

съфинансиране на 

изследователски  

колаборации с 

бизнеса 

Интегриране на 

клъстери и 

Технологична 

пътна карта 

Технологично 

обновление  и 

разпространение 

Репликация на 

успешни клъстери 

и иновационни 

мрежи: 

електромобили, 

хидравлика, LED 

технологии 

Програми за 

разширяване на 

технологиите 

Конкурентни 

грантове за 

съфинансиране на 

изследователски  

колаборации с 

бизнеса 

 

Бизнес 

инкубатори с 

финансиране 

на ранен етап 

Сиид/Акселер
аторни и/или 
ВК 

финансиране 

Бизнес 

инкубатори с 

финансиране на 

ранен етап 

КТИ -

специфични 

съфинансиращи 

грантове за 

развитие и 

интеграция на 

иновативни 

продукти, 

процеси, 

маркетингови и 

организационни 

схеми 
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Производство и 

преработка на 

храни 

Машиностроене и 

електроника 

Фармацевтика ИКТ КТИ 

иновационни 

мрежи чрез 

създаването на 

Хранителен Тех 

Парк в Пловдив 

Източник: “Коментари по Стратегията за интелигентна специализация в областта на 

научните изследвания и иновациите” Световна банка (2013) 

Създаването на нови инкубатори базирани на иновациите с фокус върху: стартъпи с 

концентрация на знания, бизнеси занимаващи се с комерсиализация на иновации и 

научни изследвания, както и учени в областта на технологиите, развиващи 

изследователски/иновационни идеи с бизнес потенциал, биха били в синхрон с 

настоящите цели на публичната политика.
49

 Тези инкубатори, с водещ ИБИ базиран в 

София
50

, ще са от полза на съществуващите микро и малки технологични фирми, както и на 

технологични стартъпи, действащи в сектори с висок растеж и иновационен потенциал. 

Подобни водещи ИБИ биха имали стойностни предложения за всяка група 

заинтересовани страни. Например, за правителството, инкубаторът ще спомогне за 

засилването на растежа на сектори с висока концентрация на знания, които генерират 

продукти с по-голяма добавена стойност и услуги със значителен потенциал за износ и 

разпространение на иновациите. По подобен начин, инкубаторът ще помогне на стартъп 

компаниите да подобрят своите бизнес шансове чрез управлението на екипната работа, 

изграждането на умения, валидирането на идеи, връзки и техническа експертиза, както и 

пълната гама от инкубаторни услуги, ако бъдат избрани да бъдат включени в ИБИ; за 

подкрепящите частния сектор инкубаторът ще донесе по-добро разбиране за това в какви 

начинания да се инвестира в бъдеще, и в тази връзка ще подпомогне потокът от сделки за 

обещаващи проекти. За менторите, в допълнение към тяхното отплащане към общността и 

откриване на нови интереси, инкубаторът ще донесе по-добро познаване на новите стартъп 

компании, където те биха могли да инвестират или да открият управленчески възможности на 

бордово ниво след като програмата свърши.
51

 

                                                        
49

 Според проучване за бизнес инкубаторите в САЩ на Националната Асоциация за Бизнес Инкубация 

(НАБИ) от 2010г., нивото на оцеляване на стартъпи, които използват бизнес инкубатори е 87% в 

сравнение с 44% за стартъпи, които не използват инкубатори. Също толкова важен факт е, че 84% от 

компаниите, които произлизат от инкубатори остават в общностите където са били инкубирани 
50

 Тех Парк София, като национална иновативна инфраструктурна платформа, би могла да изиграе 

водеща роля при ИБИ и да обслужва всички компании в България, а не само тези на територията на 

София или околността. В този контекст е разбираемо, че технологични стартъпи от други населени 

области биха искали да станат част от компаниите приети в ИБИ. Не би могло да се предвиди къде ще 

бъдат базирани компаниите след като завършат инкубатора. 
51

 Обикновено менторите кандидатстват през съществуващи мрежи и бизнес асоциации , а инкубаторът 

избира висококачествени начинания и улеснява връзките помежду им. Менторите могат да решат да се 
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3.2. Отговор на търсенето от страна на бизнеса 

Основното аналитично свойство на проучването на възможностите е да оцени търсенето 

на инкубаторни услуги и липсите в съществуващите бизнес услуги в специфичната 

локация, която се разглежда. ИБИ предоставят услуги и инструменти, които като цяло 

са от полза за нови компании, които предлагат технологични продукти или услуги. 

Предишен опит с бизнес инкубатори, финансирани от ЕС показва, че “моделът на избутване” 

(‘push model’) за иницииране на инкубатори не води до желаните резултати.
52

 Установяването 

на ИБИ не територията на цялата страна, с водещ ИБИ в София трябва да се базира на “модел 

на издърпване от пазара”(‘market pull model’), където специфичният инкубатор следва да 

адресира специфичната бизнес нужда според локацията. 

Каре 10: Инкубаторни услуги 

Поставянето на предприемачи на едно място понижава разходите свързани с издържането на нов бизнес 

в тази критична първа фаза; ето защо повечето инкубатори предлагат услуги по места като създават 

обща подпомагаща инфраструктура. Това включва предлагане на компаниите-наематели на: офис 

пространство на гъвкави цени, споделени конферентни зали, рецепция, както и споделени базисни 

инфраструктури като телефон, интернет, принтер, факс, копирна машина, офис оборудване и т.н. Друга 

помощ обикновено представлява пакет от бизнес и технически  подпомагащи услуги, включително 

наставления и менторство по бизнес стратегия, мениджмънт, маркетинг, финансови, юридически и 

други въпроси, свързани с развитието на продукцията, както и подпомагане на хоу-хау мрежа от 

външни бизнес ресурси и така необходимата мрежа от източници на капитал. И последно, инкубаторите 

помагат на технологичните стартъпи да установят своята идентичност и видимост на продукцията, 

както и да намерят необходимата подкрепа чрез достъп до фондове или инвестиционен капитал за 

старт-ъп. В замяна на тези услуги, инкубаторът често взима дял в натура или услуги ("sweat equity") от 

своите компании-наематели, установен според точни правила при тяхното включване в инкубатора. 

За да се придобие по-добро разбиране за търсенето на специфични бизнес услуги, които 

инкубаторът трябва да предоставя, е препоръчително да се проведе маркетингово 

изследване.
53

 Това ще помогне да се прецени какъв процент от съществуващите 

компании, изследователски институти/университети и бъдещи предприемачи се 

интересуват от бизнес инкубатора и биха се включили в неговия предполагаем 

предриемачески кръг. Обикновено, такова начинание изисква анализ на нуждите или 

търсенето, което цели да превърне в количество размерът на потенциалния пазар, неговите 

характеристики и нужди, сега и в бъдеще. Това включва дефинирането на обхвата на 

                                                                                                                                                                           
ангажират директно или да бъдат част от борда на стартиращите компании, където ролята е подобна на 

тази на ментора - да предлага на стартиращите компании практическа подкрепа, контакти, обратна 

връзка и насоки по отношение на стратегическата посока, приоритетите и възможностите. 
52

 Освен това, специфичен сравнителен анализ рядко съществува за предприемачите, подпомагани от 

повечето инкубатори, което не допринася за успеха им. Ниските нива на успех на инкубаторните 

компании се отрази отрицателно върху бизнес инкубаторите и ги превърна в отживелица. 
53

За подбора на мястото на Тех Парк София не е правено изследване. Мястото е избрано от консултанти 

на програмата EU JASPERS на базата на матрица оценяваща доколко са подходящи пет терена, които 

първоначално са били обсъждани като подходящи. Така Министерството на Икономиката, енергетиката 

и туризма управляващо ОП “Конкурентоспособност” 2007-2013 избира сегашното място. 
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изследването, методите за събиране на данни и развитието на изследователския инструмент и 

рамката за анализ. (Вижте примерни изследвания като Анекс 9: “Примерно изследване на 

търсенето на инкубатори от страна на бизнеса”). 

В допълнение към проучването, ключова предпоставка за успех, са редовните 

консултации със заинтересованите страни от иновационната екосистема, бизнес 

лидерите, организациите предоставящи  подкрепа за бизнеса и други междинни 

организации, които събират количествени и качествени данни на пазара. Такъв анализ е 

много важен, тъй като самостоятелно проучването най-вероятно не би успяло да обхване 

цялостна достоверна пазарна информация. Като цяло базата данни на изследването се състои 

от възможни/потенциални предприемачи, т.е. хора, които биха искали да започнат бизнес и 

следователно дефинират бъдещия пазар на инкубаторни услуги; и хора, които вече имат 

започнат бизнес, т.е. хора, които дефинират настоящия инкубаторен пазар.Първата категория 

от респонденти се състои от хора, които не са наясно с познанията и уменията, които им 

липсват в момента, имат много нереалистични очаквания и само малка част от тях реално ще 

се захванат с бизнес начинание; втората група от респонденти най-вероятно няма да има 

нужда от инкубацторна подкрепа докато инкубаторът се създаде, тъй като те или сами ще са 

успели да създадат растеж или пък няма да имат нужда от бизнес инкубаторни услуги поради 

промяна в бъдещите условия на пазара.  

3.3. Местоположение 

Водещият иновационен инкубатор трябва да бъде създаден на солидна основа, за да може 

да демонстрира потенциала си за успех и така да привлече плащащи клиенти и 

чуждестранни специалисти по развитие на предприемачи. Неговата жизнеспособност да 

развие иновационния дневен ред зависи от намирането на дълготрайно публично 

финансиране, което да покрие разходите по създаването и функционирането му и да гарантира 

достъп до опитна работна ръка в индустриите свързани с ИКТ, инженерство и природни 

науки. Друг критичен фактор за успех е способността му да привлича нови технологични 

проекти от чужбина. 

В България компаниите базирани на иновациите най-често се установяват в София, 

където работната ръка, инфраструктурата и достъпът до финансиране са най-

благосклонни и поради тази причина водещият ИБИ също трябва да се установи в града, 

където може да се възползва от подобни ресурси, най-добре да се справи с нуждите си и 

да максимализира въздействието си. София, където опитната работна ръка и управленският 

опит са в по-голяма степен налични, отколкото в останалата част от страната ,също така би 

била подходяща локация за инкубатор, който би предоставял практическо управление и 

международна експертиза. Експертиза относно интелектуалната собственост и достъп до 

учени.
54

 

                                                        
54

 В рамките на сегашния си проектен бюджет Тех Парк София има 220 000 Евро заделени за 

консултански услуги за инкубираните компании, които трябва да се изразходват до октомври 2015г. 

Услугите няма да бъдат предоставени от Тех Парк София а от трети страни – след спечелване на търг в 

рамките на публична доставка.Наемът ще бъде субсидиран на около 50% от пазарната цена за подобни 
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По-голямата част от компаниите, които се възползват от инкубаторни услуги в Европа 

са стартъп - 69.3%.
55

Съществуващите компании, обаче, в ранна фаза на развитие или 

отделни нови клонове на компаниите съставляват 11.9% от инкубаторните компании. 
Подобен е и процентът  от спин-оф компании от университети  или центрове за НИРД, които 

се възползват от инкубационни услуги е Европа - 11.2%; малък процент – 7.6 идват от други 

източници, включително от чужбина.
56

 На базата на тази информация можем да предположим, 

че повечето от сключените сделки на водещите ИБИ ще дойдат от местни стартъп компании, 

следвани от предприемачи-иноватори от микро и МСП . Възможно е обаче, сделките от 

предприемачи-иноватори студенти или научни работници, както и сделките от чужбина да са 

по-голяма част, отколкото средните за Европа.
57

  

3.4. Източници на финансиране 

Въпреки, че според международната практика повечето инкубатори се водят от 

печалбата и са частни, в настоящият момент е малко вероятно този опит да бъде 

репликиран в България, тъй като местния иновационен климат просто не е в състояние 

да издържа частно финансиран инкубатор. Една от причините за това частните инкубатори 

да имат трудности в оперирането си в България днес е, че вторичният частен пазар на ценни 

книжа и публичните борсови пазари са недоразвити, и поради това те не предоставят 

приложими  опции за изходен сценарий на инкубаторните оператори, които имат акции в 

инкубаторни компании. Също така в България инвестиционният хоризонт на частните 

инвеститори е най-общо по-кратък от времето необходимо, за да се генерират печалби от 

инвестициите в технологичните стартъп компании, които се нуждаят от време, за да улегнат и 

да се развият, а в същото време очакванията за възвращаемост на инвестициите са много 

високи.  

В миналото инвеститорите в Българските комапнии са предпочитали сделки с по-нисък 

риск в сектори с по-малка интензивност на познанията, които за известен период са 

предоставяли много високи приходи. Също така новите компании, опериращи в секторите 

на познанията не са много. Това може да бъде рзултат от културна неохота спрямо 

предприемачеството и достъпът до финансови въпроси
58

или нагласи за лоша 

                                                                                                                                                                           
офис пространства. И двата стимула ще бъдат смятани за държавна помощ. Субсидията за наем ще бъде 

смятана за de minimis изключение от правилата за държавна помощ, а предоставените услуги най-

вероятно ше попаднат в рамките на консултантски  услуги за иновации и услуги в подкрепа на 

иновациите. 
55

Опитът с подобни инициативи в САЩ показва друго, и по-точно че повечето интересуващи се да 

станат наематели на бизнес инкубатори не са стартъп компании, а интересни микро бизнеси с по 3-4 

служители. За повече информация вижте “Business Incubator Feasibility Study for Montrose, Colorado”; 

Montrose Economic Development Corporation, Montrose CO, (December 2009). 
56

European Commission, DG Enterprise: “Final Report: Benchmarking of Business Incubators” CSES (2002) 
57

 Сийд и акселераторните парични фондове Илевън и Лончхъб, финансирани като част от JEREMIE са 

генерирали значими потоци от сделки от страни в региона, включително Армения, Македония, Косово, 

Сърбия, Румъния. 
58

Обикновено, мрежата от приятели, роднини и познати традиционно се експлоатира, за да се осигури 

финансиране на ранен етап 



 
 

105 
 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003  Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5  "Tехническа помощ" на Оперативната програма, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 
 

конкурентноспособност на продуктите или пък инструментални бариери за достъп до 

пазара.Често лошото взаимодействие между научните и бизнес среди ограничава достъпа на 

висококачествени учени до финансови ресурси и техния порив да работят по развитие на нови 

продукти насочени към пазара. 

Поради тези причини ИБИ ще имат нужда от известни публични средства, които да 

подкрепят функционирането им през следващите 10 години. Докато обаче подобно 

финансиране е ключово през първоначалния и евентуално през следващия етап, възможността 

за устойчивост в дългосрочна перспектива със съфинансиране от страна на частни източници 

е основен показател за успеха на ИБИ: в крайна сметка той ще зависи директно от 

възможността на ИБИ да се стабилизира финансово през първите 3 години от съществуването 

си. Създаването на инкубатор, който е зависим от постоянни субсидии за оперативни нужди, 

не е жизнеспособен вариант по една много важна причина: според добрата международна 

практика, след период от време, правителствата и обществеността ще загубят интерес да 

предоставят постоянна оперативна субсидия и ще прекратят подкрепата за инкубатора, който 

не успява да стане финансово независим.  

В международен аспект инкубаторите извличат полза от публичните средства, когато те 

се ползват като средство, с което да се осъществят регионални стратегии и политки като 

създаване на работни места за местните общности или засилването на предприемаческия 

климат, създаване или усилване на растежа на местна индустрия, диверсификация на 

местната икономика и т.н.
59

 По тази причина водещият ИБИ ще служи основно като 

инструмент за прилагане на практика на целите на Стратегията за интелигентна 

специализация в областта на научните изследвания и иновациите на България, тъй като ще 

разчита на фондове, предоставени по оперативни програми, съфинансирани с пари от ЕС и от 

национални ресурси заделени за изпълнение на Стратегията. 

Водещият ИБИ, както и потенциални секторни ИБИ, ще бъдат подходящи за ЕС 

финансиране в рамките ОПИК по Инвестиционен Приоритет 1 „Насърчаване на 

инвестициите в научноизследователски и иновационни дейности“. ИБИ биха могли да 

постигнат и двете специфични цели на програмата т.е. Специфична цел 1.1: “Създаване и 

укрепване капацитета на български компании за развитието и налагането на иновативни 

продукти, процеси и бизнес модели чрез инвестиции в специфични научни изследвания и 

иновации”и Специфична цел 1.2: “Подобряване на условията за реализация на иновационна 

дейност, включително чрез развитие на сътрудничество между бизнес и научни среди, както 

и подобрение на условията за комерсиализация на научните изследвания”. Развитието на ИБИ 

ще се свърже пряко с три от мерките на Инвестиционния Приоритет 1: (i) Подкрепа за 

иновативни стартъп комании; (ii) Подкрепа за развитието на инфраструктура за иновации и 

изследвания, както и (iii) Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса. Също така секторни  

високо- и средно-технологични ИБИ биха били подходящи за финансиране, като се има 

предвид подчертаната подкрепа на ОПИК спрямо високо- и средно-технологични продукции и 
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В САЩ има над 1400 бизнес инкубатори, по-малко от 10% от тези инкубатори са организации със 

стопанска  (ръководени от инвестиционни групи, които взимат дял от акциите в стартъп компаниите), 

голямата част от бизнес инкубаторите са подкрепени от местни групи за икономическо развитие. 

Източник: Национална Асоциация за Бизнес Инкубация (НАБИ). 
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услуги за интензивно познание, както и индикативната регионална специализация и 

възможностите в областта на научните изследвания.  

Въпреки това, за да бъдат успешни ИБИ в България, разработването на проектите и 

поканите за участие трябва да следват добрите практики и да взимат предвид уроците 

научени от лошото прилагане на бизнес инкубаторни дейности в рамките на Оперативна 

програма “Конкурентоспособност на българската икономика” 2007-2013
60

. За да внесат 

добавена стойност в българската икономика, инкубаторите следва да бъдат напълно 

интегрирани в иновационните екосистеми, т.е. трябва да бъдат свързани с университети, 

финансиращи възможности (например JEREMIE), услуги за технологичен трансфер, 

лаборатории за тестване на концепциите (Fab Lab) и т.н. Възможна опция е създаването на 

ИБИ да се постави на базата на вече съществуващи Центрове за предприемачество
61

 или 

съществуващи инкубатори, след внимателен анализ (напр. Регионалната агенция за 

предприемачество и иновации (РАПИВ) във Варна; Високотехнологичния бизнес инкубатор в 

Бургас; Бизнес инкубаторът в Гоце Делчев (БИ-ГД). 

ОПИК би следвало да покрие инкубационните разходи по време на целия 7 годишен 

финансиращ период.
62

 Субсидиите би следвало да намаляват постепенно заедно с 

процеса на узряване на инкубираните компании и когато  ИБИ започнат да генерират 

приход от дяловете си в компаниите-наематели. Приходите, обаче, генерирани по този 

начин следва да се “рециклират” (наем, консултации и т.н.) и да формират  специален фонд за 

разширение на дейността. Такъв необичайно дълъг период на субсидии за инкубаторни 

операции би отговорил на въпроса за липсващия интерес от страна на частния сектор в 

инвестиции както в инкубатори, така и в стартъп компании. Намирането на средства за ИБИ 

операции за толкова дълъг срок от време би позволил на ИБИ да действат като агенти на 

промяната и да преобърнат тази тенденция – критична маса успешни стартъп компании, които 
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Поканата за предложения , част от ОПК за развитието на регионални бизнес инкубатори доведе до 18 

сключени договора през 2012 , избрани от 42 подадени предложения. Очакваше се финансиращата 

схема да засили развитието на компании като подкрепи про-иновационната инфраструктура. Основно 

откритие по време на оценъчния процес, обаче беше, че повечето от кандидатите нямаха капацитета да 

осъществят и управляват бизнес инкубатор. Поради ниския брой на висококачествени проекти, 

предложения с ниски технически и финансови показатели  получиха грантове само на базата на 

спазване на административните изисквания. Само един съществуващ инкубатор спечели финансиране, 

което поставя въпроса за устойчивостта на останалите новосъздадени инкубатори. Доклад на 

Световната банка ““Коментари по плана за действие за услуги за комерсиализация на иновациите в 

България””, септември 2013. 
61

За допълнителна информация,  моля вижте доклада на Световната банка“Коментари по плана за 

действие за услуги за комерсиализация на иновациите в България”, септември 2013. 
62

Важно е да се отбележи, че ИБИ могат да не станат независими за много дълги периоди от време. 

Няма реална гаранция, че инкубаторът ще се сдобие с парични потоци за оперативни разходи на по-

късен етап, когато първата група от технологични статръп компании узреят;поради тази причина няма 

гаранция, че инкубаторите ще станат независими в разумен 3-4 годишен период. Ето защо, значима част 

от финансирането, покриваща поне финансовия цикъл 2014-2020 следва да бъде заделен, за да даде 

гаранция, че правителството няма да загуби интерес към ИБИ, ако те не се държат по начин, по който 

международният опит предполага. 
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произлизат от инкубатори, както и приходите генерирани от ИБИ от изходите в тези стартъп 

компании биха изпратили положителен сигнал към частния сектор.
63

 

Ако предположим, че има жизненоспособен пазар от инвеститори, би отнело поне 3 

години от формулировката на бизнес идеята до жизнеспособния изход от инвестицията в 

стартъп компанията: или чрез първоначално публично предлагане,  или чрез продажба. 
В този контекст, е разумно да предположим, че след установяването на водещия ИБИ неговият 

оператор ще има възможност за финансова печалба от своите дялове не по-рано от 3 години 

след създаването си. Съответно, средствата за първоначалните 3 години  от ИБИ операцията 

би следвало да са напълно субсидирани от публични средства (ОПИК, национални или 

общински бюджети и т.н); след това подкрепата от публичните средства трябва да намалява с 

25% на година в рамките на последните 4 години.
64

  

3.5. Икономически двигатели 

Най-важните фактори за успех на инкубатора базиран на иновациите са откликването 

на икономическите двигатели  и улавянето на бъдещи възможности за растеж в най-

обещаващите сектори. В България, както и в други страни-членки на ЕС, бъдещият 

растеж ще се води от сектори с голяма концентрация на знания. Има сектори със 

значителен потенциал за растеж задвижван от иновациите като например фармацевтиката, 

преработката на храни, машиностроенето и електрониката; също така българските ИКТ и КТИ 

сектори могат да нарастват не само като иновация, но в този процес могат да помогнат 

иновацията да се разпространи и в други сектори. 

Например, България има всички условия необходими за производство на качествени 

иновационно-базирани хранителни продукти, което прави сектора атрактивен за 

инвеститори: силни традиции, отличен климат и конкурентна цена на работната ръка, 

която прави оперативните разходи ниски.  В сектор хранопреработване има възможности за 

иновация както на бизнес процесите, така и на производството, с цел да се създадат цялостни 

хранителни вериги чрез клъстери, които включват компании в основните сектори - обработка, 

продажби и дистрибуция. Създаването на клъстери вече е видно в сегменти като 

винопроизводство, млечни продукти  и био храни. Пример за клъстер инициатива 

структурирана отдолу нагоре Пловдив Агро Тех Парк, концепция развита в рамките на 

срещите през февруари – юни 2013, предизвикана от местни заинтересовани страни, които се 

обръщат към правителството и местната власт. 

Растежът, воден от иновациите в хранително преработващия сектор, обаче, е затруднен 

от слабото сътрудничество между изследователските организации и индустрията, 

неефективната обмяна на информация и недостатъчното взаимодействие. В този контекст 
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 Удълженият период взима предвид факта, че пазарът на рисковите капитали  в България все още не е 

развит и ще отнеме време, за да се преодолее порочният кръг: недостатъчни източници на частно 

финансиране в стартъп компании порави малко успешни изходи от финансиране на стартъп компании. 
64

 При условие, че има резервна подкрепа, тъй като инвестициите в дялове на нелисвани компании са 

ликвидни и е необходимо да има налични купувачи или първично публично предлагане, за да може 

ТБИ да излезе от стартъпите завършващи инкубатора. 
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е задължително да се намали пропастта между изследователите и пазара чрез таргетирани 

интервенции. Секторните ИБИ трябва да се фокусират върху смаляването на тази пропаст.  

Що се отнася за машиностроенето и електрониката, България може да с е превърне във 

връзка от веригата за доставки за индустрии с висока степен на иновационен интензитет 

и силни интер-секторни индустриални ефекти. В Европа, инвестициите в най-нови 

технологии като например хибриди задвижвани от батерии и електрически превозни 

средства се очаква да се увеличат значително. Секторните ИБИ или други публично 

финансирани схеми за подкрепа на иновацията в този сектор  трябва да се фокусират върху 

области като електроника, автомобилни компоненти, мехатроника и хидравлика. 

На базата на броя патенти издадени в сектор Машиностроене през последните две 

години, най-високата концентрация на технологични иновации най-вероятно ще се 

появи в областите на двигатели с вътрешно горене, електрически генератори, LED 

осветление и хидравлика. ЕС финансиране може да бъде прехвърлено към така 

необходимото осъвременяване на техническата инфраструктура на секторите машиностроене 

и електроника, както и в подкрепа на НИРД и насърчаване на иновациите за разпространение 

на технологиите чрез развитието продукти и технологии свързани с иновациите. 

България има бързо развиващ се фармацевтичен сектор, който е се е развил без 

значителни разходи за НИРД като са извлечени ползите от силните традиции в областта 

и географската близост до пазари в Близкия Изток и бившия Съветски Съюз.
65

 В 

момента секторът е успешен във високо конкурентните пазари за генерични лекарства, но 

бъдещото развитие зависи от разрастване към пазарните сегменти с по-висока добавена 

стойност: развитието на нови лекарства и медицински съставки, иновативни системи и 

техники в медицинските услуги. Всички тези области са високо интензивни като инвестиция и 

е по-вероятно фармацевтичния бизнес да навлезе в тези пазари, ако има целенасочена 

държавна помощ, която използва средства от ЕС, включително и секторен ИБИ, който 

предоставя грантове за съфинансиране на наемателите на инкубаторите. 

ИКТ секторът има най-висока степен на иновационен интензитет
66

и силен потенциал да 

предизвика иновационно-базиран растеж и да насърчи износа на услуги.
67

 В момента 

                                                        
65

Най-големите вносители на български лекарства са Русия (27% от целия износ), Румъния (11%), 

Хърватска (8%), Украйна (7%), Германия (6%) и Сърбия (6%) през 2011. 
66

ИКТ отговаря за 90% от всички български патенти в Служба за патенти и търговски марки на САЩ за 

периода 2001-2010,  както и за най-големия брой български НИРД проекти финансирани по РП7 на ЕС. 
67

Областите с най-висок интензитет на технологична иновация в българския ИКТ сектор, на базата на 

броя издадени патенти, са: мултикомпютърен трансфер на данни, измервания, калибриране, тестови 

бази данни и управление на файлове или данни, софтуерно развитие, инсталации и управление, 

виртуални машинни задачи или процеси, структури за бази данни и управление на файлове, интер-

програмна комуникация или интер-процесна комуникация (IPC), изчислителна и обработка на 

инструкции, пулсови или дигитални комуникации, обработка на речеви сигнали , лингвистика, езиков 

превод, аудио компресиране и декомпресиране, анализ на образи, информационна сигурност, памет, 

антени за радио вълни, изкуствен интелект, техника за възстановяване на запис, комуникация или 

информация. 
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ИКТ отговаря за 47% от целия износ на бизнес услуги
68

с цена на служител през 2010, 

която е три пъти по-висока от средната за страната за всички индустрии; но това е само 

5% от БВП което е по-малко от ИКТ секторите в Унгария и Словакия; секторът 

привлича по-малко ПЧИ от ИКТ секторите в Румъния и Чехия. Все още има ниско ниво 

на сътрудничество между бизнеса и институциите за НИРД, включително университетите. 

Най-много НИРД дейности са концентрирани в големите компании, които имат собствени 

отдели за НИРД. Някои международни компании (VMware, SAP Labs) имат значими местни 

офиси отдадени изцяло на НИРД дейности. За да може ИКТ да стане водещ елемент за растеж, 

компаниите се нуждаят от значима целенасочена подкрепа. Водещият ИБИ трябва да се 

фокусира върху ИКТ и да започне да събира част от познанията, уменията и бизнес мрежите 

на българските ИКТ експерти, които живеят в чужбина, за да генерира допълнителни 

възможности за секторно развитие  в сегментите с по-висока добавена стойност. 

Бизнесите от сектора на културните и творческите индустрии създават предпоставки за 

технологични иновации и се явяват "подстрекатели" на иновативни технически 

средства за предоставяне на културно или творческо съдържание, както "пионери" в 

използването на технологични иновации.
69

 КТИ произвеждат много различни типове 

"спиловър" иновации и се смята, че на тях се дължи иновацията в други сектори от 

икономиката благодарение на тяхната "трансформираща сила"; това е така тъй като 

секторът е задвижван от интеракция с потребители и следователно допринася за 

иновации, в чиито център стои потребителя като отговаря по скоро на вкуса на 

потребителя/консуматора, отколкото на пазарните тенденции.
70

 Българските КТИ бизнеси 

в допълнение на това, че действат като иноватори в разпространението на технологиите, също 

са водещи и в комерсиализацията на иновативни продукти и решения. Въпреки това, 

недостатъчните клъстери  и сътрудничество в самия сектор в България пречат за изграждането 

на ефективни мрежи за намиране на партньори, за възползване от менторство и изграждане на 

умения в различните индустрии, от  промотирането на творческа  среда чрез използването на 

споделени офис пространство и бизнес услуги, от “икономии на мащаба” за успех на 

българския и европейския пазар. Препоръчителен фокус на водещия ИБИ в допълнение към 

ИКТ би бил КТИ секторът, тъй като креативните стартъп компании представляват услуги 

базирани на знание със значителен "спиловър" ефект в други сектори на икономиката.  

3.6. Предприемаческа база (пул) 

Базираните на иновации инкубатори съставят своята база от предприемачи въз основа 

на оценката на предприемаческия и иновационния потенциал на компаниите, 

                                                        
68

Broadband Quality Score 2009 (BQS); Invest Bulgaria Factsheets, Българска агенция за инвестиции, 2011  
69

Поради постоянно променящата се динамика между публика и създателите на съдържание, КТИ 

осигуряват изследователска среда, която отключва иновационния потенциал и е една от основните 

предпоставки за разпространение на иновациите. 
70

 Един пример, който обяснява този феномен е, че по-често архитектите, а не строителните инженери 

или  учените - специалисти по материалите, са водеща сила зад развитието на нови, по-леки, 

енергоспестяващи материали за строителство в желанието си да създадат  иновативни сгради и да 

използват естествената светлина, да внедрят  живи екосистеми, да спомогнат различни видове 

взаимодействие между хора и да покажат нуждата от нови материали и технологии 
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опериращи в сектора, които ще водят бъдещия растеж. Инкубаторите служат като 

критични ‘катализатори’, които стимулират развитието на предприемачи-иноватори и 

стартират бързо иновативни микро и МСП. Подобни инициативи по целия сват 

препоръчват пазара за ИБИ да бъде разделен в три категории:  

 сектори, където вече има значително търсене на нещо подобно на инкубатор и 

предприемачите ще се съберат, ако той бъде построен; 

 сектори с добри индикации за начеваща или устойчиво растяща база от предприемачи, 

които биха имали полза от инкубатора; и 

 сектори, където предприемаческата дейност не е така силна и наличната подкрепа 

може да го създаде от нула.
71

 

Въпреки, че има нужда от достоверни данни за всеки потенциален пазар, за да се 

демонстрира търсенето и целевата база на водещия и регионални ИБИ, вероятно те ще 

се фокусират върху сектори, които показват висок потенциал за растеж на база 

иновация т.е. обработка на храни, машиностроене и електроника, фармацевтика, ИКТ и 

КТИ. В допълнение на това фокусът да бъде върху компании в сектор на растеж, ще бъде 

важно да се вземе предвид степента качество и способностите на предприемачите-иноватори, 

които ще се включат в базата - докато технологията не бъде комерсиализирана, и инкубаторът 

и предприемачът ще трябва да работят заедно, за да поставят стартъп компанията на солидна 

основа.
72

 

                                                        
71

Опит с подобни инициативи показва, че технологичните инкубатори предлагат най-добра стойност в 

сектори във втора и трета категория. 
72

Тъй като завършващите компании подхранват бъдещия растеж на ИБИ, програмите трябва да отчитат 

комплексна група теми – рисковите капиталисти знаят от опит, че не само “технологията”, която 

купуват е важна, но също и управлението, което я разработва. Често е невъзможно на мястото на  

създателя на технологията да бъде поставен нов мениджър. 
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Каре 11: Регионална концентрация 

Хранопреработване: Клъстери в различна степен и регионално разпространение с най-висока 

концентрация в Южния и Централен регион  - Пловдив, Стара Загора, Сливен; и Югозападния Регион: 

София, Благоевград 

Машиностроене и електроника: Високо ниво на клъстери с най-голяма концентрация в Североизток – 

Варна; Югоизток – Сливен и Бургас; Север Център – Шумен, Русе, Габрово; и Южен централен район  

– Стара Загора и Пловдив; 

Фармацевтика: Високо ниво на клъстери с най-голяма концентрация в Югозападния регион: София и 

Дупница; Северен Централен Регион: Разград и Троян и Североизточен Регион: Варна. 

Информационни и комуникационни технологии: Много високо ниво на концентрация на клъстери в 

София (над 85%) и известна концентрация в Пловдив, Варна и Русе. 

Културни и творчески индустрии: много високо ниво на клъстери концентрирани в София, както и 

клъстери в Пловдив и Стара Загора, Бургас и Русе. 

Преработката на храни е разпространена регионално, с най-висока концентрация в 

южната част от страната около Пловдив; съществува различна степен на формиране на 

клъстери около различни подсектори например винарство, млечно производство и т.н. 

Въпреки че интензитетът на НИРД в сектора е нисък, иновационният интензитет е висок. 

Таблица 11: Топ 20 растящи компании в сектор Хранопреработване (2010-2011) 

 Компания и 

местонахождение 

Приходен 

Разтеж 2011/ 

2010 (in %) 

Приход 

2011 

(000, 

BGN) 

Приход 

2010 

(000, 

BGN) 

Нетна 

печалба 

2011  

(000, BGN) 

Брой 

наети 

 2011 

Брой наети 

2010 

1 Месни продукти “Жар” 

(Варна)  

7,739.34 4,782 61 47 101 1 

2 Нордикс (Труд) 1,866.93 12,667 644 128 16 15 

3 Мандра “Рилци” (София) 272.64 16,016 4,298 572 132 56 

4 Бумеранг 2009 (София) 269.70 4,466 1,208 683 30 25 

5 Тракия 2006 (Пловдив) 259.18 34,438 9,588 1,693 208 115 

6 Булмес груп (София) 256.62 5,310 1,489 131 57 11 

7 Крис ойл 97 (Каспичан) 172.20 6,236 2,291 132 40 38 

8 Булмалц (София) 142.45 13,257 5,468 272 49 51 

9 Меркез (Гоце Делчев) 135.52 29,141 12,373 2,491 76 361 

10 Фишком (Сливен) 129.45 4,534 1,976 1,041 165 45 

11 Еко Фураж (Варна) 120.11 5,003 2,273 1,618 61 55 

12 Плевен-Мес (Плевен) 118.01 4,201 1,927 202 40 37 

13 Екзотик 2000 (Стара 

Загора) 

117.55 11,815 5,431 3,070 54 59 
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14 СиКо (Плевен) 103.19 4,017 1,977 58 39 24 

15 Агроплант (Грамада) 94.71 2,798 1,437 313 12 12 

16 МониМес (Хасково) 93.18 5,691 2,946 36 38 25 

17 Нова 96 (Пловдив) 88.48 4,763 2,527 271 33 37 

18 Меском Попов (Пловдив) 81.18 4,747 2,620 207 55 54 

19 Родопчанка (Бял Извор) 80.50 6,610 3,662 1,184 168 136 

20 Зорница комерс (Кесарево) 74.34 16,486 9,244 421 130 101 

Източник: Най-динамичните МСП в България (Капитал: 2012). 

Машиносторенето и компаниите за електроника са разпределени из цялата страна. Като 

най-значим център за машиностроене след упадъка на сектора след 1989г. , продукцията сега 

се концентрира в Пловдив (домашни електроуреди); Габрово (производство на асансьори); 

Стара Загора (машини за преработка на храни и метали); Казанлък (хидравлика); Варна, Русе, 

Бургас (строеж и ремонт на кораби и плавателни структури); Сливен (машини за преработка 

на метал); Панагюрище (оптика и прецизни електроники и инженерство); Силистра (машини 

за преработка на дърво); Шумен (производство на транспортни машини). 

Таблица  12: Топ 20 растящи компании в сектор Машиностроене (2010-2011) 

 Компания и 

местонахождение  

Приходен 

Растеж 

2011/ 2010 

(в %) 

Приход 

2011 

(000, лв.) 

Приход 

2010 

(000, лв.) 

Нетна 

печалба 

2011  

(000, лв.) 

Брой 

наети   

2011 

Брой 

наети 2010 

1 Айсберг Интернешънъл 

(София)  

 569.16 6,076 908 135 27 31 

2 Вит Аутовит България 

(Русе) 

 444.65 9,526 1749 152 64 33 

3 Атлас Копко Лифтън (Русе) 217.04 30,915 9 751 5 319 113 83 

4 Мехатроника (Габрово) 199.28 10,361 3 462 3 263 73 63 

5 ЛемиТрафо (Перник) 92.44 22,841 11 855 2 790 80 56 

6 Камт (Карнобат) 91.07 4,706 2 463 9 46 35 

7 КХС Загора (Стара Загора) 85.16 4,179 2 257 643 26 26 

8 2C-Трифонов и сие (София) 84.09 1,712   930 142 28 20 

9 Елика Асансьори 

(Силистра) 

72.53 5,300 3 072 1 917 66 46 

10 СЛ  индъстрис (Русе) 70.01 6,333 3 725 94 80 59 

11 Бултекс-2000 (Стара Загора) 64.36 6,045 3 678 542 62 50 

12 Бъдещност (Чирпан) 56.96 15,839 10 091 1 413 166 210 

13 BTL Индъстрис (София) 56.53 62,740 40 083 24 888 97 67 
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14 Димекс лифт (Пловдив) 55.32 4,908 3 160 150 60 45 

15 МИГ 23 (София) 52.86 8,542 5 588 413 50 47 

16 Спринтер (Монтана) 50.17 14,745 9 819 3 564 59 53 

17 Тремол SMD (Велико 

Търново) 

46.62 4,104 2 799 58 144 107 

18 Микотроник (Стара Загора) 46.44 5,219 3 564 2 452 32 27 

19 Хидравлика Монтана 

(Монтана) 

46.22 7,577 5 182 827 108 88 

20 ЗММ Нова Загора (Нова 

Загора) 

45.88 4,820 3 304 227 136 124 

Източник: Най-динамичните МСП в България (Капитал: 2012). 

Фармацевтичното производство високо концентрирано в пет локации – Дупница, 

Разград, София, Троян и Варна, а търговските офиси на международните компании са 

концентрирани предимно в София. Относно секторната специализация, увеличаването на 

потенциала на НИРД дейностите може да се насочи към увеличаване на клиничните тестове в 

България чрез сътрудничество в изследванията посредством насърчаване на стартиращи 

компании в областта на биотехнологиите и естествените науки. 

Таблица 13. Топ 15 Фармацевтични компании в България 

 2011  2010 % Растеж 

Актавис 157 133 9.1 

Новартис 148.7 119.2 24.8 

Глаксо СмитКлайн 140.5 108 30 

Рош 135.3 130.1 4 

Софарма 113.7 109.4 4 

Санофи-Авентис 102.2 115 -11.1 

Сервие 88.5 81.1 9.2 

Пфайзер 85.1 68.2 24.8 

АстраЗенека 75.8 62.1 21.9 

Байер 69.7 64.4 8.2 

Абът 59.2 53.7 10.3 

Менарини 53.1 51.7 2.7 

Ново Нордиск 47.2 44.1 6.9 

MSD 44.4 47.2 -5.9 

Чайкафарма 43 38.8 10.9 
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ИКТ секторът в България показва постоянно отлично представяне във всички най-

основни аспекти и има силен потенциал за иновация и растеж в областта на износа. От 

2006 до 2010 има постоянен растеж в частност в приходите (14%) и печалбите (83%), както и 

постоянно нарастване на експорта на ИКТ – стоки и услуги (14 пъти) от 2005, достигайки 2 

милиарда през 2011 г. (47% от общия износ на бизнес услуги).
73

 Секторът се състои от 

компании с различна големина и специализация. В големите компании работят една трета от 

служителите в сектора. София е неоспоримият център на ИТК сектора с повече от 85% от 

заетите в него. Други региони, които специализират в ИКТ са Пловдив, Русе, Варна и Бургас. 

Заетостта е разпределена равномерно в трите ИКТ подсектора, но телекомуникациите 

допринасят за 73% от печалбите. 

Таблица 14: Топ 20 растящи се компании в ИКТ сектора (2010-2011) 

 Компания и 

местонахождение  

Приходен 

Разтеж 

2011/ 2010 

(в %) 

Приход 

2011 

(000, лв.) 

Приход 

2010 

(000, лв.) 

Нетна 

печалба 

2011  

(000, лв.) 

Брой наети   

2011 

Брой наети 

2010 

1 3DC (София)   181.00 2 085 742 308 22 8 

2 Адастра България 

(София) 

 65.29 6 990 4 229 2 087 107 83 

3 Хаос софтуер (София) 58.91 12 317 7 751 5 078 76 62 

4 ICGEN corporation 

(София) 

44.15 4 571 3 171 22 23 31 

5 Арбитус 72 (Разград) 42.73 4 887 3 424 3 365 19 18 

6 Браво инвестмънтс 

(София) 

32.64 3 832 2 889 718 19 16 

7 ЦАПК Прогрес 

(София) 

32.07 37 829 28 644 440 40 37 

8 Infragistics Bulgaria 

(София) 

31.07 4 653 3 550 157 100 75 

9 Интелигентни системи 

България  (София) 

21.83 4 459 3 660 396 63 55 

10 Мусала софт (София) 21.37 10 961 9 031 1 368 201 184 

11 Software AG център за 

развитие (София) 

20.19 6 566 5 463 351 94 85 

12 Acsway България 

(София) 

18.27 11 302 9 556 1362 168 157 

13 Интер Консулт 

България (София) 

17.56 5 196 4 397 744 97 80 

14 Немечек (София) 15.98 6 460 5 570 561 114 104 

                                                        
73

Broadband Quality Score 2009 (BQS); Invest Bulgaria Factsheets, Българска агенция за инвестиции, 2011 
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15 Сиско системс 

България (София) 

13.81 13 195 11 594 953 83 91 

16 NDB (София) 8.64 7 762 7 145 3293 13 12 

17 Нетуъркс България 

(Русе) 

4.79 6 209 5 925 311 92 103 

18 ICD софт (София) 4.47 5 464 5 230 464 44 44 

19 Майкрософт България 

(София) 

0.90 10 279 10 187 1 065 36 37 

Източник: Най-динамичните МСП в България (Капитал: 2012), страница 74 

Българският сектор на културни и творчески индустрии е доминиран от малки и микро 

предприятия с 10 или по-малко служители, както и партньорства от 2-4 души на 

свободна практика. Големи бизнеси съществуват в областите на печата, медиите и 

разработването на софтуер. КТИ обаче имат значителен принос за БВП: през 2008 добавената 

обща стойност на сектор КТИ е била 5.5% като 4.9% от заетите в страната са в този сектор и 

средната продуктивност на служителите е с 30% по-висока от средната за страната. Повече от 

половината КТИ бизнеси са концентрирани в София, а останалите - в големи градове като 

Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. Има няколко малки клъстера (най-вече културно 

наследство и занаяти) в по-малки общини. 

Фигура 21: Сравнение българските и европейските лидери в КТИ 

 

Синьо: КТИ добавена стойност като % от БВП   Червено: КТИ работни места като % от всички 

България, Франция, Германия, Италия, Испания, Обединено кралство  

Данните са от 2008. Източник:“Предприемаческото измерение на културните и творчески индустрии” 

Ултрехт Училище за Изкуства, K2M и Eurokleis (2010), както и изчисления на автора. 

Има нужда от ККИ клъстери в България защото повечето бизнеси в сектора са микро 

предприятия и сформирането на клъстери ще им помогне да сформират партньорства по 

проекти и да достигнат нови пазари. По-силните клъстери между предприятията също 

ще увеличат възможностите за компаниите да правят бизнес. Създаване на “креативни 

инкубатори” или “креативни центрове” (подобни на технологичните паркове), събирането на 

креативни хора в общности т.е. архитекти, маркетингови криейтиви, дизайнери, разработчици 
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на игри, сценаристи и т.н ще помогне за предизвикването на креативна среда, която може да 

разшири иновацията към други сектори в икономиката. 

Опитът от други Европейски страни показва, че физическите креативни места (като 

“креативни инкубатори” и “креативни центрове”) предизвикват формирането на 

клъстери в определени локации, както и широки мрежи, които водят до обмяна на 

познание и бизнеси. Най-важното, опитът от други страни в тази област показва, че подобни 

мрежи свързват партньори на базата на иновация водена от креативност и не само промотират 

регионален растеж и назначения, а и създават платформа за увеличение на износите. 

4. Управление 

Моделът на управление е основата за финансовия успех на инкубатора. Предишен опит с 

бизнес инкубатори в България, финансирани от ЕС потвърждава, че моделът на 

управление, както и качеството на мениджмънта са едни от най-критичните фактори за 

успех. За да бъде един инкубатор успешен, той трябва бъде управляван професионално 

със силна експертиза от частния сектор за разлика от директиви и препоръки от 

правителствени или местни представители на властта или академичната общност. 

Друг критичен фактор за успех е субсидирането не само на дейността на инкубатора, а и също 

така на дейностите на наемателите на инкубатора. Както настоящата практика в България 

предполага т.е. моделът използван в случая на сийд/акселераторните фондове Eleven и 

Launchub, финансирани в рамките на инициативата JEREMIE,финансирана от ОПК; това може 

да бъде постигнато като се избере ИБИ оператор посредством състезателно наддаване и 

предоставяне на този оператор на грантове за съфинансиране, които да подкрепят компаниите-

наематели на инкубатора. 

Инкубаторите трябва да се възприемат донякъде като социална инвестиция и това 

обикновено налага употребата на публични средства или публично-частно 

партньорство. Въпреки, че ИБИ в България ще трябва да бъде публично финансирано,  

държавните структури и управление би следвало да дублират, до най-голямата 

възможна степен, тези на частно финансираните и управлявани инкубатори. Екипът по 

развитие следва да се опита да представлява всички участници и подходящи сектори, 

включително: правителство, университети/институции за професионална обучение, частен 

сектор, финансов сектор, други частни инициативи за развитие на предприятия и секторни 

инициативи.  

4.1. Инкубаторни  лидери: управление и човешки ресурси 

Качеството на управленският екип на бизнес инкубатора ( лидерите на инкубатора) е 

основополагащ за поведението и успеха му. Международната практика показва, че е по-

добре да не се толерират правителствени единици за инициатори на инициативи за бизнес 

развитие като инкубатори, отчасти защото те не предоставят необходимия предприемачески 

начин на мислене и култура на самия проект. По сходни причини академични институции 

също не са най-добрия избор за лидери  на инкубатори, тъй като те рядко носят със себе си 

необходимото ниво на предприемаческо мислене, фокус и култура. 
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Фигура 22: Управленска структура на ИБИ 

 

Най-добрите практики показват, че лидерът на инкубатора трябва да притежава: (a) 

широки предприемачески познания, капацитет и иновативен характер (б) специфично 

познание в аспекти от малкия бизнес, маркетинг, финанси и управление на 

технологиите; (в) широка мрежа контакти; (г) умението ефективно да доказва на пазара 

инкубатора на потенциални клиенти, спонсори и заинтересовани лица; (д) умението 

ефективно да идентифицира нуждите на клиентите и да подпомага техния достъп до 

външни ресурси; (е) умението да работи с борда с цел да предаде визията на инкубатора 

на обществеността и чрез продажбата на тази визия да осигури подкрепа.
74

 Обикновено 

мениджърите работят почасово по всеки един от проектите. Тяхното възнаграждение би 

следвало да бъде на състезателна основа, но да не бъде  прекалено. Те следва да получават 

бонус, обикновено процент от нетната печалба или процент от стойността на компанията в 

случай на успешна продажба. Европейският опит показва, че типичният бизнес инкубатор има 

средно 2.3 служители на мениджърска позиция (което дава съотношение мениджмънт към 

фирми наематели около 1:9, базирано на медиана от 18 фирми наематели на инкубатор).
75

 

Засиленото участие на частния сектор в управлението помага да се генерират по-големи 

печалби от услугите на инкубатора във формата на дялове от компаниите-наематели.  

Този начин на приход от продажбите на акциите на инкубатора към инвеститори в подобни 

компании може потенциално да привлече преки частни инвестиции в инкубатора
76

, би могло 

                                                        
74

ИБИ предлагат отлична възможност за преимущество на българската научна и бизнес диаспора т.е. 

възможност  да предоставят менторство и финансов ресурс за стартъп компании, но най важното - да 

предоставят така необходимите връзки с международни пазари. Другата полза от ИБИ е, че те ще 

създадат поток от финансови инструменти, които се разработват. 
75

Новите икономични инкубатори имат значително по-голям персонал, обикновено от 10-25 човека. 

Причината е особено силното участие на персонала в ежедневните операции и управлението на 

инкубираните компании. Това изисква атрактивен компенсационен пакет, включително участие във 

всякакви дялове и възнаграждения, договорени с наемателите. 
76

Частният инвеститор или би купил цялата компания, или би могъл да изкупи само инкубатора на 

намалена цена, която рефлектира липсата на ликвиден пазар за дяловете на МСП. Ако инкубаторът е 
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да намали публичните субсидии и евентуално да доведе до пълна финансова независимост на 

инкубатора в бъдеще. Международния опит показва, че успешните инкубатори използват 

опита на рисковите капиталисти и бизнес ангелите. Тъй като рисковите капиталови 

инвестиции изискват поток на сделки, рисковите капиталисти с желание наблюдават 

инкубаторните компании и активно участват в управлението на технологични инкубатори.
77

  

Освен мениджмънта, компетентен административен асистент или рецепционист-

секретар обикновено допълват първоначалния екип. По-късно когато предприятието се 

разрасне и  приходите се увеличат може да се назначат допълнителни хора.  Най-важното 

е, че колкото и хора да бъдат назначени в един инкубатор, мнозинството от тях трябва да са 

отдадени на услуги за клиентите, а не на строителни или административни задачи. Обичайно, 

основните задачи на мениджъра са да набавя средства за инкубатора и наемателите и да 

поддържа добри връзки с управителния борд и професионалната общност.  

Ефективността на борда на директорите или борда от съветници на инкубатора също е 

важен фактор за успеха му. В допълнение към поверените задължения и назначаването 

на мениджър на инкубатора, функциите на борда на директорите включват 

стратегическо мислене и устройването на общи политики, които ще осигурят 

постигането на целите, изброени в неговата мисия. За осъществяването на тази цел, 

всички членове на борда трябва да са посветени на мисията на инкубатора.
78

 В идеалния 

случай силният борд е изграден от професионалисти с разнообразни умения и подготовка. 

Бордът на инкубатора може да включва професионалисти в областта на бизнес асистенцията, 

технологични експерти, и всеки друг с ресурси, ноу-хау и отдаденост към мисията на 

инкубатора. Основна част от работата на борда на директорите е дългосрочно планиране - 

изготвяне на стратегия по всички въпроси, от ценностите и мисията на инкубатора до неговия 

бюджет, капиталови кампании и организационни схеми. Ефективният борд на директорите 

фокусира вниманието си върху политики и съставянето на работен план за инкубатора, а борд, 

които е въвлечен в по-голяма степен на стратегическо ниво може да постигне значима разлика 

в производителността на инкубатора.
79

 Виж анекс: Роля на борда на Директорите в ИБИ 

Каре 12: Опции за управленската структура 

Има три основни опции за юридическо и управленско структуриране на бизнес инкубаторите с 

вариации на всяка опция, които включват 1) частна корпорация със стопанска цел, 2) независима 

нестопанска корпорация, и 3) единица, оперираща под съществуваща неправителствена корпорация – 

„домакин”. Неправителствената структура - домакин изисква инкубатора да бъде създаден под чадъра 

на съществуваща неправителствен организация. Неправителствената структура – домакин позволява на 

                                                                                                                                                                           
силно успешен, частен инвеститор би могъл да се включи чрез покупка (“buy-in”) в инкубатора и да 

поиска да стане акционер – частичен или цялостен – и да запази дяловете на инкубатора в собственото 

си портфолио от компании. 
77

Обикновено без пари. В случай на конфликт на интереси, представители на бизнес инкубатора 

действат като странични съветници по продажбата. 
78

РазличниNBIAдокументи 
79

За да са сигурни, че тези отговорности няма да бъдат пренебрегнати, някои бордове назначават срещи, 

които отделят време за размисъл относно бъдещето или организират пътувания по половин ден, където 

могат да се фокусират върху дългосрочния план. 
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инкубатора достъп до дарения и публични средства, управлявани от домакина: включително от 

националния и общински бюджети или финансиране от ЕС, предоставено от ОПИК. Силен домакин 

може също така да предостави мигновена правдоподобност на инкубационния проект
80

. Внимателното 

създаване на структура на управление, която позволява на инкубатора да оперира автономно със свой 

собствен борд от съветници и управленски екип може да спомогне за смекчаването на подобни 

притеснения.. 

След като ИБИ ще бъдат публично финансирани, структурата трябва да се избере 

внимателно и базира на анализ на правилата за държавно финансиране за всяко отделно 

предложение. Структурата трябва да позволява възможно най-голяма гъвкавост за 

дейността на инкубатора и да го поставя в позиция, възможна за адаптация спрямо 

промяната в динамиката на пазара и бъдещите нужди. Тази структура също позволява 

достъп до публично финансиране и частни дарения, които често са необходими за стартъп и 

първите години на функциониране на нов инкубатор. 

Например, ако София Тех Парк действа като спонсор за ИБИ, ще бъде трудно да се 

промени настоящата структура на управление т.е. страна различна от София Тех Парк 

да ръководи водещия ИБИ. Финансирането на създаването на ИБИ би било прието за 

държавна помощ и процесът на трансфер на тази помощ към крайните потребители 

(инкубираните компании) ще бъде свързано към 25-годишният период на обезценяване 

на стойността на сградата на София Тех Парк. През този период не могат да се правят 

никакви промени относно собствеността и основните дейности, освен ако частен инвеститор 

не придобие изискания дял от ИБИ (или като алтернатива София Тех Парк), което задоволява 

изискването за интензитет на частната инвестиция според правилата за държавна помощ
81

. 

Като алтернативна мярка, София Тех Парк може все пак да стане домакин на водещата ИБИ, 

като отдаде площта под наем без да таксува за нея.  

4.2. Критерии за подбор 

Инкубаторите избират компании наематели на база фиксирани критерии за прием  т.е. 

критерии за вход, както и критерии за завършване на инкубатора т.е. критерии за изход. 

Международният опит варира що се отнася до годишния прием и средния брой компании 

наематели в инкубатора. За да се увеличат обаче техните шансове за успех,  инкубаторите най-

често избират фирми, които са с най-големи шансове за оцеляване и растеж. Стъпка към 

намирането на най-добрия микс от наематели е да се пласира инкубатора на таргетирани 

публики, и по-точно банки, технически университети, организации за проучване и 

производство, търговски камари - чрез професионално разработени промоционални кампании. 

ИБИ обикновено адаптират многообразни методи, за да пласират своите услуги и да 
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Ключова грижа при домакинска структура е потенциала от конфликти между борда на директорите на 

домакина и този на инкубатора. Такъв конфликт може да се появи ако институционалната култура на 

домакина не е съвместима с тази на предприемаческите компании  
81

Ако ИБИ не може да задържи приходите от продажби на дялове, трябва да ги върне на ОПИК, или с 

изричното съгласие на Управленския Орган на ОПИ, може да вложи тези приходи в специален 

револвиращ  фонд, който се използва да финансира същите дейности, за които оригиналното 

финансиране по ОПИК е било предоставено на ИБИ. 
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идентифицират потенциални клиенти: приближаването до перспективни клиенти директно и 

чрез препоръки са най-често използваните методи. Други методи включват рекламни и 

медийни кампании, както и бизнес събития. 

Повечето инкубатори възприемат специфични критерии,  за да отсяват отделните 

кандидати. Процесът по подбора обикновено се състои от: (a) въпросник към 

кандидатите; (б) интервю с мениджъра на инкубатора, за да бъдат оценени общите 

предприемачески качества на кандидата; (в) оценка на техническата част на бизнес 

плана чрез техническа група за оценка, както и пазарните, управленски и финасови 

аспекти на бизнеса; (г) договрни/наемни споразумения, които да позволят на наемателя 

да се нанесе. 

Каре 13: Често срещани критерии за прием на инкубаторни наематели 

 разработен бизнес план и неговото качество 

 комерсиално/техническа жизнеспособност на проекта  

 предприемачески и управленски потенциал на перспективния наемател 

 планиран потенциал за растеж и създаване на работни места  

 възможност да се плаща за платени услуги (например наем, дори и на намалени цени)82 

 съпоставимост на целите на проекта с тези на инкубатора  

 съпоставимост на сектора на проекта с профила на инкубатора  

 състезателна сила спрямо други клиенти  

 възможност да допринесе за програмата  

Обикновено инкубаторите имат формална процедура по завършване или правила за 

изход и налагат стриктни лимити на времето, за което компаниите могат да останат 

наематели. Според най-добрите практики в повечето случаи  правилата за изход включват 

наемателят да ‘завърши’и напусне инкубатора след 3-4 години. 

 

 

Каре 14: Най-често срещани критерии за завършване на инкубатори от компании-наематели 

 изтичане на договор за наем  

 постигане на целите 

 неуспех в постигането на целите на инкубационната програма  

 преместване в други помещения, които предлагат други услуги 

 преместване в други помещения с цел осигуряване на повече място 
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Възможността наемателите на инкубатора да заплащат стойността на платени услуги понякога се 

пренебрегва на база очаквания от приходи в инкубираните компании.Тъй като това не е гарантиран или 

надежден източник на приход, инкубаторът би следвало да се цели в максимизирането на прихода от 

наем и да дава субсидии за безплатен наем за стартъп компании, които се квалифицират при специални 

условия. Обикновено плащанията за наем като минимална услуга за услуга промотира по-добрата 

оценка за стойността, която инкубатора предоставя, за да може наемателя да не я взима за даденост.   
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Въпрос, който следва да се вземе в предвид когато се създава ИБИ е как инкубаторът 

възстановява разходите си при завършването на наемателите. Ако инкубаторът е получил 

дял от компанията-наемател в замяна на услуги, се предполага, че инкубаторът ще възстанови 

тези разходи като продаде дела.  Получаването на доход от продажбата на акции от наемателя, 

обаче, не е даденост, тъй като завършването на инкубатора не води на всяка цена до ликвидно 

събитие, например ППП (първично публично предлагане) или корпоративна придобивка. 

Също така, акционерите често имат административни тежести когато компания предприема 

определени дейности и така потенциални инвеститори би следвало да заплатят във формата на 

юридически такси и административни такси повече, от реалната стойност на акциите.  Ето 

защо инкубаторите трябва да помислят за въвеждането на условия в договора за наем, които 

да разграничават взаимоотношенията между инкубатора и наемателя след завършването.
83

 

За да гарантират постоянен доход от наем,  ИБИ следва да обмислят привличането на 

стабилни наематели. За разлика от наематели, които използват добавената стойност на 

услугите на инкубатора и могат да получат цени по-ниски от пазарните, стабилните 

наематели са традиционни изследователски, разработващи или технологично-базирани 

компании или такива, които предоставят професионални услуги на наематели в 

сградата. Приходът от стабилните наематели би допринесъл за финансовата стабилност на 

инкубатора. Стабилните наематели би следвало да бъдат селектирани и приети въз основа 

предимно на тяхната съпоставимост с общността от клиенти на инкубатора, както и тяхната 

възможност благонадеждно да плащат по-високите месечни такси за наем. 

4.3. Инкубационен период 

В ЕС средната продължителност на договорите за наем е 3 години. В същото време, има 

важни секторни фактори, които определят правилата за изход. В случаите на 

биотехнологичните инкубатори, например, (както и всеки технологично-базиран инкубатор, 

чиито компании трябва да осигурят регулаторни разрешителни на процеси, патенти, опити и 

подобни), наемателите ще се нуждаят от по-дълъг престой от 3-4 години. Фармацевтичните 

компании в инкубация могат да имат нужда от 4 години и последователни курсове на вливане 

на капитал през следващите 5-6 години преди да станат печеливши. Това е реален проблем, 

тъй като фармацевтичните и биотехнологични стартъп компании могат да не са в състояние да 

привлекат по-големи суми и заради това да бъдат закрити по средата на процеса,  въпреки че 

са разработили обещаваща технология, лекарствена платформа и т.н. 

Ако инициативите за икономическо развитие са фокусирани върху сферите 

биотехнология, нанотехнология и развитие на медицинска техника като профилни 

сфери, те трябва да имат предвид финансовите импликации за поддържането на 

инкубация на тези компании за много по-дълъг период,  който в пъти надвишава 

периода на инкубационен престой свързан с КТИ или ИКТ. 

Каре 15: Примери за приемни практики и инкубационни преиоди 
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В опит да се възстановят разходи някои инкубатори изискват от наемателите да плащат над пазарна 

стойност за наем на място и услуги след определен период, обикновено в последната година на 

инкубация. 
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В инкубатора за технологии Naiot има между 8 и 10 компании по всяко време (като се приемат 4 до 

6 нови компании на година); Програма Ytra във Финландия, която обединява 12 регионални 

технологични инкубатора, приема около 90 нови компании на година и има около 200 налични 

комапнии: около 16 пребиваващи компании на инкубатор; в САЩ  средния брой на компаниите е 

около 20 на инкубатор.
84

 След като бъдат приети, обичайният инкубационен период на компания-

наемател е 2-3 години. Например, Naiot има процедура на предварителен скирининг в продължение 

на  6 месеца преди прием за 2-годиешен инкубационен период; Rubicon Centre към Инсититуа за 

Технологии в Корк (CIT), Ирландия предоставя 3 месеца пред-инкубаторна асистенция и приема 

компании за 3-годишен инкубационен период.. 

4.4. Индикатори за качеството на работата при мониторинг и 

оценка 

Инкубаторите трябва да наблюдават както дейностите на клиентите, така и своята 

собствена работа. Според най-добрата практика, производителността на инкубаторите 

трябва да бъде оценявана най-вече на база получени резултати, т.е. въздействието, което 

имат върху бизнеса, по-широкото икономическо развитие и други приоритети от гледна 

точка на постигнато дългосрочно влияние, за разлика от краткосрочни мерки като нива 

на обитание или неуспех.  Инкубаторите трябва също да търсят обратна връзка от своите 

инкубационни компании и други клиенти на систематична база, като начин за мониторинг на 

собствената си работа. Стандартите за качество са по-често свързани с доставянето на услуги, 

отколкото с по-широките аспекти на работата на бизнес инкубатора
85

. Оценката на 

представянето на инкубатора може да бъде съставена според тези три групи от променливи:  

Каре 16: Индикатори за качеството на работата за мониторинг и оценка 

I. Резултати свързани с представянето  

 устойчивост и растеж на програмата 

 оцеляване и растеж на фирмите-наематели на инкубатора  

 допринасяне към мисията на спонсориращия университет и 

 влияние, свързано с общността. 

II. Management policies and their effectiveness – т.е. оценка на практиките за управление на 

съоръжението и оперативните политики във връзка с целите на програмата и по-точно: 

 цели, организационна структура и управление  

 финанси и капитализация 

 оперативни политики и 

 таргетирани пазари. 
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Y Combinator в  Калифорния стартира 172 технологични стартъпа за 5 години: годишна средна 

стойност от 35 компании; Houston Technology Center в Тексас стартира около 1000 стартъпа през 

последното десетилетие и има по 60 постоянни компании във всеки момент; Технологичният 

Иновационен Център в Илинойс има 38 компании и е стартирал 350 компании за 24 години. Данни от 

2011, доклад “Предварително проучване на технологични инкубатори и нови видове бизнес 

инкубатори”, Мрежа за подкрепа на малкия иновативен бизнес/ SIB net (EU 31398) Рига, Латвия (2011). 
85

Примери на най-общи качествени стандарти, които са разработени за бизнес инкубатори на 

международно ниво включват EC-BIC сертификацията на Комисията и подобни инициативи на 

Американския NBIA, както и UNIDO гид за най-добри практики. 
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III. Услуги и усещане за тяхната  добавена стойности -  обикновено те се оценяват посредством две 

подкатегории: 

 инкубаторни услуги и 

 услуги свързани с университетите 

 

Като допълнителен подход, инкубаторите могат да бъдат оценени по-общо с качествени 

и количествени мерки, които биха покрили следните категории: въздействие, 

ефективност и устойчивост. Има редица различни мерки, които следва да се имат предвид. 

Каре 17: Оценка на инкубаторите по отношение на въздействие, ефективност и устойчивост 

I. Въздействие/Обсег:  

 Създадени предприятия 

 ниво на оцеляване на предприятията 

 създадени работни места (а) в инкубираните/обвързани фирми; и (б) в завършилите фирми; 

(г) индиректни работни места 

 достигнати предприятия  

 репликация на “пилотен” модел: ако търсенето на място и услуги е високо, допълнителен 

инкубатор би могъл да бъде осъществен  

II. Ефективност 

 брой служители на база нетна парична субсидия (директно и индиректно) 

 платени данъци и плащания към държавата на база нетна парична субсидия 

 растеж на нетна стойност на клеинти, продажби и износ 

 комерсиализирани научни изследвания 

 управленска динамика (способност на екипа да представи необходимите услуги в разумни 

рамки на печалба, да осигури достъп до професионални услуги от външни изотчници, да 

донесе увереност на клиентите и да получи тяхното одобрение) 

 мобилизация на сиид рисков капитал 

 цялостна приходност на инкубатора: възвръщаемост, директни и индиректни субсидии 

 време за изравняване на инвестициите и печалбите: колко години от входа на първия 

клиент са били необходими, за да може приходът на инкубатора да надмине оперативните 

разходи?  

 адиционалност 

 разрастване на инкубатора (желанието на спонсорите да разширят услугите) 

III. Устойчивост 

 положителни приходи (6 години): Паричния поток на ТБИ, базиран на добри счетоводни 

практики (които са различни според държавата) би следвало да показват общото финансово 

здраве с цел финансова незвисимост 

 връзки между университети и бизнес 

 удовлетвореност на заинтересованите страни 

 удовлетвореност на наематели/дипломирани компании 

 промяна в културите: обвързано с необходима дългосрочна трансформация 

 укрепване на предприемачески умения и самочувствие 

 отговор на държавни политики 

Източник: Rustam Lalkaka “Assessing the Performance and Sustainability of Technology Business 

Incubators, International Centre for Science & High Technology” (2000)./ “Оценяване на 
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ефективността и устойчивостта на технологичните бизнес инкубатори, Международен център 

за наука и високи технологии” (2000) 

5. Съоръжения и услуги 

Оборудването в инкубатор, който се фокусира върху сектори като ИКТ или КТИ, ще се 

различава значително от това в едно съоръжение, което е съсредоточено върху 

преработката на храни, което трябва да осигурява споделено пространство за 

хранопреработка с напълно оборудвана кухня, притежаваща необходимите разрешения 

за спазени стандарти по отношение на хигиена и здравословни показатели, адекватни 

сухи, студени и хладилни помещения, опаковъчно оборудване, товарителни рампи и 

други. Съоръжение, чийто фокус е фармацевтиката, биотехнологиите или природните науки, 

ще се нуждае от модерно оборудвана лаборатория и условия за стерилно пакетиране. Успехът 

на стартиращите компании от области като машиностроенето и електрониката е свързан със 

способността им да разработват прототипи на иновативни решения, а инкубаторът, който се 

фокусира върху тези сектори, би трябвало да предложи производствени лаборатории, 

оборудвани с всички необходими инструменти, включително 3 D принтери и т.н.  

Инкубаторите, независимо от секторния фокус, осигуряват подкрепата, която 

обикновено се предлага от сийд фондовете, като например фокусна точка, където 

авторите на бизнес идеи имат възможност да общуват с единомислещи, да учат 

предприемачество и да оформят идеите си. Също като сийд фондовете, иновационните 

инкубатори създават творческа среда и насърчават бъдещите предприемачи да дефинират 

своите бизнес идеи; докато услугите предлагани от един инкубатор са доста ограничени: 

работно пространство, събития за създаване на контакти, коучинг. На този етап ИБИ се 

занимават с това да филтрират бизнес идеите, които заслужават по-нататъшно изучаване. 

Традиционният инкубатор, от своя страна, следва два основни етапа, за да помогне при 

идентифицирането на бизнес проекти, които са действително обещаващи и биха донесли 

очакваните ползи. 

По време на пре-инкубационния период, който обикновено трае от 2 до 6 месеца, 

компанията в инкубатора създава управленския си екип, дефинира бизнес идеята и 

уникалното си пазарно предложение, и разработва бизнес план. На този етап инкубаторът 

осигурява съоръженията и инструментите за продуктивно планиране (офиси, работни места в 

споделени помещения/ "open space", зали за срещи), коучинг и финансиране за авторите на 

бизнес идеята, които да отделят няколко месеца за планиране и фондонабиране.
86

 Целите на 

този етап са да бъде осигурено сийд финансиране и авторите на бизнес идеята да бъдат 

съчетани с проектен мениджър от инкубатора. 

Компаниите обикновено прекарват 2-3 години на етап инкубатор. Този етап включва 

разработване на продукта, включително приложни изследвания, изработване и тестване 

на прототип, тестване на приема на пазара, както и първи опити за продажба на 

продукта на свободния пазар. Приносът на инкубатора е под формата на производствени, 

                                                        
86

 Подобно безвъзмездно финансиране е обикновено в размер на средния месечен доход преди 

включването в инкубатора. 
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лабораторни и офис помещения, услуги за развитие на продукта (в самия инкубатор или чрез 

подизпълнители), консултации за интелектуалната собственост, консултации относно 

човешките ресурси, мениджмънт (проектният мениджър на инкубатора е член на борда на 

компанията, изпълнителен финансов директор или изпълнителен директор); консултации от 

опитни собственици на бизнеси или мениджъри; услуги за създаване на професионални 

контакти или интернационализиране. Целите на този етап са новата фирма да се стане 

оперативно печеливша и да бъде подготвена за следващия рунд на финансиране посредством 

венчър капитал. 
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Фигура 23: Услуги предлагани от инкубаторите 
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Услуги предлагани от бизнес инкубаторните програми 
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на 
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площи други 

предприема

чи 

бизнес теми средите на 

предприема

чеството 

(напр. 

вписване на 

програмата 
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  Логистика и 

доставки 

Брокерски 

услуги 

Консултант

ски услуги 

  Предлага 

пре/пост 

инкубаторн

и услуги 

  Изработван

е на 

прототип, 

дизайн и 

разработван

е на продукт 

 Мрежа и 

общност от 

стажанти 

  Осигурява 

възможност 

за контакти 

между 

фирмите-

клиенти  

  Подкрепа в 

развитието 

на бизнес 

култура и 

етикет 

 Подкрепа за 

обмена на 
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идеи 

   

  Междунаро

дни 

продажби, 

износ и/или 

търсене на 

партньори в 

чужбина 

     

Легенда 

Синьо: по-популярни услуги 

Лилаво: по-малко популярни услуги 

 

В международен план, иновационните инкубатори прилагат различни подходи при 

осигуряването на услуги, а постигането на точната комбинация оказва значителен ефект 

върху успеха на инкубатора. Един от важните въпроси е кои услуги да се предлагат от самия 

инкубатор и какво се доставя отвън. Разумно е инкубаторът да разполага със собствени 

експертни знания  в области, където се налага активна и редовна намеса.  Собствени 

експертни знания се предлагат понякога и в някои тесни, специализирани  области, ако има 

достатъчно търсене.  

Назначаването на служители със специални компетенции може да се обясни със 

специфичния индустриален фокус на инкубатора, което предполага познаване на 

техническите аспекти на идеите за нови продукти, образование в областта на точните 

науки, както и отлично познаване на регулаторните мерки за разрешения, патентоване, 

стандарти и т.н.
87

  Същевременно, предприемачите са рационални и биха използвали цялата 

налична подкрепа, стига да им служи. Ето защо е необходимо да има постепенен подход при 

                                                        
87

 Израелският технологичен инкубатор Naiot, например, има назначени анализатор с медицинско 

образование, анализатор - биолог, съветник по нормативната уредба, както и съветник по въпросите на 

интелектуалната собственост, тъй като инкубаторът се фокусира върху медицинско оборудване. 
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осигуряването на субсидирани услуги, където намаленията (дял от субсидиращото 

финансиране от ЕС за предоставяните услуги) отпадат значително след известен период 

прекаран в инкубатора. 

Международният опит показва, че за един тригодишен инкубационен период,  

наемателите трябва да плащат само малка част от цената на услугите през първата 

година, след което рязко да се премине към покриване на 50% от реалните разходи след 

първата година и накрая да се очаква да бъде платена пълната цена на услугите  - в 

годината преди завършване на инкубаторната програма. Подобен механизъм , обаче, би 

довел до отливна вълна след приключване на първата година от инкубаторния период. Друг 

вариант би бил водещият ИБИ да не предлага услугите си с намаление, а да направи така, че 

компаниите от инкубатора да получават сийд финансиране и да им помага да използват 

средствата по най-добрия начин.   

5.1. Съоръжения 

Бизнес инкубирането разчита на сгради и ИКТ инфраструктура, а успешните 

инкубатори следват нуждите на клиентите по отношение на допълнителните 

инкубаторни услуги, които предлагат. Общото правило е, че сградите трябва да бъдат 

подходящи за гъвкави конфигурации и да имат локация подходяща за бизнес - 

обикновено ключова детерминанта за избора на мястото е дали то се намира в 

географска област, която е харесвана от местните предприемачи. Ето защо, 

първоначалният критерий - местоположението - би трябвало да отчете доколко е подходящо 

мястото за водещия ИБИ, както и за регионалните секторни ИБИ. Анализ на основните 

фактори, определящи дали локацията е подходяща (напр. концентрация на бизнеси и 

изследователски общности, мрежи за бизнес услуги и пазари) би трябвало да допълни данните 

от изследването върху предпочитанията на бизнеса по отношение на местоположението. 

В момента, създаването на водещ ИБИ е подходящо единствено в София заради редица 

значими фактори, вкл. това, че градът притежава критична маса от технологични 

компании и такива базирани на знанията (други подобни компании от страната имат 

силни връзки и присъствие в столицата), София е дом на повечето водещи университети 

и научноизследователски институти с фокус върху технологиите, естествените науки и 

инженерството. София е дом и на пре-сийд финансиране и подкрепа в ранен етап насочени 

към бизнеса с технологии, напр. Илевън, Лончхъб, и Бетахаус, които привличат будни 

студенти, изследователи и предприемачи. А за стартиращите компании базирани на 

иновациите (където икономиите от растежа са от особена важност) - броят на потенциалните 

потребители значително влияе върху положителния финансов потенциал. Също така, 

компаниите са склонни да оперират в по-голяма близост до пазара или до точките за достъп до 

чуждите пазари, което за България е столицата - София. 

5.2. Източници на подкрепа 

Международният опит сочи, че инкубаторите имат по-добри шансове за успех, ако могат 

да разчитат на подкрепа и финансиране от публични и частни фондове. Подкрепата от 

страна на частния сектор, освен финансиране, може да предложи така необходимите 
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експертни знания и умения, достъп до съоръжения и вътрешно-корпоративна подкрепа 

за иновации и нови идеи. Очевидно е, обаче, че публичното финансиране е от особена 

важност в ранните етапи от развитието, тъй като са необходими между 3 и 5 години преди 

ИБИ да започнат да привличат финансиране от страна на частния сектор или да генерират 

достатъчно приходи от други източници, за да покриват оперативните си разходи. 

При оценяването на бизнес нуждите на местни фирми и потенциални предприемачи е 

важно да се направи оценка на способността и готовността на съществуващите 

източници на бизнес подкрепа, които да работят с инкубаторите при посрещането на 

тези нужди.
88

 Разбираемо е, че критична детерминанта за успеха е водещият ИБИ да предлага 

всеобхватен набор от услуги в подкрепа на бизнеса, които са търсени от местните 

предприемачи и помагат да се отговори на потребностите на местни стартиращи компании и 

малки бизнеси, включително микро-бизнеси и малки фири, които се стремят да се разрастват. 

5.3. Услуги 

По принцип, бизнес инкубаторите предлагат пред-инкубаторни и инкубаторни услуги, 

насочени към подпомагане на стартиращи компании базирани на иновациите по време 

на периода им на създаване, когато са най-уязвими; инкубаторите им помагат да 

тръгнат по пътя на растежа. 

Инкубаторни етапи 

 

Източник: “The Smart Guide to Innovation Based Incubators” DG Regional Policy, European Commission 

2010  

Каре 18: Инкубаторни услуги 

I. Най-често срещаните пред-инкубаторни услуги: 

 Бизнес планиране и формиране на компания 

 Обучение за изграждане на бизнес умения 

 Счетоводство, правни и други свързани услуги 

 Пазарно проучване, продажби и маркетинг 

 Помощ с износа и/или търсене на партньори в чужбина 

 Помощ с е-бизнес и други аспекти на ИКТ 

 Консултации за разработването на нови продукти и услуги 

 Помощ при осигуряване на финансиране от банки, грантове, рисков капитал  

 Достъп до инкубаторен или рисков фонд, мрежи на бизнес ангели 

 Консултации относно набирането на персонал и управление на персонала 

                                                        
88

 Предлаганите услуги са от вътрешни източници, но и от външни доставчици, както такива със 

стопанска, така и нестопанска цел. Като цяло, удовлетворението на компаниите от бизнес инкубаторите 

е много по-голямо от услугите предлагани от стопански организации, а не от тези на нестопанските.  

Данните показват, че нестопанските организации обикновено са по-малки и имат по-малко опит, най-

вече при разрешаването на инкубаторни проблеми от ранния етап. За подробна дискусия вж. 

Монтроуз/Montrose стр. 30-36. 
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 Създаване на мрежи от професионални контакти, напр. други предприемачи, клиенти 

 Ментори, членове на борда и други съветници 

II. Най-често срещаните инкубаторни услуги: 

 Коучинг и обучение по мениджмънт; 

 Бизнес оценка; сийд, бридж и венчър финансиране; контакти с бизнес ангели; 

 Проучване на пазара на технологиите, технологични услуги (отстраняване на проблеми, приложни 

научни изследвания); 

 Тестване, сертифициране; 

 Помещения/сгради и услуги свързани с инфраструктурата; може да включват безплатно или 

субсидирано ползване на офис пространство; (обикновено, ако има субсидиране за наем, 

обикновено то намалява към края на инкубаторния период, за да се подготви стартиращата 

компания за пазара) 

 Ангажиране с позиция в борда на управителите или заемане на председателско място на пълно или 

почасово работно време; включва изграждане на контакти и осигуряване на достъп до финансови, 

технологични или търговски мрежи; 

 Консултации по ПИС и ПИС стратегии; проучване на контакти и други консултантски услуги.
89

 

 Подкрепа за достъп до външни мрежи за доставка на услуги за сложни, специализирани 

консултации 

 Маркетингово подпомагане 

 Подпомагане в сферата на продажбите 

 Ментори и бизнес коучинг 

 Проследяване на клиенти, участие в полагането на цели и референтни стойности 

 

Докато основната цел е да се насърчава предприемачеството базирано на иновациите 

чрез адекватна подкрепа, някои инкубатори провеждат отделни програми, предлагащи 

на стартиращите компании в определени сектори наситени със знания, специално 

подготвени услуги - примерите включват програми за ИКТ, за уеб и мобилни 

технологии, за биотехнологии и др. Услугите в помощ на бизнеса от инкубаторен тип са 

също "предпочитан вариант" за фирмите от културните и творчески индустрии, които имат 

много висок потенциал за спилоувър на иновациите и растеж на износа. КТИ компаниите са 

силно ангажирани с НИРД свързани с разработването на нови продукти.  Посредством външен 

дизайн на продукти, КТИ оказват влияние върху развитието на нови материали, които да 

поемат творческите дизайнерски решения.
90

 Компаниите в сектора са и пионери в иновациите 

тъй като комбинират съществуващи технологии и процеси, както и при развитието на нови 

организационни форми и бизнес модели. 

                                                        
89

 Разбирането на защитата и рисковете свързани с ПИС на ранен етап е особено важно; новите 

технологични предприемачи трябва да проявяват чувствителност и внимание към тези въпроси, тъй 

като има голяма вероятност да разкрият важни моменти по грешка. 
90

 Италия е световен лидер в индустриалния дизайн и оформянето на много клъстери от подобни 

компании в районите около Милано води до значителен спилоувър на иновации към традиционните 

индустрии. За повече подробности вж.: Elisabeth S. Meyer: “Italian Clusters and Innovation System(s)”, 

Innovation Norway, Milano (2011) 
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Творческите инкубатори са места за "отглеждане" на предприемачески умения в 

компании от КТИ сектора; те се превръщат в един от важните инструменти за 

иновационно вдъхновение и насърчаване на икономически растеж в Европа. 

Каре 19: Творчески инкубатори 

We Tech Off е проект, който насърчава създаването на иновативни предприятия в район Емилия-

Романя чрез осигуряването на услуги за потенциални предприемачи и технологични стартъпи. 

Проектът включва както виртуален инкубатор, така и програма за подкрепа, базирана в седем 

регионални университета и изследователски центрове. 

Болоня, Италия http://www.wetechoff.eu/ 

Betahaus Berlin е споделено работно пространство в Берлин, където се насърчават колаборацията в 

иновациите и творчеството. Това е програма, която отговаря на потребностите на заетите в секторите на 

знанията и творчеството; тя им предлага допълнителни възможности и ускорява процесите за създаване 

на професионални контакти, иновации и творчески продукти. 

Berlin, Germany http://betahaus.de/ 

 Tallinn Creative Incubator се финансира от Община Талин, Ентерпрайз Естония, фондове от ЕС и 

собствени средства. Печели награда за втори най-добър научен инкубатор за 2010 за комбиниране на 

предприемачеството с творчество и култура (9та годишна конференция за научни инкубатори на 

мрежата Технополиси). 

Талин, Естония http://www.esa.ee/eng/business-incubators 

Kre*nova се финансира от европейски структурни фондове, които подкрепят предприемачите от 

области като култура, дизайн и медии.  Инкубаторът предлага обучение и инструменти на бизнесите, 

разнообразни платформи за установяване на бизнес контакти, както и едногодишна инкубаторна 

програма предлагаща офис помещения и безплатни сайтове за ресурси. 

Норботен и  Вестерботен, Швеция, http://www.krenova.se/ 

Creve, финансиран от регионалния Център за икономическо развитие, транспорт и околна среда, е 

инкубатор за творческия сектор в региона на югозападна Финландия; той е част от HUMAK - 

Университета за приложни науки. Той помага на стартиращи творчески компании да постигнат 

стабилен растеж посредством едногодишна инкубаторна програма. 

Турку, Финландия http://creve.fi/index_en.html 

Incubation Center for Creative Industries/Инкубаторният център за творческите индустрии към 

Университета Дебрецен е изцяло финансиран по европейски програми и предлага подкрепа на млади 

микро и малки бизнеси в творческата ИКТ индустрия, най-вече за нови (спиноф и стартъп) 

предприятия. Освен инкубаторни услуги той предлага на компаниите си достъп до международни 

мрежи за НИРД, за да им помогне да реализират успех на международните пазари. 

Дебрецен, Унгария  http://www.dekiik.hu/ 

Creative Andrejsala предлага бизнес инкубаторни услуги на нови (не повече от двегодишни) 

предприятия в творческите индустрии; получава подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие 

business incubation services for new (not older than 2 years) enterprises in creative industries and is supported 

и Агенцията за инвестиции и развитие на Латвия. Създаден е да предлага "обслужване на едно гише" и 

предлага административни, правни и счетоводни услуги, а също и фондонабиране, маркетинг, намиране 

на партньорства и други бизнес услуги. 

Рига, Латвия http://www.creativeandrejsala.lv/en/ 

http://www.wetechoff.eu/
http://betahaus.de/
http://www.esa.ee/eng/business-incubators
http://www.krenova.se/
http://creve.fi/index_en.html
http://www.dekiik.hu/
http://www.creativeandrejsala.lv/en/
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Наборът от услуги, които ИБИ би предлагал на стартиращите компании в секторите с 

интензивни знания, трябва да се определи посредством проучване на търсенето, т.е. да се 

оценят потребностите и търсенето на подобни услуги от страна на стартиращите 

компании и бъдещите предприемачи. Но, дори и при липсата на подобно проучване, 

съществуват ясни индикации за търсенето на услугите,
91

 които водещият ИБИ трябва да 

предложи, както е описано в под-разделите по-долу. 

5.3.1. Достъп до финансиране 

Традиционните банки обикновено нямат желанието и подготовката да се въвличат в 

рисковете и високите стойности на транзакциите при кредитите за малки предприятия, 

особено в случаите на компании, които се занимават с иновации.  Дори и да не се отчита 

горното, съществуват бюрократични забавяния, изисквания за паричните потоци и 

гаранциите, с които стартиращите компании от областта на иновациите не могат да 

посрещнат, тъй като обикновено все още не са осъществили продажби и нямат никакви 

или почти никакви материални активи. Поради тази причина,често е необходимо 

създаването на механизми от страна на публичния сектор за улесняване достъпа до 

финансиране чрез дялово участие - или това, което понякога се нарича "търпелив капитал" - за 

насърчаване на развитието на нови продукти и създаването на иновативни компании. Това 

означава, че бизнес ангелите, сийд/акселераторните фондове и рисковите фондове за 

финансиране в ранен стадий могат да са по-ангажирани в работата на съществуващите бизнес 

инкубатори. Международният опит предлага залагането на неформална парична цел за 

финансиране чрез дялово участие на компании от бизнес инкубатори (напр. две инвестиции 

годишно). 
92

 

Водещият ИБИ трябва да притежава отделен фонд за грантове за съфинансиране, за да 

инвестира в бизнеси/бизнес идеи с висок потенциал - много е важно финансирането да 

бъде съобразено със спецификата на всяка отделна компания, за да се гарантира най-

доброто въздействие. Международната практика показва, че специализиран инвестиционен 

комитет може да разпредели до €20,000 не една единствена стартираща компания и да има 

възможност за втори тур финансиране в рамките на €100,000. Като се имат предвид естеството 

на рисковия капитал и финансирането чрез дялово участие в България, а също и подкрепата на 

програми от ЕС (напр. JEREMIE) за финансиране на иновациите, инкубаторите с прилежащи 

фондове биха могли да помогнат да се катализира финансирането на иновациите и да се 

допълнят съществуващите или планирани интервенции. 

                                                        
91

 На базата на данни от 9 фокус групи с представители на правителството, изследователската и бизнес 

общностите от сектори, разгледани в доклад на Световната банка “Принос към стратегията за 

интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите в България” от август 

2013 г.; 2 фокус групи с представителите на иновационната екосистема, проведени през февруари 2013 

г.; и многобройни двустранни консултации с бизнес лидери, изследователи и представители на 

асоциации в периода ноември 2012 - септември 2013.  
92

 Прегледа на израелската програма за инкубатори показва, че 78,7% от всички задържали се 

инкубаторни компании са привлекли частни инвестиции излизане от инкубатора. Това вероятно 

показва, че завършилите инкубатора имат по-голяма готовност за инвестиции, дефинирана като 

способност и желание да привлекат външно финансиране. 
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Насоките за инвестиции трябва да изискват съ-финансиране от частния сектор и 

солидна ангажираност на финансирания проект с индустрията, което ще предотврати 

създаването на култура на "лесни пари от грантове" и "гробища за прототипи". 

Инвестициите трябва да  се правят с оглед на това предприятието да може да получи 

финансиране и да расте, след като постигне целите на финансирането. Затова ще е необходимо 

финансовите интервенции да се разработят след внимателен анализ на празните места по 

отношение на финансирането в страната. 

5.3.2. Менторство и консултации за бизнес планиране 

Освен обучението по общи бизнес умения, маркетинг и "меки умения", ИБИ ще 

предлагат и менторски услуги на предприемачите от областта на иновациите. В 

мениджърския  състав на ИБИ ще има база от експерти-доброволци, които ще имат желание 

да станат ментори и бизнес съветници на компаниите-клиенти на ИБИ. Менторите ще се 

избират на базата на техния опит в сектора и етапа на развитие на клиента. Ръководството на 

ИБИ ще следи внимателно взаимодействията между ментор и клиент на инкубатора и ще 

предлага ресурси, които биха помогнали на ментора най-добре да служи на бизнеса на 

клиента. Ще трябва да бъдат въведени седмични или месечни механизми за получаване на 

обратна връзка, за да се гарантира, че менторството е стойностно за компанията клиент на 

инкубатора. България има уникална възможност да се възползва от знанията и опита на 

български експерти в технологиите като подсили ИБИ програмата с други програми с 

участието на диаспората.  

5.3.3. Технологична помощ 

ИБИ ще помагат на стартиращите компании да преодоляват технически бариери при 

комерсиализирането на технологии. Подобни програми ще помагат на компаниите 

наематели в инкубаторите да получават безплатна подкрепа или подкрепа на по-ниска 

цена относно конкретни технологични въпроси или потребности. Примери за подобна 

подкрепа включват краткосрочен достъп до техническа експертиза или съоръжения като: 

тестване и измерване на системи или компоненти; аналитично тестване на материали; мнение 

за съществуващи или нововъзникнали технологии; подкрепа за технологично представяне и 

пазарен анализ.  

Ръководството на ИБИ трябва да състави широка база от висококачествени експерти, 

които притежават техническите и бизнес умения, необходими за подкрепата на 

компаниите - наематели на инкубатора по отношение на технологиите. Услугите за 

подобна мрежа ще се договарят като про боно или на намалени цени и ще бъдат придружени 

от насоки за квалификациите и нивото на услугата, която се предлага. ИБИ трябва да 

филтрира онези, които предлагат услугите, да улеснява комуникацията между доставчика на 

услугата и компанията-наемател, и да създаде механизъм за оценка на работата, който да 

показва напредъка и удовлетвореността на клиента. 
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5.3.4. Мониторинг на НИРД 

Ключова услуга за иновационните стартиращи компании е мониторинга на тенденциите 

в изследователската и развойна дейност. Проследяването на тенденциите помага да се 

посочи в каква посока се ориентират бъдещите пазари и е от особено важно значение при 

комерсиализирането на продукта, който стартиращата иновационна компания 

разработва. Мониторингът на НИРД е важен и за насочването на дейностите по развитието на 

продукта към пазарни сегменти, които са нови и където има по-малка конкуренция, както и за 

допълването на развойната дейност с нови върхови технологични решения, които наскоро са 

станали известни. 

На базата на информация, получена в процеса на разработване на технологичната пътна 

карта
93

, ИБИ би давал консултации относно технологичните тенденции и глобалната посока, 

за да се използват местните компетенции за позициониране във веригата на стойността.  

5.3.5. Разработване на продукти 

Разработването на продукти помага на стартиращите компании да определят най-

добрия модел за развитие на продукти, необходимите ресурси и използването на нови 

технологии. Това е един от критичните моменти, който отвежда стартиращата компания от 

технологичната концепция до продукта, който може да бъде комерсиализиран. ИБИ ще помага 

на наемателите на инкубатора да трансформират своите идеи за продукти в точна 

спецификация и маркетингови изисквания за продукт, който може да бъде изработен и 

продаден.  

5.3.6. Подкрепа в областта на интелектуалната собственост 

Опитът от инкубаторите по света показва, че собствената подкрепа в областта на ПИС 

трябва да включва формулиране на стратегия за ИС, консултации за подаването на 

заявление за патент и другите права на ИС - авторски права, търговски марки и други. 

Специализираната правна подкрепа за комплексни  случаи на ПИС и нарушаване ПИС 

може да се предоставя от авторитетни външни доставчици, които са запознати с 

работата на инкубатора. Предполага се, че подкрепата в областта на ИС ще бъде ценен 

елемент от услугите на ИБИ: информацията получена от участници във фокус групи относно 

закрилата и комерсиализацията на интелектуалната собственост 
94

 и докладът на Световната 

банка  “Коментари по плана за действие за услуги за комерсиализация на иновациите в 

България” сочат, че предприемачите в България са загрижени за установяването и закрилата 

                                                        
93

 Изработването от страна на правителството на технологичната пътна карта за всеки от секторите ще 

идентифицира празните места, които не позволяват развитието на сектора, напр. технологична 

инфраструктура, генерична и пред-конкурентна НИРД, специализиран човешки капитал, регулации или 

дерегулации, друга важна инфраструктура. Това предлага механизми за инкорпориране на 

систематични инструменти за бизнес анализ като пазарни и технологични предвиждания; помага също 

да се осигури подкрепа за индустрията и правителство за осъществяване на съвместни проекти за НИРД 

консорциуми и общо технологично развитие в избрани области. 
94

 Над 30 участници във фокус групи проведени в офиса на Световната банка на 27 февруари 2013 
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на тяхната интелектуална собственост.
95

 Въпреки че търсенето е установено, препоръчително 

би било да се проведе проучване сред съществуващите бизнеси и бъдещите предприемачи с 

цел дефиниране на обхвата на подкрепата по отношение закрилата на интелектуалната 

собственост.  

5.3.7. Подкрепа във връзка с нормативната уредба  

Инкубаторите помагат на компаниите-наематели да се справят с нормативните 

изисквания като регистрация, сертифициране и тестване с цел стандартизация и 

метрология, както и в справянето с въпроси свързани с разработването на 

продукти/услуги в силно регулирани индустрии като телекомуникациите, 

фармацевтиката, биотехнологиите, медицинските апарати и др. ИБИ би помогнал на 

компаниите-наематели да преминат през процеса на регулиране и би осигурил необходимата 

подкрепа за справяне  с конкретни регулаторни изисквания. 

5.3.8. Маркетингови проучвания и консултации 

ИБИ би осигурил и подкрепа на стартиращите компании при разработването на 

маркетингови стратегии за по-добро позициониране на продуктите и услугите. Тази 

услуга би включвала маркетингово проучване в съответствие с потенциалните пазари и 

конкурентите на наемателите от инкубатора, за да им помогне да дефинират своите пазарни 

възможности и да разработят стратегии за пазарно презентиране на продукти/услуги и 

метрика за развитие на пазари. 

6. Финансов модел  

Международният опит показва, че инкубаторите (при условие, че са правилно 

разработени и менажирани) могат да започнат да генерират печалба след като са 

работили в продължение на 8 до 10 години. В този контекст, водещият ИБИ ще се нуждае 

от предварителна подкрепа в продължение на сравнително дълъг период от време, с 

фокус върху първите три години: трябва да се осигури финансиране от ОПИК за 

водещия ИБИ за целия 7-годишен финансиращ цикъл на програмата. Финансирането от 

ОПИК би покрило както разходите за създаване на водещия ИБИ, би субсидирало работата му 

за 7 години , а също би осигурило средства за програма от малки грантове за съфинансиране. 

Годишната оперативна субсидия  ще варира през седемгодишния период тъй като ще намалява 

с по 25 процента след третата година. 

Финансовият модел предполага между 10 и 15 стартиращи компании да бъдат приемани 

за тримесечна пред-инкубационна програма на всяко тримесечие; между 2 и 4 от тях ще 

бъдат приемани в инкубатора за цялата тригодишна инкубаторна програма. Предполага 

се, че общият брой на стартиращите  компании участващи в пред-инкубационната програма 

ще бъде между 40 и 55 на година, а 8 до 16 ще бъдат приемани в инкубатора всяка година: 

между 24 и 48 резидентни компании годишно. Предварителните изчисления за средните 
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 Добра практика би било да са провеждат периодични обучения за ИС за новите "класове" от 

компании, които постъпват в инкубаторите. 
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разходи за обслужване на една стартираща компания в пред-инкубационна програма са за по-

малко от €3,000 на тримесечие, а разходите за обслужване на стартираща компания в 

инкубаторна програма се изчисляват на около €20,000 за година. 

Услугите, които стартиращите компании получават в пред-инкубационната програма и 

по време на първата година на инкубация ще бъдат безплатни, но субсидиите за услугите 

постепенно ще намаляват през втората и третата година от периода прекаран в 

инкубатора, така че компаниите резиденти ще плащат почти пазарни цени за услугите в 

момента на завършване. Плащанията, които инкубаторните компании ще трябва да правят 

"от собствения си джоб" след края на първата година, ще се увеличават с 10% на всяко 

тримесечие, така че от второто тримесечие на втората година, компанията ще трябва да 

доплаща 10% от получените услуги, а в края на последното тримесечие на финалната трета 

година (точно преди да завърши) тя ще доплаща 90% от цената на услугите. По този начин 

инкубаторните компании ще бъдат по-добре подготвени за пазара. 

Освен предлагането на услуги за компаниите-наемателки в инкубатора, ИБИ ще 

предлага финансиращи грантове под формата на съфинансиране, при което компаниите-

наемателки получават 85% под формата на безвъзмездно финансиране, ако успеят да 

осигурят 15% самофинансиране.
96

 Водещият ИБИ ще разчита и на субсидии, за да покрие 

разходите за бизнес развитие на стартиращите компании, включително пътуванията за срещи с 

партньори и представяне на програмата по време на конференции и семинари, където 

годишният принос на ИБИ се изчислява на около €200 за стартираща компания. Разходите за 

логистика по събития за демонстриране на стартъпите пред потенциални инвеститори се 

очаква да бъде в рамките на €150 за стартираща компания. 

6.1. Разходи по създаването 

Разходите по създаването се изчисляват на по-малко € 100,000, което включва разходи за 

предварително проучване и бизнес план за водещия ИБИ, проучване на бизнес 

търсенето, подбор и назначаване на управляващи и екип; закупуване на офис 

оборудване,  компютри, интернет инфраструктура и т.н.  

6.2. Текущи разходи 

Общите разходи за субсидията за водещия ИБИ за целия седемгодишен период ще бъдат 

малко над € 2 милиона, а годишната оперативна субсидия за ИБИ ще варира в течение 

на седемгодишния период. Тя постепенно ще намалява с 25 процента годишно след третата 

година, така че се очаква оперативната субсидия да бъде по-малко от  € 400,000 през годините 

от 1 до 3, като разходите ще намалеят постепенно до по-малко от € 130,000 до края на 

седемгодишния период. 

Тези разходи включват сградите за ИБИ, т.е. наем, офис оборудване, мебели и т.н., както 

и заплатите на мениджмънта на ИБИ и експертите по интелектуална собственост, 
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 В случай че ИБИ работи с договор за управление, програмата за грантове за съфинансиране ще 

изисква от оператора на ИБИ да осигурява 15% съфинансиране на гранта за наемателя.  
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технологии, развитие на продукти и маркетинг. Субсидията включва разходите на 

наемателите за пътуване, събития, кампании за информиране на обществеността, както и част 

от хонорарите
97

 на външни специалисти по интелектуална собственост, които осигуряват на 

стартиращите компании задълбочени консултации по сложни теми свързани с ИС. Един от 

най-важните моменти е, че оперативната субсидия включва € 100,000 на година за грантове за 

съфинансиране с 15% самоучастие на компаниите-наемателки.
98

 Тази програма за грантове за 

съфинансиране, част от оперативната субсидия, съставлява 25% от годишното намаляване на 

субсидията след третата година от  работата на ИБИ.
99

 

По отношение на субсидията за възнаграждения на мениджърския екип и екипа от 

експерти, съществуват два варианта: сключване на договор за управление на ИБИ с 

оператор, избран на търг (предпочитаният вариант) 
100

; или директно субсидиране на 

заплатите чрез ОПИК.
101

 

 

 

 

 

Таблица 15: Вариант A: Разходи по договор за управление с компания избрана след конкурс  
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 ИБИ би покривал средно около €300 от тези хонорари за една компания за  година. 
98

 Програмата за грантове за съфинансиране ще бъде в съответствие с правилата за минимална 

държавна помощ  (de minimis). Компаниите-наемателки ще получат около € 65, 000 (до € 200,000 за 

тригодишния инкубаторен период) като  85% от сумата ще бъде грант от специалния фонд управляван 

от ръководството на ИБИ, а 15% ще бъде съфинасиране или от наемателя, или от оператора на ИБИ.  
99

 Вместо да управлява грантовете за съфинансиране, ИБИ може да помага на наемателите да получават 

грантове за съфинсиране от управляващия орган на ОПИК или от други налични източници. 
100

 При този вариант ИБИ операторът би получавал фиксирана годишна сума за управлението, не по-

малка от € 250,000. Освен че задължава оператора на ИБИ да поеме отговорност за програмата, този 

вариант също така намалява бюрократичните процедури и свързаните разходи и усилия от страна на 

управляващия орган на ОПИК за обработка на месечни плащания и т.н.  
101

 И двете прогнози отразяват максималния брой очаквани участници във всяка програма; т.е. 15 

стартиращи компании  в пред-инкубаторна програма на всеки 3 месеца (общо 55 годишно); прием на 16 

стартиращи компании в тригодишната инкубаторна прогрма, така че в третата година от работата на 

водещия ИБИ той ще бъде дом на 48 до 50 стартъпа. 
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Таблица хоризонтално: Разходи по създаването (първоначални), Оперативни разходи Година 1 до 

Година 7 

Таблица вертикално: 

Предварително проучване/бизнес план 

Подбор и селекция на мениджмънт 

Субсидия за наем на съоръжения за водещ ИБИ (500 кв. м.) 

Ремонт на пространството за водещ ИБИ (500 кв.м.) 

Средства за поддръжка на ИБИ 

Офис оборудване: бюра, столове, шкафове 

Офис оборудване: компютри, принтери, копирни машини 

Кухня (кафе машина, хладилник и др.) 

Интернет инфраструктура (рутери, окабеляване, суичове) 

Достъп до интернет (годишна такса за 50 точки за достъп) 

Комуникации (телефон, куриер) 

Електричество, вода, отопление/охлаждане (за пространство от 500 кв.м.) 

Такса за управление на оператора 

Грантове за съфинансиране за наемателите (15% собствено финансиране) 

Годишна оперативна субсидия 

Общо разходи по създаването 

Обща оперативна субсидия за период от 7 години 

Общо разходи за период от 7 години 
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Таблица 16: Вариант B: Разходи за директна оперативна субсидия  

 

 

Таблица хоризонтално: Разходи по създаването (първоначални), Оперативни разходи Година 1 до 

Година 7 

Таблица вертикално: 

Предварително проучване/бизнес план 

Подбор и селекция на мениджмънт 

Субсидия за наем на съоръжения за водещ ИБИ (500 кв. м.) 

Ремонт на пространството за водещ ИБИ (500 кв.м.) 

Средства за поддръжка на ИБИ 

Офис оборудване: бюра, столове, шкафове 

Офис оборудване: компютри, принтери, копирни машини 

Кухня (кафе машина, хладилник и др.) 

Интернет инфраструктура (рутери, окабеляване, суичове) 

Достъп до интернет (годишна такса за 50 точки за достъп) 

Комуникации (телефон, куриер) 
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Електричество, вода, отопление/охлаждане (за пространство от 500 кв.м.) 

Заплата изпълнителен директор 

Възнаграждение 7-членен борд 

Заплата Мениджър счетоводство/финансов експерт 

Заплата служител административна подкрепа 

Заплата експерт маркетингови стратегии 

Заплата вътрешен специалист по ПИС 

Външни адвокати за сложни въпроси свързани с ПИС 

Заплата  експерт по регулаторни въпроси и развитие на продукти 

Заплата експерт по мониторинг на технологиите 

Разходи за събития и публично осведомяване 

Пътувания 

Административни 

Грантове за съфинансиране за наемателите (15% собствено финансиране) 

Годишна оперативна субсидия 

Общо разходи по създаването 

Обща оперативна субсидия за период от 7 години 

Общо разходи за период от 7 години 

 

6.3. Източници на финансиране и съ-финансиране 

Много е важно подробно да се оценят всички импликации от гледна точка на 

приложимите правила за държавна помощ, когато се структурира модела за 

финансиране на ИБИ, особено относно субсидирането на работата в допълнение на 

фондовете от ЕС по ОПИК и други ОП, както и от националния и общински бюджети. 

Правилата за държавната помощ трябва да се вземат предвид и по отношение на смесването на 

публично и частно финансиране в подкрепа на работата на ИБИ. Възможен модел би бил да се 

осигури устойчивостта на ИБИ чрез публично-частни партньорства (ПЧП). ПЧП се 

възприемат от ЕС като основно средство, което подпомага и насърчава иновациите. При 

използването на публични фондове от ПЧП обаче, само публичната организация може да бъде 

инициатор и бенефициент. Съответно, публичната организация в ПЧП трябва да подпише 

кандидатурата за грант, да получи средствата и да представи разходо-оправдателната 

документация. Съществуват няколко модела, по които средства от ЕС могат да се комбинират 

с частни финанси в проекти с ПЧП: 

 Грантове като принос под формата на разходи на публичен капитал: При този модел 

гранта финансиран със средства от ЕС се използва за финасиране на капиталови 

разходи. Плащанията към частни партньори могат да бъдат  само за предоставени 

услуги. 

 Паралелно съ-финансиране: При този модел инфраструктурните активи или програма 

са разделени на отделни части: едни се финансират от публични източници, вкл. 

фондове то ЕС като конвенционално закупуване; други като част от ПЧП.  

 Грантове като възможност за частично финансиране или плащания свързани с 

потребителите: Това е оптималният модел за комбиниране на грантове и частно 

финансиране, но е и най-проблематичен за комбиниране на грантове от фондове от ЕС 
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главно заради правилото n+2.
102

 Това е така тъй като грантовете по Структурните 

фондове на ЕС се фокусират ексклузивно върху осигуряването на активи, което ги 

прави подходящи за съ-финансиране на разходи за строителство, но не и за плащане на 

услуги базирани на инфраструктура.
103

 

7. Стъпки в планирането и изпълнението 

Разработването на програма за ИБИ с водещ ИБИ базиран в София и секторни ИБИ 

базирани регионално, ще изисква значителни усилия по планирането и 

осъществяването. Предполагаемата времева рамка от идентифицирането на програмата 

до откриването ще бъде не по-малко от 18 месеца. 

7.1. Фаза I. Планиране (Период заложен за осъществяване - 6 

месеца) 

1. Идентифициране на възможности за регионални секторни ИБИ 

2. Консултации със заинтересовани страни и одобрение на Програмата за мрежа от ИБИ 

3. Номиниране на проектен екип за ИБИ програмата 

4. Анализ на секторите за водещ ИБИ и регионални ИБИ 

5. Провеждане на SWOT анализ за водещ ИБИ и секторни регионални ИБИ 

6. Провеждане на проучвания за бизнес търсене 

7. Провеждане на анализ и проучване за местоположението на ИБИ 

8. Провеждане на предварително проучване за водещ ИБИ и секторни регионални ИБИ 

9. Съставяне на бизнес планове за водещ ИБИ и секторни регионални ИБИ 

10. Избор на мениджмънт/оператори на водещия ИБИ и секторните регионални ИБИ 

11. Осигуряване на финансиране за работата на ИБИ за период от седем години и оценка 

импликациите на правилата за държавна помощ (финансиране по ОПИК и от 

национални източници) 

12. Изследване на възможности за инвестиции от частния сектор за ИБИ и възможни 

модели за ПЧП 

7.2. Фаза II. Осъществяване на проекта (Период заложен за 

осъществяване - 12 месеца) 

1. Консултации със заинтересовани страни и приемане на бизнес план за ИБИ 

                                                        
102

 Правилото “n+2” по чл. 31.2 от Регламент 1260/1999: "Комисията на ЕС автоматично ще анулира 

всяка част от договора, която не е била уредена от плащане по сметка или за която не е получила 

изправна молба за плащане, упомената в Член 32 (3); съответно финансирането от фондовете за 

това подпомагане трябва да бъде намалено със същата сума." 

 
103

 Грантовете от ЕС са предназначени за предварително плащане на разходи по строителството. Поради 

тази причина е трудно да се използват за проекти, които неносят приходи като социалната 

инфраструктура. 
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2. Идентифициране на застъпник, който да води и фасилитира водещия ИБИ и 

секторните регионални ИБИ 

3. Формиране на управителен съвет, който да следи изпълнението на програмата за ИБИ 

4. Финализиране на решение относно мениджмънта и структурата за финансиране на 

ИБИ и въвеждането им 

5. Осигуряване на ангажимент за финансиране на построяване на съоръжения и работа 

през първите седем години  

6. Идентифициране на източници на финансиране за наемателите на ИБИ - подкрепа за 

наемателите на инкубатора за получаване на сийд и грант финансиране от наличните 

източници 

7. Иницииране на планирането и строителството на ИБИ съоръженията 

8. Съставяне на бордовете на ИБИ 

9. Наемане на изпълнителни директори/мениджъри 

10. Набиране на професионалисти за добавена стойност на мрежата от ресурси 

11. Изготвяне на договори за наемане, споразумения, разпоредби и други  

12. Финализиране на предлаганите услуги и подробна разработка на ценовата политика 

(субсидиран наем, градиране на субсидиите, фиксиран наем, консултантски услуги) 

13. Финализиране на договорите за наем с постоянните наематели 

14. Осъществяване на маркетингов и ПР план за всички заинтересовани страни 

15. Осъществяване на маркетингов и ПР план за наемане на компании-наематели в ИБИ 
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Анекс 1: Шаблон за бизнес модел 
 

 
 

 

Source: http://www.businessmodelgeneration.com/canvas 

Таблица 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
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Ключови партньори 

Ключови дейности 

Уникално предложение 

Взаимоотношения с клиентите 

Сегменти клиенти 

Ключови ресурси 

Канали 

Структура на разходите 

Парични постъпления 

 

Анекс 2: Списък на интервюирани мениджъри на Фаб 

лаборатории и други заинтересовани страни 
Наименование на 

Fab Lab  

Име на мениджъра на Fab Lab 

Fab Lab Румъния Г-н Александру Кристал, Ръководител 

Fab Lab Хърватска Г-н Роберто Вдович, Ръководител 

Fab Lab Украйна Г-н Константин Леоненко, Ръководител 

Fab Lab Обединено 

Кралство - 

Манчестър 

Г-н Крис Уилкинсон , Член на борда на Фондация Fab Lab, бивш ръководител 

на  Мрежата UK Fab Lab  

Fab Lab Полша Г-н Михал Чиши, Ръководител  

Fab Lab Барселона Г-н Томас Диез, Ръководител                                                                                                        

Fab Lab Латвия Г-н Крис Лудунмиекс, Ръководител на Fab Lab към Университета на Латвия 

Fab Lab Унгария Г-н Дейвид Пап, Ръководител  

МТИ,  Център за 

битове и атоми  

Г-жа Шери Ласитер, Мениджър на програма  

3CLab и Център за 

върхови 

постижения 

(Технически 

университет, 

София) 

Проф. Георги Тодоров, Ръководител  

Smart Fab Lab 

(SFL) (предстоящ) 

Д-р Ставри Николов, Учредителен директор на SFL 
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Анекс 3: Въпросник за провеждане на интервюта на  Фаб 

Лаборатории 
   

 

Предистория 

Кога е създадена? 

Кой е инициаторът (публичен, частен, ПЧП) 

Какви предизвикателства срещнахте, когато създавахте Фаб 

Лабораторията? Как се появи тя?  

Какво беше финансирането на стартъпа? (частен грант, ЕС, 

правителство, комбинация )  

Имаше ли някакви предварителни условия от ЕС, с които 

трябваше да се съобразите? 

 

 

Бизнес модел/Дейности  

Какъв е фокусът? Обхват на дейностите? Микс от услуги? 

- субсидирано обучение 

- Фаб Лабораторията предлага цялостна лаборатория и наем 

на техника 

Какъв е базисния бизнес модел? 

Разработили ли сте вече някакви интересни 

продукти/проекти? 

Има ли във вашата Фаб Лаборатория инкубаторни услуги?  

 

 
Дейности Производство/Създаване на прототипи   

С какво оборудване разполагате? 
 

 

Заинтересовани страни/Пазар: 

1) Кои са потребителите? (#на месец/седмица, % по 

тип от общия обем) 

2) Каква е ролята на академичните среди? А на 

индустрията и МСП?  

 

 

Управление/Правни въпроси: 

1) Каква е правната структура? Публична? Ролята на 

частния сектор?  

2) Професионалист от правителството или частен 

независим специалист ръководи организацията? 

3) Самофинансира ли се? Или е създадена под 

организация-чадър? 

4) Каква е структурата на управление? Какъв е състава 

на Борда на директорите? Как се избират и 

назначават? 

5) Има ли управляваща компания?Или мениджърския 

екип е създаден "от нулата"?  

Колко са служителите и мениджърите? Какви са техните 

функционални отговорности? Кои функции са 

аутсорсвани? 

6) Какви са прогнозите за необходимостта от 
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служители?  

 

 

Финанси/Инвестиции 

1) Какви са източниците на финансиране? 

2) Какви са източниците на печалби? 

3) В кои ниши/услуги има най-голямо търсене? А къде 

са най-високи печалбите?  

4) Каква е структурата за генериране на приходи? Как 

плащат потребителите? Има ли абонамент/членство? 

Почасово ползване? 

5) Какъв е годишният бюджет? 

6) В кои области виждате растеж? 

7) Основната заплата на мениджърите? 

8) Какви са стартъп разходите за оборудване? 

9) Какви са годишните оперативни разходи? 

10) Каква е структурата на финансовия модел? Мерки за 

успеха? 

11) Какви са възможностите/плановете за постигане на 

устойчивост? Как ще станете печеливши? 

12) Има ли частни или други "инвеститори"? 

 

 

 

Мониторинг и оценка 

Анализ на въздействието 

 

 

 Има ли мрежа от Фаб Лаборатории във вашата страна?  

   

Въпросник за изследване на пазара 
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Анекс 4: Списък на университетите по специализация и 

класиране  
Забележка: Специализациите са посочени в съответствие с  идеята за Фаб Лаборатории. 

Класирането е изчислено на базата на получените данни. 

Общо инженерство  
Наименование  Класиране 
Технически университет София 73.0 
Химикотехнологичен и металургичен университет 68.0 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 55.0 
Технически университет - Габрово 55.0 
Русенски университет „Ангел Кънчев” 51.0 
Лесотехнически университет 49.0 
Технически университет - Варна 48.0 
Национален военен университет - В. Търново 47.0 
Университет по хранителни технологии 46.0 
Транспортен университет "Тодор Каблешков" София 43.0 
Бургаски университет "Проф. Асен Златаров" 42.0 
Тракийски университет – Стара Загора 40.0 
Селскостопански университет 39.0 
Шуменски университет "К. Преславски"  

Европейски политехнически университет  
 

Електротехника, електроника и автоматизация  
Наименование Класиране 
Химикотехнологичен и металургичен университет 69.0 
Технически университет София 67.0 
Русенски университет „Ангел Кънчев” 54.0 
Национален военен университет - В. Търново 53.0 
Технически университет Габрово 52.0 
Технически университет - Варна 50.0 
Университет по хранителни технологии 48.0 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 47.0 
Транспортен университет "Тодор Каблешков" София 45.0 
Тракийски университет – Стара Загора 38.0 
Бургаски университет "Проф. Асен Златаров" 37.0 
Югозападен университет "Н. Рилски" - Благоевград 37.0 
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Архитектура, строителство и геодезия  
Наименование Класиране 
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 65.0 
Академия на МВР 59.0 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” София 57.0 
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 49.0 
Висше строително училище (ВСУ) "Л. Каравелов" - София 47.0 
Транспортен университет "Тодор Каблешков" София 45.0 
Шуменски университет "К. Преславски" 41.0 

Нов български университет  

Европейски политехнически университет  
 

Информатика и компютърни науки  
Наименование Класиране 
Софийски университет "Св. Кл. Охридски" 74.0 
Американски университет в България 62.0 
Нов български университет 56.0 
Пловдивски университет "П. Хилендарски" 52.0 
Русенски университет „Ангел Кънчев” 50.0 
Югозападен университет "Н. Рилски" - Благоевград 48.0 
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 48.0 
Бургаски свободен университет  47.0 
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 45.0 
Икономически университет - Варна 44.0 
Шуменски университет "К. Преславски" 38.0 

Университет за национално и световно стопанство - София  

Бургаски университет "Проф. Асен Златаров"  

Стопанска академия "Д. Ценов" - Свищов  

Университет по хранителни технологии  
Университет по библиотекознание и информационни технологии - 

София  

Европейски политехнически университет  
 

Материали и науки за материалите  
Наименование Класиране 
Химикотехнологичен и металургичен 

университет 63.0 
Технически университет Габрово 50.0 
Русенски университет „Ангел Кънчев” 45.0 
Бургаски университет "Проф. Асен Златаров" 44.0 
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Машиностроене  
Наименование Класиране 
Технически университет София 64.0 
Русенски университет „Ангел Кънчев” 57.0 
Технически университет Габрово 55.0 
Университет по хранителни технологии 54.0 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 53.0 
Транспортен университет "Тодор Каблешков" София 50.0 
Технически университет - Варна 49.0 
Тракийски университет – Стара Загора 39.0 
Югозападен университет "Н. Рилски" - Благоевград 35.0 
Бургаски университет "Проф. Асен Златаров"  

Пловдивски университет "П. Хилендарски"  
 

Естествени науки  
Наименование Класиране 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 71.0 
Пловдивски университет "П. Хилендарски" 50.0 
Шуменски университет "К. Преславски" 41.0 
Югозападен университет "Н. Рилски" - Благоевград 38.0 
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Анекс 5: Модел за сравняване на Фаб Лаборатории в 

различни страни по света 

Параметри 

MIT Fab 

Lab 

(САЩ) 

Fab Lab 

Vigyan 
Ashram 

(Индия) 

Fab Lab 

Барселона 

(Испания) 

Fab Lab 

Манчестър 

(Обединено 

кралство) 

Fab Lab 

Будапеща 

(Унгария) 

Fab Lab.hr, 

Загреб, 

Хърватска 

  САЩ Индия Испания 
Обединено 

кралство 
Унгария Хърватска 

БВП на глава от 

населението, 

ПЧП 

$49,965 $1,489 $29,195 $38,514 $12,622 $13,227 

Основни данни за 

Фаб 

Лабораторията 

            

Уебсайт cba.mit.edu 
Vigyan 

Ashram 
http://fablabbcn.org 

http://www.fablabm

anchester.org 

www.fablabudapest

.com 
www.fablab.hr 

Степен на 

съответствие 

(напр. AAAA, 

ABAB,etc) 

    AAAA AAAA 

Комбинация от 

Фаб Лаборатория, 
биохекинг и 

споделено 

работно 
пространство 

  

Година на 

създаване 
2001 2002 2006-2007 2010 2011 2013 

Въздействие до 

момента 

НИРД 
програми и 

междунаро

дна мрежа 
от фаб 

лаборатори

и 

Малки 

иноваци

и, които 
са 

достигна
ли 

пазара и 

много 
обучава

щи се от 

селските 

райони 

във фаб 

лаборато
рията 

(1) Първата фаб 

лаборатория в 
Европа; с МТИ се 

създава Ааб 

академия 
(самоиздържаща 

се образователна 

програма);  
(2) Fab Lab Smart 

City/Интелигенте
н град на фаб 

лабораториите: 

Барселона 
адаптира фаб 

лаборатории във 

всеки от 10те 

района на града;  

(3) Платформа 

Smart 
Citizen/Интелиген

тен гражданин, 

която се появява 
благодарение на 

фаб 

лабораторията 

Иновативно, 

масивно влияние 

Първата фаб 

лаборатория в 
Унгария 

Въздействие 
върху 

обществото > 

брой на 
индивидуални

те 

потребители 

http://www.fablabudapest.com/
http://www.fablabudapest.com/


 
 

153 
 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003  Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5  "Tехническа помощ" на Оперативната програма, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 
 

Свързаност с 

екосистемата за 

иновации – 

търсене от 

страна на 

потребителите 

            

Основни групи 

потребители (от 

най-многобройна 

до най-

малобройна 

напр.  

1)Студентите са 

най-голямата 

група 

потребители, 

следвани от 2) 

изследователи, 

3)предприемачи, 

бизнес и т.н. 

Студенти, 

изследоват

ели, 

факултет 

Студент

и, 

местни 
предпри

емачи 

1) студенти, 2) 

предприемачи, 3) 

местна общност, 

4) предприемачи 

Малки 

производители, 

изобретатели, 
общностни групи, 

училища  

Студенти, 

предприемачи, 

стартъпи, 

изследователи 

1) 

изследователи 

2) студенти 
3) частен 

бизнес 

Среден брой 

потребители на 

седмица, които 

плащат 

0 0 300-400   12-15 5 

Среден брой 

посетители на 

седмица 

150 50 450-550   30-35 10 

Основна 

принадлежност 

на потребителите 

(според инд. 

сектор) напр. 

ИКТ, 

архитектура, 

производство, 

автомобилна. 

ИКТ, 

архитектур

а, 

машиностр

оене, 
физика, 

комп. 

науки, 
образовани

е 

Селско 

стопанст

во, 
образова

ние, 

произво
дство в 

малък 

мащаб 

Архитекти, 

дизайнери, 
художници, 

инженери 

  дизайнери 

Производство, 

архитектура, 
индустриален 

дизайн, хоби 

Финансиране             

Стартъп 

финансиране 

(публично, 

частно, и двете)  

Националн

а научна 

фондация 
/National 

Science 

Foundation 

(публично) 

Национа
лна 

научна 

фондаци
я – 

първи 

външен 

проект 

на МТИ 

Частно 

финансиране (към 

Institute for 
Advanced 

Architecture of 

Catalonia (IAAC) - 

частен) 

Публично-частно 

(от The 

Manufacturing 
Institute и 

Manchester 

Innovation 

Investment Fund) 

частно частно 

Главни 

източници на 

приходи (по вид), 

напр.: (1) 

Образование, (2) 

Научни 

изследвания, (3) 

Фаб Лаб услуги 

(оборудване). 

Научни 

изследвани
я 

Грантов

е и  
произво

дство в 

малък 
мащаб 

(1) Образование, 
(2) Научни 

изселдвания, (3) 

Фаб Лаб услуги. 

Прототипиращи 

услуги и наем на 
машини  

Тази Фаб 

Лаборатория се 
намира в частно 

предприятие за 

развойна дейност 
и производство. За 

лабораторията 

приходите идват 
главно от 

уъркшопи и такси 

за използване на 
машини. 

1) Научни 

изследвания 
2) Услуги 

3) 

Образование 
4) Техническа 

подкрепа 

5) 
Консултации 
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Продължаваща 

подкрепа от 

страна на 

правителството  

под формата на 

финансиране  

Известна да няма 
Да, чрез NESTA, 

местни съвети 
няма 

Постоянно 

кандидатстван
е по проекти 

Години за 

достигане на 

баланс 

(възвръщане на 

първоначална 

инвестиция); ако 

е приложимо 

N/A NA 3-4 години   
Постигнат през  

2013 

1 година 

(очаквано) 

Структура на 

таксите (ако е 

приложимо)  

няма 

Не 

смятаме, 

че има; 
да се 

пита 

Йогеш  

  

Безплатно за 
некомерсиални 

потребители в 

петък и събота, но 
бизнесите могат да 

защитят идеите си 

като платят за 
услугата 

  

Годишна такса 

(около 50 

евро) за 
частни фирми, 

студенти с 

намаление; 
корпоративни 

клиенти (100 
евро)  

Услуги             

Количество на 

оборудването 

Цялостно 

дигитално 
производст

во 

Sзапочва 

с пълна 
фаб 

лаборато

риа, но 
проблем

и със 

захранва
нето не 

позволяв

ат 
използва

нето на 

най-
голямата 

машина 

над 15 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

10 големи 

машини, 7+ 
дребно 

оборудване 

7 

Основен бизнес 

модел  

(образование, 

производство, 

консултации, и 

т.н.) 

Образовани

е, научни 

изследвани

я 

Образов

ание, 

предпри
емачеств

о 

произво
дство в 

малък 

мащаб 

FAB LAB PRO – 

производство, 
инкубиране 

FAB LAB 

MASTERS – 
научни 

изследвания, 

студенти от 
архитектурно 

училище 

FAB LAB 
CENTRAL - 

образование 

  

FabLab Будапеща 

се фокусира върху 
образование и 

уъркшопи за 

използване на 
технологии и 

оборудване.  С 

това изграждаме и 
пазар от 

потребители. 

(Преподаваме 
това, което 

предлагаме.) 

Консултации, 

подкрепа, 

образование, 

производство 
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Услуги в помощ 

излизане на 

пазара/Инкубира

не  

До 

известна 
степен (има 

няколко 

машини , 
излезли на 

пазара, 

благодарен
ие на 

мрежата) 

Инкубир

ане в 
селски 

райони е 

част от 
дейностт

а. 

да не да 

Образование/н

аучни 

изследвания 

Фокус върху фаб 

лаб (ако е 

приложимо) или 

многосекторен 
фокус  

Научни 

изследвани

я 

Приложе

ния за 

селското 

стопанст

во и 
селските 

райони 

Архитектура, 
дизайн, изкуство 

Производство, 
ИКТ 

многосекторен 

Академични 

изследвания, 
частни 

предприемачи 

Управление             

Независими или 

организация-чадър 

(техно парк, 
училище, 

университет, 

изследователски 
институт към 

университет и др.) 

Част от 

МТИ 

Част от 
Вигян 

Ашрам, 

училище 
за точни 

науки и 

предпри
емачеств

о в 

селската 
част на 

Махара

штра 

Част от Institute 

for Advanced 
Architecture 

(IAAC), частна 

фондация с 
идеална цел  

Част от Manchester 

Manufacturing 
Institute  

независим 

Независим, но 

работи на 

територия на 
университет и 

поддържа 

добри 
взаимоотноше

ния с него 

Правен 
статут/регистраци

я 

университе

т 

Част от 

училище 
  университет ООД 

Асоциация с 
нестопанска 

цел 

Брой платени 
служители 

2 или 3 n/a 5   3 1 

Брой неплатени 

служители 
(доброволци) (ако 

е приложимо)  

нула 

С 

идеална 
цел/ашр

ам 

-   - 3 

Мрежа от Фаб 

Лаборатории в 
страната 

            

Тази Фаб 
лаборатория е 

централната в 

мрежата  

Глобална 
мрежа за 

центъра – 

вероятно 
225 

лаборатори

и 

Най-

старите 

в Индия, 
от 4, 

никой не 

изпъква 
като 

център 

на 
мрежа в 

Индия   

да да 

За момента това е 
единствената фаб 

лаборатория в 

Унгария 

За момента 

това е 
единствената 

фаб 

лаборатория в 
Хърватска 
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Брой фаб 

лаборатории в 
мрежата на 

страната (вкл. 

Първата фаб 
лаборатория) 

225 

лаборатори

и по света 
(в различни 

държави) 

4 

Общо 12 (6 - 
установени, 6 – в 

процес на 

развитие) 

8 1 1 

Средно 

увеличение на 

лабораториите 
годишно  

40 0.5 1-2 на година 3 - - 

Прогнозирано/пла
нирано 

увеличение на 

лабораториите в 
мрежата на 

страната за година  

Удвояване 

на всеки 18 
месеца (т.е. 

250 
планирани) 

Обмисля 

се 

проект 
за 

създаван

е на 2 
водещи 

лаборато

рии, 10 
лаборато

рии в 
колежи, 

и 1000 

мини 
лаборато

рии за 

иноваци
и в 

Керала. 

6 4 на година 4 - 

Източници на 
финансиране за 

мрежата (ако е 

приложимо)  

Такси за 
услугите, 

частно 

финансира
не, 

публично 

финансира
не, такси за 

обучение и 

др.  

Такси за 

услугите
, частно 

финанси

ране, 
публичн

о 

финанси
ране, 

такси за 

обучени
е и др. 

Щом бъде 
регистрирана като 

асоциация ще 

притежава 
правния статут да 

си партнира с 

компании и да 
кандидатства за 

европейски 

фондове 

Различни 
публични фондове 

ЕС, тръстове, 

частни 

- 

Частни и от 

правителствот
о 
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Управление на 

националната 

мрежа 

(задължения на 

централната фаб 
лаборатория и др. 

) 

Глобално 

присъствие 
на Fab 

Foundation 

– работи да 
осигури 

инфраструк

тура и 
подкрепа за 

глобалната 

мрежа, 
„спойка”. 

working to 

Помага за 
растежа на 

нови 

лаборатори
и нови 

мрежи.  

Налагаме 
Харта и 

правим 
класация на 

фаб 

лаборатори
ите в 

глобален 

мащаб..  

Няма – 
взаимоо

тношени

ята са 
неформа

лни и 

базирани 
на 

сътрудн

ичество, 
лични и 

професи

онални 
връзки.  

Първата фаб 

лаборатория: 

координация, 
създаване на нов 

фаб лаборатории, 

философия  

1 – под чадър, 

други възложени 

на 
подизпълнители, 

но под независими 

организации 

- 
Първа фаб 

лаборатория 

Завършили фаб 

академията  

45 

студенти от 
МТИ всяка 

година в 

университе
тски 

вариант на 

фаб 
академия  

 
Опитали 

са се да 

участват
, но 

проблем

ите с 
интернет 

не 

позволяв
ат 

участие 

на живо. 
Гледат 

видео 

онлайн 
безплатн

о, но 

това не 

води до 

реално 

завърши
ли фаб 

академи

ята.  

3 фаб 

лаборатории 
годишно 

3 фаб лаборатории 
– Манчестър, 

Глазгоу и Карди ф 

са взели участие  

- да 

Източник: компилация на авторите
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Анекс 6: Финансова оценка за среден модел Фаб 

лаборатория 

Intermediate Fab: Lab Machine List, Estimated Establishment Cost for Bulgaria

# Description Unit cost (FOB) ($USD) Cost (FOB) ($USD)

Coutry of 

Origin

Quantity 3D Printing

6 Makerbot Replicator II $2,500 15000 USA

1 uPrint SE Plus $25,000 25000 USA

Total 3D Printing $40,000

Cutting 
1 Epilog Laser FiberMark Fussion 32 $80,000 80000 USA

1 Ventilation accesory for Laser cutter $3,000 3000 USA

1 Roland MDX 24 Vinil Cutter $2,500 2500 Japan

Total Cutting $85,500
 

CNC routers

1 ShopBot Desktop $5,000 5000 USA

1 ShopBot Accesories $7,000 7000 USA

1 Roland MDX 20 $5,600 5600 Japan

Total CNC Routers $17,600

 

 

Accessories/Supplies
1 Workstations, Electronics and Tools $15,000 15000 China

1 Accesories, materials, supplies, etc. $14,000 $14,000 China

Total Accesories $29,000

Total Equipment Cost (FOB) $186,100
Shipping (estimation) $15,000

Total Equipment (CIF) $201,100
Total import duty & taxes $50,275

Total Initial Establishment Cost ($USD) $251,375
Total Initial Establishment Cost (€Euro) € 180,990  

Среден модел FabLab: списък на машини, прогнозна стойност за създаване в България 
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  Описание Цена на бройка 

(вUSD) 
Цена (в USD) Страна на 

произход 
Количество 3D принтиране       
    Общо 

3D принтиране 
  САЩ 

  Рязане     САЩ 
    Общо рязане   Япония 
  CNC рутери     САЩ 
    Общо CNC рутери   Япония 
       Япония 
         
  Аксесоари/консумативи       
  Работни станции, 

електроника и 

инструменти 

    Китай 

  Аксесоари, материали, 

консумативи 
    Китай 

    Общо аксесоари     
          
  Обща стойност на 

оборудването 
      

  Доставка (приблизителна 

стойност) 
      

          
  Общо оборудване       
  Общо внос и мита       
          
Обща първоначална цена за създаване (в долари) 
Обща първоначална цена за създаване (в евро) 
 



 
 

160 
 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003  Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5  "Tехническа помощ" на Оперативната програма, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 
 

Intermediate Fab Lab: Operating Costs for Bulgaria

Human Resources
Monthly net 

salary (*)

Monthly 

gross 

salary Number of Empl Year Cost

Engineer (5 years experience) € 1,100 € 1,430 1 € 17,160

Designer (5 years experience) € 700 € 910 1 € 10,920

Designer (junior) € 500 € 650 1 € 7,800

Total Human Resources € 35,880

Rent Monthly rent (*)Per sq. m

300 sq meters in business park € 2,948 € 8 € 35,376

Total Rent € 35,376

Other costs Montlhy cost (*,**)Months

Electricity, heating and cooling 500 12 $6,000

PoC Lab consumes double of a house

 

Internet Monthly cost (*)Access points  

Fast internet service € 50 2 € 600

€ 500

Outreach Cost No. of Empl.

Participation/Travel Cost Conference 

Attendance (2 employees) $5,000 2 € 10,000

Marketing, Publicity, road show, exhibitions € 5,000

Total Other costs € 16,100

Training/Education
Fab Lab Academy Participation (2 empl. per year) € 10,000

Sub running costs (€ Euro) € 97,356
Contingency (10%) € 9,736

Total running costs (€ Euro) € 107,092
(*) Source: http://www.investbulgaria.com  

Среден модел Фаб лаборатория: оперативни разходи за създаване в България 
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Човешки ресурси 

Нетна 
месечна 
заплата (*) 

Брутна 
месечна 
заплата 

Брой 
заети 

Годишен 
разход 

         
Инженер (5-годишен опит)         
Дизайнер (5-годишен опит)         
Дизайнер (младши)         
  Общо човешки ресурси   
          
Наем Месечен 

наем 
Наем за кв.м.     

300 кв.м. в бизнес парк         
  Общо наем   
          
Други разходи Други 

разходи на 
месец 

Брой месеци     

Електричество, отопление, охлаждане         
 Лабораторията консумира двапъти 
повече от една къща 

        

Интернет Месечен 
разход 

Места за 
достъп 

    

Високоскоростен интернет         
          
Достигане до потребителите         
Участие/пътни разходи участие в 
конференция (2 служители) 

        

Маркетинг, реклама, презентации, 
изложби 

        

  Общо други разходи 

          
Обучение         
Участие в Академия FabLab (2 
служители на година) 

        

          
Междинна сума експлоатационни разходи (в евро) 
Непредвидени разходи (10%) 
Общо експлоатационни разходи (в евро) 
(*) източник: http://www.investbulgaria.com 
 

http://www.investbulgaria.com/
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Intermediate Fab Lab: Estimated Revenue
Discount rate (nominal) 10%

Projected Inflation 2.0%

Discount rate (real) 7.8%

Depreciation Rate 14%

Variable cost base 3500

Corporate Tax 10%

Years

0 1 2 3 4 5 6 7

Individual Pass Fee (core 

machines are not included) € 10 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15

Users who purchased passes 10 8 15 18 20 25 30

Individual Pass revenue € 100 € 120 € 225 € 270 € 300 € 375 € 450

Business/SME Pass € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30

Number of Business Passes 

purchased 3 6 7 8 11 15 20

Business/SME Pass revenue € 90 € 180 € 210 € 240 € 330 € 450 € 600

 Fee for consulting service (with 

operator, big machines), € 10 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12

Hours per Month 25 50 75 112.5 168.75 253.125 379.6875

Months 10 10 10 10 10 10 10

Consulting Service revenue € 2,500 € 6,000 € 9,000 € 13,500 € 20,250 € 30,375 € 45,563

Machine hiring (no operator) € 5 € 7 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10

Hours per user per day 4 4 4 4 4 4 4

Users per Day per month 1 2 4 6 8 10 12

Days per Month 20 20 20 20 20 20 20

Months per Year 10 10 10 10 10 10 10

Machine Hiring revenue € 4,000 € 11,200 € 32,000 € 48,000 € 64,000 € 80,000 € 96,000

Workshop Fee per hour € 10 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20
Number of Workshops per 6 8 10 12 14 16 18

Months per Year 10 10 10 10 10 10 10

Users per workshop 5 10 10 10 10 10 10

Workshop revenue € 3,000 € 16,000 € 20,000 € 24,000 € 28,000 € 32,000 € 36,000

Free Public Hours and 

associated costs

3D Printers Workstations 3D Printers

Machine replacements€ 14,800 € 15,000 € 14,800

Establishment Cost (€ 180,990)

Public/Foundation Finance € 180,990

Annual revenue € 9,690 € 33,500 € 61,435 € 86,010 € 112,880 € 143,200 € 178,613

Annual Operating Costs (€ 107,092) (€ 107,092) (€ 107,092) (€ 107,092) (€ 107,092) (€ 107,092) (€ 107,092)

Operating Profit (€ 97,402) (€ 73,592) (€ 45,657) (€ 21,082) € 5,788 € 36,108 € 71,521

Machine Replacement/ 

Maintanance Cost (€ 14,800) (€ 15,000) (€ 14,800)

Depreciation (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127)

Operating profit before Taxes (€ 137,529) (€ 113,719) (€ 100,584) (€ 61,209) (€ 49,339) (€ 18,819) € 31,394

Taxes € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 (€ 3,139)

Net Profit (€ 137,529) (€ 113,719) (€ 100,584) (€ 61,209) (€ 49,339) (€ 18,819) € 28,254

Net Cash flow (€ 177,656) (€ 153,846) (€ 140,711) (€ 101,336) (€ 89,466) (€ 58,946) (€ 11,873)

Net Present Value (NPV) (€ 589,929)

NPV (12%) (€ 531,822)
NPV (15%) (€ 495,699)

*this represents 2/3 of the toal fee that goes to Fab Lab,  with 1/3 being paid to the coach.  
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Среден модел Фаб лаборатория: прогнозирани приходи 

Отстъпка (номинална)  

Прогнозорана инфлация  

Отстъпка (реална)  

Амортизация  

Вариативна ценова база  

Корпоративен данък  

 Години 

Индивидуална карта за достъп (основните 

машини не са включени) 

 

Потребители, които закупуват карти за 

достъп 

 

Приходи от индивидуални карти  

Карта за бизнес/МСП  

Брой закупени бизнес карти   

Приходи от бизнес/МСП карти  

Такса за консултантски услуги (с оператор, 

големи машини) 

 

Часове на месец  

Месеци  

Приходи от консултантски услуги  

Наем на машини (без оператор)  

Брой часове за потребител на ден  

Потребители на ден за месец  

Дни в месеца  

Месеци в годината  

Приходи от наем на машини  

Такса за уъркшоп на час  

Брой уъркшопи на месец  

Месеци в годината  
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Потребители за уъркшоп  

Приходи от уъркшопи  

  

Свободни часове за посетители и други свързани разходи  

 подмяна на 

машини 

3D принтери Работни станции 3D принтери 

Разходи за създаване 

Публични финанси/от фондация 

Годишни приходи 

Годишни оперативни разходи 

Оперативна печалба 

Подмяна на машини/разходи за поддръжка 

Амортизация 

Оперативна печалба преди облагане с данък 

Данъци 

Нетна печалба 

Нетен паричен поток 

Нетна настояща стойност 

Нетна настояща стойност (12%) 

Нетна настояща стойност (15%) 

 

 Това представлява 2/3 от общата такса, предназначена за Фаб лабораторията, а 1/3 е 

предназначена за коуча 

 

 

 

Анекс 7: Финансова оценка за базов модел Фаб лаборатория 
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Basic Fab Lab: Machine List, Estimated Establishment Cost for Bulgaria

# Description

Unit cost 

(FOB) 

($USD)

Cost (FOB) 

($USD)

Coutry of 

Origin

Quantity 3D Printing

4 Makerbot Replicator II $2,500 10000 USA

Total 3D Printing$10,000

Cutting 
1 Epilog Mini 24 40W Laser Cutter $20,287 $20,287 USA

1 Ventilation accesory for Laser cutter $3,000 $3,000 USA

1 Roland MDX 24 Vinil Cutter $2,500 $2,500 Japan

Total Cutting $25,787
 

CNC routers

1 ShopBot Desktop $5,000 $5,000 USA

1 ShopBot Accesories $7,000 $7,000 USA

1 Roland MDX 20 $5,600 $5,600 Japan

Total CNC Routers$17,600

 

 

Accessories/Supplies
1 Workstations, Electronics and Tools $15,000 15000 China

1 Accesories, materials, supplies, etc. $10,000 10000 China

Total Accesories$25,000

Total Equipment Cost (FOB) $78,387
Shipping (estimation) $15,000

Total Equipment (CIF) $93,387
Total import duty & taxes $23,347

Total Initial Establishment Cost ($USD) $116,734
Total Initial Establishment Cost (€Euro) € 84,048  

Базов модел FabLab: списък на машини, прогнозна стойност за създаване в България 
  Описание Цена на бройка 

(вUSD) 
Цена (в USD) Страна на 

произход 
Количество 3D принтиране       
    Общо 

3D принтиране 
  САЩ 

  Рязане     САЩ 
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    Общо рязане   Япония 
  CNC рутери     САЩ 
    Общо CNC рутери   Япония 
       Япония 
         
  Аксесоари/консумативи       
  Работни станции, 

електроника и 

инструменти 

    Китай 

  Аксесоари, материали, 

консумативи 
    Китай 

    Общо аксесоари     
          
  Обща стойност на 

оборудването 
      

  Доставка (приблизителна 

стойност) 
      

          
  Общо оборудване       
  Общо внос и мита       
          
Обща първоначална цена за създаване (в долари) 
Обща първоначална цена за създаване (в евро) 
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Basic Fab Lab: Operating Costs for Bulgaria

Human Resources
Monthly net 

salary (*)

Monthly 

gross 

salary

Number 

of Empl Year Cost

Engineer (5 years experience) € 1,100 € 1,430 1 € 17,160

Designer (5 years experience) € 700 € 910 1 € 10,920

Designer (junior) € 500 € 650 1 € 7,800

Total Human Resources € 35,880

Rent Monthly rent (*) Per sq. m

200 sq meters in business park € 1,965.33 € 8 € 23,584

Total Rent € 23,584

Other costs Montlhy cost (*,**)Months

Electricity, heating and cooling 400 12 $4,800

PoC Lab consumes double of a house

 

Internet Monthly cost (*) Access points  

Fast internet service € 50 2 € 600

€ 500

Outreach Cost No. of Empl.

Participation/Travel Cost Conference Attendance (1 

employee) $5,000 1 € 5,000

Marketing, Publicity, road show, exhibitions € 5,000

Total Other costs € 11,100

Training/Education
Fab Lab Academy Participation (2 people per year) € 10,000

Sub running costs (€ Euro) € 80,564
Contingency (10%) € 8,056

Total running costs (€ Euro) € 88,620
(*) Source: http://www.investbulgaria.com  

Базов модел Фаб лаборатория: оперативни разходи за създаване в България 
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Човешки ресурси 

Нетна 
месечна 
заплата (*) 

Брутна 
месечна 
заплата 

Брой 
заети 

Годишен 
разход 

         
Инженер (5-годишен опит)         
Дизайнер (5-годишен опит)         
Дизайнер (младши)         
  Общо човешки ресурси   
          
Наем Месечен 

наем 
Наем за кв.м.     

200 кв.м. в бизнес парк         
  Общо наем   
          
Други разходи Други 

разходи на 
месец 

Брой месеци     

Електричество, отопление, охлаждане         
 Лабораторията консумира двапъти 
повече от една къща 

        

Интернет Месечен 
разход 

Места за 
достъп 

    

Високоскоростен интернет         
          
Достигане до потребителите         
Участие/пътни разходи участие в 
конференция (2 служители) 

        

Маркетинг, реклама, презентации, 
изложби 

        

  Общо други разходи 

          
Обучение         
Участие в Академия FabLab (2 
служители на година) 

        

          
Междинна сума експлоатационни разходи (в евро) 
Непредвидени разходи (10%) 
Общо експлоатационни разходи (в евро) 
(*) източник: http://www.investbulgaria.com 
 

http://www.investbulgaria.com/
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Basic Fab Lab: Estimated Revenue
Discount rate (nominal) 10%

Projected Inflation 2.0%

Discount rate (real) 7.8%

Depreciation Rate 14%

Variable cost base 3000

Corporate Tax 10%

Years

0 1 2 3 4 5 6 7

Individual Pass Fee (core 

machines are not included) € 10 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15

Users who purchased passes 10 8 15 18 20 25 30

Individual Pass revenue € 100 € 120 € 225 € 270 € 300 € 375 € 450

Business/SME Pass € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25

Number of Business Passes 

purchased 3 6 7 8 11 15 20

Business/SME Pass revenue € 75 € 150 € 175 € 200 € 275 € 375 € 500

 Fee for consulting service (with 

operator, big machines), Average € 10 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 € 12

Hours per Month 20 40 60 90 135 202.5 303.75

Months 10 10 10 10 10 10 10

Consulting Service revenue € 2,000 € 4,800 € 7,200 € 10,800 € 16,200 € 24,300 € 36,450

Machine hiring (no operator) € 5 € 7 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10

Hours per User per Week 16 16 16 16 16 16 16

Users per Week per month 1 2 4 6 8 10 12

Weeks per Month 4 4 4 4 4 4 4

Months per Year 10 10 10 10 10 10 10

Machine Hiring revenue € 3,200 € 8,960 € 25,600 € 38,400 € 51,200 € 64,000 € 76,800

Free Public Hours and associated 

costs

3D Printers Workstations 3D Printers

Machine replacements€ 14,800 € 15,000 € 14,800

Establishment Cost (€ 84,048)

Public/Foundation Finance € 84,048

Annual revenue € 5,375 € 14,030 € 33,200 € 49,670 € 67,975 € 89,050 € 114,200

Annual Operating Costs (€ 88,620) (€ 88,620) (€ 88,620) (€ 88,620) (€ 88,620) (€ 88,620) (€ 88,620)

Operating Profit (€ 83,245) (€ 74,590) (€ 55,420) (€ 38,950) (€ 20,645) € 430 € 25,580

Replacement/Maintanance Cost (€ 14,800) (€ 15,000) (€ 14,800)

Depreciation (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127) (€ 40,127)

Operating profit before Taxes (€ 123,373) (€ 114,718) (€ 110,348) (€ 79,078) (€ 75,773) (€ 54,498) (€ 14,548)

Taxes € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Net Profit (€ 123,373) (€ 114,718) (€ 110,348) (€ 79,078) (€ 75,773) (€ 54,498) (€ 14,548)

Net Cash flow (€ 163,500) (€ 154,845) (€ 150,475) (€ 119,205) (€ 115,900) (€ 94,625) (€ 54,675)

Net Present Value (NPV) (€ 664,688)

NPV (12%) (€ 590,721)
NPV (15%) (€ 545,439)

*this represents 2/3 of the toal fee that goes to Fab Lab,  with 1/3 being paid to the coach.  
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Базов модел Фаб лаборатория: прогнозирани приходи 

Отстъпка (номинална)  

Прогнозорана инфлация  

Отстъпка (реална)  

Амортизация  

Вариативна ценова база  

Корпоративен данък  

 Години 

Индивидуална карта за достъп (основните 

машини не са включени) 

 

Потребители, които закупуват карти за 

достъп 

 

Приходи от индивидуални карти  

Карта за бизнес/МСП  

Брой закупени бизнес карти   

Приходи от бизнес/МСП карти  

Такса за консултантски услуги (с оператор, 

големи машини) 

 

Часове на месец  

Месеци  

Приходи от консултантски услуги  

Наем на машини (без оператор)  

Брой часове за потребител на ден  

Потребители на ден за месец  

Дни в месеца  

Месеци в годината  

Приходи от наем на машини  
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Свободни часове за посетители и други свързани разходи  

 подмяна на 

машини 

3D принтери Работни станции 3D принтери 

Разходи за създаване 

Публични финанси/от фондация 

Годишни приходи 

Годишни оперативни разходи 

Оперативна печалба 

Подмяна на машини/разходи за поддръжка 

Амортизация 

Оперативна печалба преди облагане с данък 

Данъци 

Нетна печалба 

Нетен паричен поток 

Нетна настояща стойност 

Нетна настояща стойност (12%) 

Нетна настояща стойност (15%) 

 

 Това представлява 2/3 от общата такса, предназначена за Фаб лабораторията, а 1/3 е 

предназначена за коуча 

 

 

Анекс 8: Примерна рамка за мониторинг и оценка за фаб 

лаборатории  
 
Обща метрика за фаб лаб-рии 
ДЕФИНИЦИИ ПО-ДОЛУ 

Таргет за 

края на 

Таргет за 

края на 

Таргет за 

края на 
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 Година 1  Година 2 Година 3 

Бр. директни проектни бенефициенти общо
 

Учители: 
Студенти: 
Възрастни:  
Фирми: 
Предприемачи: 

Учители: 
Студенти: 
Възрастни:  
Фирми: 
Предпр. 

Учители: 
Студенти: 
Възрастни:  
Фирми: 
Предпр. 

% жени    
Бр. индиректни проектни бенефициенти

 2    
Общ брой доброволци за проект/програма     
Общ брой добров. часове за проект/програма    
Брой държ. институции или нестопански 

организации  със засилен капацитет като 

резултат от проекта (моля, избройте) 

   

Брой положителни споменавания в медиите за 

проекта или фаб лаб (постове/лайкове в Туитър, 

Фейсбук, новини) 

   

Получил ли е проекта публични награди – ако 

да, колко? 
   

Предвижда ли се значимо публично събитие като 

част от проекта? Ако да, колко души ще посетят 

събитието/събитията? 

   

Количество кеш фондове (в US$) усвоени чрез 

партньорство
4 

   

Количество принос в натура усвоено чрез 

партньорството
4  

   

 

 

Метрика за обучение по наука, технологии, 

инженерство, математика (НТИМ) 
ДЕФИНИЦИИ ПО-ДОЛУ 

 

Таргет за 

края на 

Година 1 

Таргет за 

края на 

Година 2 

Таргет за 

края на 

Година 3 

Бр. осигурени допълнителни ресурси  

подробности за това какви са били 
   

Бр. ученици участващи в подкрепения проект    

Бр. осигурени стипендии     

Бр. обучени учители     

Бр. часове за обучение на учители    

Бр. ангажирани родители/членове на общността    

% ученици от семейства с ниски доходи     
Бр.  подкрепени ученици с интерес към 

продължаване на 

образованието/сертифициране/кариера в НТИМ 

   

Бр. подкрепени ученици приети в НТИМ     
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програми след средно образование 
% промяна в представянето на подкрепени 

ученици в стандартни национални тестове по 

НТИМ предмети 

   

 
Източник: Fab Lab Foundation, 2013 



 
 

174 
 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003  Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5  "Tехническа помощ" на Оперативната програма, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 
 

 

Анекс 9: Модел за проучване на търсенето за бизнес 

инкубиране 

Бизнес инкубирането е публичен и/или частен, предприемачески, икономически и 

социален процес за развитие, предназначен да подхранва бизнес идеи и стартиращи 

компании и, чрез всеобхватна програма за подкрепа на бизнеса, да им помогне да 

стабилизират и ускорят своите ръст и успех. 

На базата на дефиницията за бизнес инкубиране по-горе или от личен опит: Да Не 

Чували ли сте за усилията за стартиране на бизнес инкубатор основан на 

иновациите? 
  

Смятате ли, че има нужда от ИБИ в ХХХ (населено място)?   

Смятате ли, че вашият бизнес би използвал ИБИ в XX?   

Мислите ли, че технологичният бизнес инкубатор в ХХ ще помогне за 

увеличаване на сътрудничеството между научноизследователската общност и 

бизнеса? 

  

Смятате ли, че един ИБИ ще помогне на вашия научноизследователски 

институт/университет в комерсиализацията на НИРД и иновациите? 
  

Смятате ли, че вашият бизнес/научноизследователски институт/университет може 

да играе роля в подкрепа на ИБИ? 
  

Интересувате ли се от стартиране на нов бизнес?   

Има ли услуги или съоръжения, които биха ви насърчили да започнете нов или да 

разширите настоящия си бизнес? 
  

Какви услуги трябва да предлага инкубаторът, за да помогне на нови или 

съществуващи бизнеси да оцелеят и да растат? 
  

Помощ с основите на бизнеса    

Маркетингова подкрепа    
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Подкрепа с е-търговия    

Счетоводство/финансов мениджмънт   

Базови правни услуги    

Помощ с достъпа до финансови услуги   

Връзки с бизнес ангели/рискови капиталисти    

Инвестиционни фондове вътрешни за инкубатора   

Възможности за професионални контакти    

Комерсиализация на технологиите    

Връзка с научноизследователски институти/университети   

Развитие на ръководния екип   

„Сянка” на членове на борда на директорите/ментори    

Развитие на персонала    

Управление на интелектуалната собственост    

Управление на инвентара и клиентите   

Връзки със стратегически партньори    

Помощ по отношение на спазване на нормативната уредба    

Помощ по отношение закупуването на стоки, услуги   

Подкрепа в международната търговия    

Подкрепа на производството    

Подкрепа по отношение на продуктов дизайн и технологии   

Програми за бизнес обучение    
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Обучение по икономическа грамотност    

Помощ за придобиване на презентационни умения    

Помощ по отношение на бизнес етикета    

По отношение на вашия опит: Коментари 

Познавате ли хора, които наскоро са започнали 

бизнес или смятат да започват бизнес? Ако е 

така, можете ли да споделите информация за 

предприемачите, които са ангажирани и вида 

на бизнеса? 

 

Кой най-добре познава и съхранява 

информация за бизнес стартъпите и 

разрастването на бизнеса? 

 

Ако съветвате човек, който смята да стартира 

бизнес, кои са 2 или 3 неща, които ще са най-

важни за успеха му/й? 

 

Кои продукти или услуги, които не се 

предлагат в момента, биха помогнали на вашия 

бизнес да стане по-конкурентоспособен? 
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Анекс 10: Отговори на проучването за инкубаторни услуги 

(САЩ) 

Предлагани услуги в подкрепа на бизнеса Търсене %* 

 

Помощ с основите на бизнеса  97 

Маркетингова подкрепа  82 

Подкрепа с е-търговия  56 

Счетоводство/финансов мениджмънт 74 

Базови правни услуги  42 

Помощ с достъпа до финансови услуги 75-80 

Връзки с бизнес ангели/рискови капиталисти  81 

Инвестиционни фондове вътрешни за инкубатора 28 

Възможности за професионални контакти  76 

Комерсиализация на технологиите  41 

Връзка с научноизследователски 

институти/университети 
70 

Развитие на ръководния екип 44 

„Сянка” на членове на борда на директорите/ментори  60 

Развитие на персонала  61 

Управление на интелектуалната собственост  31 

Управление на инвентара и клиентите 55 

Връзки със стратегически партньори  61 
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Помощ по отношение на спазване на нормативната 

уредба  
59 

Помощ по отношение закупуването на стоки, услуги 61 

Подкрепа в международната търговия  47 

Подкрепа на производството  53 

Подкрепа по отношение на продуктов дизайн и 

технологии 
38 

Програми за бизнес обучение  61 

Обучение по икономическа грамотност  39 

Помощ за придобиване на презентационни умения  64 

Помощ по отношение на бизнес етикета  61 

*Процент инкубаторни компании в инкубатори за смесени бизнеси в САЩ.  

Източник: S.Linder, 2002 State of the Business Incubation Industry, NBIA, 2003 
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Анекс 11: Финансиране за технологични инкубатори в 

Европа 

Източник на финансиране за технологични бизнес инкубатори Процент 

Субсидии – ЕС и други международни агенции   10.1 

Субсидии – национални власти и публични агенции 27.3 

Плащания от банки и други организации от частния сектор 2.6 

Плащания от университети и други организации за НИРД 3.0 

Печалби от наем и други такси взимани от инкубатора 39.5 

Други печалби, напр. от договори за услуги 11.1 

Инвестиционни приходи, напр. хонорари за авторски права, печалба от дялове 0.8 

Дарения и други   5,6 

Източник: Изследователски доклад: “Feasibility study on Technology Incubators and 

New types of Business Incubators” Small Innovative Business Support Network / SIB net 

(EU 31398) Riga, Latvia (2011)/ Предварително проучване на технологични инкубатори и нови 

видове бизнес инкубатори”, Мрежа за подкрепа на малкия иновативен бизнес. 
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Анекс 12: Сравнение на инкубаторни модели (САЩ, Китай, 

Бразилия) 

 

 

Фиг. 2 Сравнение на инкубаторни модели в САЩ, Китай и Бразилия 

 САЩ Китай Бразилия 
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Стратегически фокус Икономическо 

развитие, 

технологичен 

трансфер, 

комерсиализация 

Социална мисия, 

икономическо 

развитие със 

силен 

технологичен 

фокус 

Насърчаване на 

предприемачество, 

икономическо 

развитие, 

създаване на 

работни места, 

комерсиализация 

на технологии 

Спонсори/Финансиране 

за инкубатора 

Различни нива на 

правителството, 

организации за 

икономическо 

развитие, частно 

финансиране 

Правителството 

е 

преобладаващият 

източник на 

финансиране за 

инкубаторите и 

участниците в 

тях 

Различни 

източници на 

финансиране: 

различни нива на 

правителството, 

университети, 

някои частни 

фондове 

Видове инкубиран 

бизнес 

Смесени, високи 

технологии, 

специализирани 

Най-вече високи 

технологии 

(софтуер, хардуер, 

биотехнологии) 

Високи 

технологии, 

смесени – 

социални, 

културни и дизайн 

инкубатори 

Комбинация от услуги Материални и 

специализирани, 

услуги добавящи 

стойност 

Главно 

материални услуги 

от 

административен 

характер 

„меки” и 

„твърди” услуги” 

напр. 

професионални 

контакти 

Финансови услуги Връзки с 

източници на 

финансиране като 

някои инвестират 

директно в 

инкубаторните 

компании 

Връзки с различни 

източници на 

държавни 

грантове, банкови 

заеми, венчър 

капитали. Редки 

случаи, в южните 

части, на 

директни 

Връзки с различни 

източници на 

държавни линии за 

финансиране, 

ангели и венчър 

капитали. Трудно 

осигуряване на 

банкови заеми за 

стартъпи. Редки 
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инвестиции в 

инкубаторните 

компании. 

случаи на 

инвестиране 

директно в 

инкубаторните 

компании. 

Роля на 

правителството 

Ниски нива на 

подкрепа, но липса 

на диктаторство 

Висока, видима. Видима, „морков и 

пръчка”, 

синергичен подход 

Източник: Aruna Chandra, Tim Fealey “Business Incubation in the United States, China 

and Brazil: A comparison of the Role of the Government, Incubator Funding and Financial 

Services” Indiana State University/Аруна Чандра, Тим Фийли „Бизнес икубаторите в 

САЩ, Китай и Бразилия: сравнение на ролята на правителството, финансирането 

на инкубаторите и финансовите услуги” 
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Анекс 13: Разлики между акселератори и инкубатори 

Съществува значително объркване по въпроса за разликите между бизнес акселераторите и 

бизнес инкубаторите. Много хора използват двата термина като взаимнозаменяеми се, но има 

редица елементи, които отличават едното от другото. В същото време, наистина съществуват 

припокривания на инкубаторнитеи акселераторните услуги, което обяснява част от 

объркването. Целта на този раздел е да помогне за изясняването на разликите между двете. 

Понякога е по-лесно да се схване разликата между две близки парадигми като първо се 

опознаят елементите, които те споделят. Например, както инкубаторите така и акселераторите 

подготвят компаниите за растеж, като им предоставят наставления и менторство, но по 

различни начини, и най-важното на различни фази от бизнес цикъла им на съществуване.  

Заради на изумителния брой и разнобразие на акселераторните и инкубаторни услуги, които 

съществуват, наистина е трудно да се очератят ясни дефиниции. За да схванем това напълно, 

нека направим аналогия като кажем, че животът на един бизнес е като човешкия. Най-грубо 

има три основни фази на живот: детство, младост и зрелост. 

Както бащата за дете, инкубаторът предоставя подслон където детето може да се чуства 

сигурно, да се научи да ходи и говори, като предлага офис пространство, бизенс умения и 

обучения,  достъп до финансиране и професионални мрежи. Инкубаторът отглежда бизнеса 

през стартовата фаза (детство) и му предоставя всички необходими инструменти и съвети, за 

да може да застане сам на краката си. 

Въпреки че научаването да се изправиш и да застанеш на краката си е голямо 

предприемаческо постижение, ходенето по време на младостта често е споходено от залитания 

и предизвикателства и нуждата от насоки не е приключила. Както всеки родител знае, 

превеждането на тийнейджъра през младостта е може би най-изморителният период в 

човешкия живот, тъй като младежът придобива усещане за собствено аз и идентичност. 

Едно от основните предизвикателства пред компаниите, които са на границата между 

детството и младостта е, че рано или късно се оплитат в мрежите на ежедневните дейности, и 

често забравят да включат дългосрочни стратегически цели в развитието на бизнеса. През тази 

фаза компанията може да загуби представа за своята уникална стойност - своята идентичност. 

В тази критична точка на бизнес цикъла повечето инкубаторни програми свършват, точно 

когато фирмата е технически готова да разпери крила. Пътуването към устойчив растеж, 

обаче, е далеч от края си. 

Често става наложително да получим допълнителен съвет и препоръки по пътя на устойчивия 

растеж. Тук услугите, предоставени от бизнес акселератора  могат да бъдат изключително 

необходими. Чрез аклесераторни услуги, често под формата на “акселераторна  програма”, 

бизнес акселераторите помагат на компаниите да преминат през младостта и ги подготвят да 

влязат в зрелостта т.е. помагат им да развият ръце и крака (институционална сила), стабилни 

ценности и ясна настройка на ума (визия и стратегия) за бъдещето. С други думи, докато 
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инкубаторите помагат на бизнеса да се изправи и проходи, акселераторите учат компаниите да 

тичат.  

Важна бележка е, че бизнес акселераторире могат най-общо да бъдат разделени в две 

категории: Сиид акселератори (като Y-Combinator) и бизнес акселератори на втора фаза (като 

Impulsa Business Accelerator). Сиид акселераторът извлича голяма част от характеристиките си 

от бизнес инкубатора; техните услуги често включват предоставяне на предварителни сиид 

инвестиции (обикновено в замяна на акции) и фокусът често е върху иновация на бизнес 

модела. В контраст с инкубатора, сиид акселераторът възприема първоначалния период като 

кратък и стартъп компаниите често са подкрепени в общи групи от “класове” по време на сиид 

акселерационната програма. Освен това инкубаторите обикновено предлагат физически офис 

пространства за стартъп компаниите в техните програми; това също винаги се случва и при 

сиид акселераторите. 

Обратно, на сиид акселераторната програма често се гледа като на подготвителна фаза с 

продължение 2-4 месеца, през които стартъп компанията има ментор, получава достъп до 

правилните мрежи и това свършва с “демонстрационен ден”, през който стартъп компанията 

има шанс да се представи пред рискови капиталисти или бизнес ангели. В контраст, бизнес 

акселераторите на втора фаза са много различни от инкубаторите и сиид акселераторните 

програми. 

Инкубаторният модел е подходящ за голямо разнообразие от компании, но през последното 

десетилетие инкубаторните портфолиа се характеризират главно с голям ръст на хай-тех 

стартъп компаниите. Времето, което стартъп компанията прекарва под ‘закрилата’на 

инкубатора преди да завърши, зависи от нуждите на компанията да си стъпи на краката, но 

може да продължи много години. От друга страна, бизнес акселераторната програма 

обикновено продължава 3-6 месеца. Фокусът на бизнес акселератора е бързият растеж и 

справянето с всички организационни, оперативни и стратегически трудности,  които бизнеса 

може да срещне. Той може да се разглеждана като холистична услуга за бизнес консултации, 

често приличаща силно на традиционни мениджмънт-консултантски практики, но адаптирани, 

за да се отнасят към малки и средноголеми организации. 

Важно е да се има предвид, че за разлика от хората, компаниите не растат от само себе си във 

времето, а чрез разрастване на пазарите си. Една установена компания може да затъне в 

блатото на ежедневните си дейности  или да срещне други трудности при акселерацията на 

бизнеса.Така, независимо дали е млада или вече утвърдена компания, бизнес акселераторите 

могат да се намесят и да заздравят пътешествието към зрелостта. Както инкубаторите, така и 

акселераторите са важни икономически ресурси/институции за заздравяването на растежа на 

фирмите, както в начинаещи така и във вече утвърдени организации. А както всички знаем, 

растежът на фирмите е кръвния поток на икономиката.  

Източник: Бизнес акселератор Impulsa http://www.impulsaxl.com/business-accelerator-vs-

business-incubator.html 

http://www.impulsaxl.com/business-accelerator-vs-business-incubator.html
http://www.impulsaxl.com/business-accelerator-vs-business-incubator.html
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Анекс 14: Ролята на борда на директорите на инкубатора  

Основна задача на борда е да подкрепя мениджъра на инкубатора. Членовете могат да 

помогнат като приемат посетители, създават връзки със заинтересовани страни  и правят 

презентации – дейности, които отнемат от времето, което управителят би могъл да фокусира 

върху клиентите. Членовете на борда могат също да играят директна роля в разрастването на 

успешни компании, като предлагат правна или финансова експертиза, участват в управителни 

съвети, или правят инвестиции. Те обаче трябва да разберат, че в тези си роли служат като 

доброволци под ръководството на мениджъра на инкубатора, а не като членове на 

управителния орган. Не бива просто да предполагаме, че членовете на борда разбират своите 

роли.
104

  

С цел да се създаде силна работна връзка, бордът на директорите и мениджъра на инкубатора 

трябва да комуникират открито и често. Докато мениджърът трябва да е сигурен, че борда 

знае за важни въпроси относно инкубатора, бордът трябва да уважава назначените и да 

избягва микромениджмънт. Ефективността на борда на директорите зависи до голяма степен 

от качеството на неговите срещи. Внимателно обмислени програми на срещите ще помогнат 

на борда да вземе максимума от времето за срещи, особено ако членовете на борда дойдат 

добре подготвени. Въпреки, че срещите не трябва да са изключително дълги, те трябва да 

осигурят достатъчно време, за да се покрият всички точки по програмата и да могат членовете 

да обсъдят и взаимодействат по между си. Ако бордът се събира веднъж на месец, срещите 

могат да отнемат час или два; ако се среща 4 пъти в годината, срещите могат да изискват цял 

ден и членовете трябва да получат своите подготвителни материали достатъчно рано, за да 

могат да ги изучат, обмислят и да се подготвят. Не е лоша идея бордът на директорите да 

извърши годишна самооценка, която може да помогне да засили отоговорностите на 

членовете,  да изчисти различия в мненията и да демонстрира на спонсорите и 

заинтересованите страни отдадеността и интегритета на борда. 

                                                        
104

Препоръчва се използването на подзаконови правила, оринетационни наръчници и срещи очи в очи, 

за да се изяснят техните задачи като хора, съставящи политики, а не мениджъри. 
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Анекс 15: SWOT анализ: сектор хранително-вкусова 

промишленост 
Силни страни 

- Силни традиции в изследователската работа 
за храните: висококвалифицирани 
изследователи установени партньорства с 
институции по изследване на храните и 
здравето в чужбина.  

- Високи стандарти за безопасност и качество 
на храните 

- Добре развити транспорт и дистрибуция 

- Ниска цена на работната ръка 

- Достъп до пазарите на ЕС, традиционно 
присъствие на пазарите в Русия, ОНД и 
Близкия изток 

Слаби страни 

- Ниско ниво на НИРД и иновационната 
интензивност 

- Слабо сътрудничество между изследователски 
организации, бизнес и индустрия 

- Остаряло оборудване и технологии, които са 
причина за високи разходи на енергия и вода 

- Неефективна верига на доставките заради 
многобройните посредници  

- Ограничен обмен на информация между 
изследователски организации и индустрията 

Възможности 

- Достъпът до пазара на ЕС и традиционните 
пазари в Близкия Изток и ОНД е възможност 
за разширяване на пазара и пропорционално 
увеличение 

- Растящото търсене на продукти с висока 
добавена стойност както на експортните, така 
и на вътрешните пазари 

- Използване на средства от ЕС за технологично 
модернизиране, логистични центрове и 
маркетинг 

Заплахи 

- По-висока производителност на други страни-
членки на ЕС 

- Силно обезлюдяване на селските райони, което 
води до липса на работна  ръка в районите за 
преработване 

- Ограничения на достъпа до финансиране заради 
финансовата криза в ЕС 

- Увеличаване цените на суровините и 
оборудването  

Източник: окончателен доклад “Принос към Стратегията интелигентна специализация в 

областта на научните изследвания и иновациите” Световна банка, август 2013 
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Анекс 16: SWOT анализ: фармацевтична индустрия 
Силни страни 

- Силни традиции във фармацевтичните 

изследвания и производството на лекарства, 

добра база за медицински изследвания, 

висококвалифицирани специалисти  

- Местни фармацевтични компании с модерно 

производствено оборудване, съобразено с 

изискванията на ЕС, които имат успех в износа 

на генерични лекарства  

- Потенциал за иновации и сътрудничество за 

НИРД с международни партньори за 

производството на нови лекарства и 

лекарствени форми и свързаните с това ранни 

клинични изследвания, като се възползват от 

присъствието на мултинационални 

фармацевтични компании  

- Голям обем на износа към пазарите на Западна 

Европа, Русия и ОНД,  и Близкия Изток 

Слаби страни  

- Слабо сътрудничество между фармацевтичните 

компании, организациите за медицински 

изследвания и университетите 

- Ограничено финансиране на научните 

изследвания от национални инструменти и 

неефективно използване на финансовите 

ресурси на ЕС  

- Ограничен опит в НИРД, свързана с разработка 

на нови лекарства и клинични изследвания на 

ранен етап 

- Ограничени контакти на българската 

изследователска мрежа с европейски 

изследователски платформи и недостатъчен 

обмен на знания и информация  

Възможности 

- Проучване на съществуващите пазари за 

генерични лекарства в Западна Европа, Русия и 

ОНД , и Близкия Изток за износ в пазарния 

сегмент с по-висока добавена стойност: нови 

лекарства и лекарствени форми, системи за 

доставка на лекарствени съставки до пазарите  

- Квалифицираните изследователи и добре 

развитата медицинска база за научни 

изследвания в болниците е възможност за 

включване във всички етапи на клиничните 

изследвания за разработка на нови лекарства, 

лекарствени форми и системи за доставка на 

съставки  

Заплахи 

- Силна зависимост от генерични лекарства - 

конкуренцията на азиатските фирми в сегмента 

генерични лекарства  може да окаже негативно 

влияние върху сектора  

- Силно регулиране на бизнеса/сериозни бариери 

пред навлизането на нови генерични продукти 

на пазара 

- Липса на прозрачни разпоредби и процедури за  

клиничните проучвания 

- Неформална конкуренция от трети страни, 

паралелен внос на генерични продукти 

- „Изтичане” на висококвалифицирани 

изследователи, които участват в партньорства за 

НИРД, поради ниското ниво на заплащане в 

България  

Източник: окончателен доклад “Принос към Стратегията интелигентна специализация в областта на 

научните изследвания и иновациите” Световна банка, август 2013 
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Анекс 17: SWOT анализ: сектор ИКТ 
Силни страни 

- Висока стойност за служител; много над 

останалите сектори 

- Добър потенциал за НИРД като се вземат 

предвид патентите в ИКТ и ИКТ проектите по 

7-ма РП  

- Активно присъствие на водещи 

мултинационални компании, като повечето от 

тях имат центрове за НИРД и центрове за 

АБП в страната. 

- Бързо увеличаване на приноса на местните 

фирми в пазарните сегменти с най-висока 

добавена стойност  

- Добре развита ИКТ инфраструктура и 

високоскоростен широколентов пренос  

Слаби страни 

- Разходи за НИРД под средното, неефективно 

изразходване на средствата  

- Неефективна система за защита на правата на 

интелектуална собственост, особено за иновации в 

услугите и бизнес процесите 

- Липса на кадри, които съчетават технически 

познания с бизнес и ‘меки’ умения  

- Изтичането на мозъци в сектора се увеличава 

поради сравнително ниското заплащане (от 

глобална гледна точка) 

 

Възможности 

- Малък, но нарастващ вътрешен пазар, достъп 

и присъствие на световните пазари  

- Бъдещата инициатива Е-правителство ще 

стимулира допълнително иновациите и 

растежа 

- Възможности за технологично абсорбиране 

чрез ПЧИ 

- Знанията и мрежите на диаспората в тази 

област могат да създадат възможности за 

развитие с по-висока добавена стойност и 

използване на капацитета в глобален мащаб 

- Възможностите за развитие на АБП, НИРД и 

центровете за обработка на данни са 

значителни. ИКТ клъстера може да се развива 

още и извън София 

- Има ключови области, където ИКТ 

способностите в страната са много 

конкурентоспособни на глобално ниво 

(семантика и др.) и могат да станат основа за 

развитие на Центрове за компетентност 

Заплахи 

- Зависимост от чуждестранни компании за 

разработване на патенти  

Източник: окончателен доклад “Принос към Стратегията интелигентна специализация в областта на 

научните изследвания и иновациите” Световна банка, август 2013 
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Анекс 18: SWOT анализ: сектор машиностроене и 

електроника 
Силни страни 

- Силна експортна ориентация и успехи на 
пазарите на Западна Европа, Близкия Изток и 
ОНД 

- Присъствие на успешни международни 
компании, предоставящи технологичен 
трансфер и разпространение, което може да 
стимулира следващото ниво на растеж, 
основан на иновациите  

- Успешни пилотни клъстъри, които 
разработват продукти в пазарните сегменти с 
най-вискоа добавена стойност, например  
автомобилни части и електроника, 
електромобили, LED осветление, хидравлика 

Слаби страни 

- Застаряваща работна сила  

- Намаляващ брой студенти в инженерните 
специалности и девалвиращо качество на 
образованието в тези специалности.   

- Ниско и не особено ефективно изразходване на 
средствата за НИРД (измерено по броя на 
патентите). 

- Обучението в инженерните специалности има 
нужда от осъвременяване 

 

Възможности 

- Съществуват ключови области, в които 
България е силно конкурентоспособна 
(прецизна електроника, LED осветление, 
хидравлика), където с целенасочена подкрепа 
има потенциал да се постигне специализация 
в пазарни ниши и включване в глобалната 
верига на стойността чрез  партньорство с 
водещи компании. 

- Допълнително въздействие върху различни 
възможности за сътрудничество с ключови 
центрове за НИРД от ЕС и извън него, с цел 
развитие на местния капацитет за НИРД и 
увеличаване на усвояването на технологиите 

Заплахи 

- Увеличаващата се конкуренция от Азия поради 
остарялата технологична инфраструктура 

- оборудване, което намалява конкурентните 
предимства, свързани с близостта до големите 
пазари, ниските данъци и ниските разходи за труд 
заради изключително високи разходи за енергия 
и водни ресурси 

Източник: окончателен доклад “Принос към Стратегията интелигентна специализация в 

областта на научните изследвания и иновациите” Световна банка, август 2013 
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Анекс 19: SWOT анализ: културни и творчески индустрии  
Силни страни 

-  Динамично развиващ се сектор  

-  Култура на постоянно инвестиране в нови  

технологии и подобряване уменията и  

капацитета на служителите  

- Богато културно наследство  

- Жив местен пазар и много високо ниво на  

интернационализация  

- Достъп до пазарите на ЕС, традиционно  

присъствие на пазрите в Русия, ОНД и  

Близкия Изток  

Слаби страни 

- Слабо налагане на правилата за ПИС  

- Липса на знания и умения за управление на ПИС  

- Липса на достатъчно творчески талант и хора с  

творчески предприемачески умения  

- Изключително затруднен достъп до 
финансиране за творческите предприемачи и КТИ 
бизнеса  

- Много слабо познаване на възможностите за  

финансиране от ЕС и органичени умения и  

капацитет за достъп до тях  

- Слабо сътрудничество меду излседователи и КТИ  

бизнес при разработването на съдържание 

Възможности 

- Засилване на образованието по управление 
на ПИС и творческо предприемачество  

- Разработване на КТИ бизнес модели за 
насърчаване на КТИ и творческо 
предприемачество  

- Радикално подобряване на достъпа до 
финансиране за КТИ бизнеса и творческите  
предприемачи, вкл. посредством ЕС фондове  

- Насърчаване на КТИ клъстери и създаване на  

творчески инкубатори и центрове 

Заплахи 

- -Безнаказано нарушаване на ПИС и „кражби на  

- идеи”  

- -Сектор КТИ заобикаля регулаторната рамка, 
която управлява бизнеса  

- -Установяване на монополи и картели в някои КТИ  

сектори  

- -Увеличаване на „изтичането на мозъци” заради  

неконкурентно заплащане на творческия талант и  

ограничаване на кретивността чрез фаворизиране  

на техническото изпълнение на КТИ продукти и  

услуги 

Източник: окончателен доклад “Принос към Стратегията интелигентна специализация в 

областта на научните изследвания и иновациите” Световна банка, август 2013
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Анекс 20: Описание на бизнес инкубатора, който ще се 

помещава в Софийски технологичен парк. 

Инкубаторът ще предостави пространство на новорегистрирани компании и университетски 

спинофи, които ще бъдат избрани от експертна комисия според предварително одобрени 

критерии за подбор. Фирми, които изпитват затруднения не могат да се кандидатират. 

Предприятията, които ще бъдат допускани до кандидатстване, няма да принадлежат на някой 

определен сектор. Подборът на предприятия ще се базира на широко популяризирана, 

отворена, прозрачна и недискриминираща публична процедура. 

Инкубаторът в София Тех Парк (СТП) ще предлага модерно офис пространство, комуникации 

и оборудване, както и професионални услуги на компании, които са в процес на инкубиране. 

Инкубаторът в СТП ще играе ролята на посредник, който ще се стреми да осигурява на 

предприятията достъп до висококачествени специализирани услуги, наред с необходимата 

инфраструктура.  По този начин той ще подкрепя предприятията в тяхното развитие и ще 

укрепва техните конкурентни предимства. Целта на инкубатора в СТП, като част от мярката, е 

да даде възможност на предприятията да извлекат полза от една цялостна услуга, включително 

специализирани услуги, предоставяни от инкубатора при изгодни условия и на по-изгодни 

цени от тези на пазара. Подкрепата по тази част на мярката цели, чрез осигуряването на 

достъп до подходящата инфраструктура, осигуряването на консултантски услуги и обучение 

посредством инкубатора, да се създадат благоприятни условия за развитието на 

предприятията, които се занимават с научноизследователска и развойна дейност.  

Услугите и наема ще се предлагат така, че цялата подкрепа, получена за строителството и 

оборудването на инкубатора, да бъде прехвърлена върху наемателите на инкубатора, на базата 

на схема за подкрепа за предприятията-наематели. Инкубаторът не може да бъде продаван на 

приемник и не може да променя основните си дейности докато подкрепата, получена за 

строителството и оборудването не бъде прехвърлена върху крайните бенефициенти. Този 

период ще бъде дефиниран като се вземат предвид и амортизацията, и разходите за 

създаването на инкубатора. 

Общата сума на помощта, прехвърлена върху крайните бенефициенти, ще бъде изчислена като 

намалената стойност на даваните отчисления, а тази сума ще бъде сравнена със стойността на 

публичните фондове, предоставени на разположение на СТП за създаването на инкубатора.  

Помощта за крайните бенефициенти са дава под формата на намалена цена за услугите, 

предоставяни от инкубатора. Елементът на подкрепа се изчислява като разликата между 

пазарната цена на услугите и цената, която крайния бенефициент заплаща. Пазарната цена се 

изчислява като цената, която отразява всички разходи плюс някакъв разумен маржин. 

Подкрепата ще се отпуска в съответствие описани в Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 

от 15 декември 2006 при прилагане на Членове 87 и 88 от Наредбата за държавна помощ de 

minimis. Помощта за крайно потребители няма да надхвърля тавана от EUR 200 000 за период 



 
 

192 
 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003  Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5  "Tехническа помощ" на Оперативната програма, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 
 

от три финансови години. Намателите ще бъдат информирани за сумата на помощта и това, че 

тя е от тип de minimis. Преди осигуряването на съответната услуга или наем, от крайния 

бенефициент ще се изисква подписването на декларация за получената de minimis помощ през 

настоящата година, както и за предходните две финансови години. Всички условия заложени в 

Регламент на Комисията  (EО) 1998/2006 ще бъдат спазвани. В съответствие със спецификата 

на конкретната услуга или съответния краен бенефициент, могат да се прилагат парилата и 

условията на Регламент на Комисията  (EО) No 800/2008. Затова всяка държавна помощ ще 

преминава към МСП посредством СТП, така че никакво конкурентно предимство да не остане 

при бенефициента. В сградата ще има офис пространство, което ще може да бъде наемано. С 

него ще се оперира по същия начин като с пространството в инкубатора. 

СТП ще даде преднина на конвергентен или хибриден тип инкубатор за стартиращи компании 

в области на разработване на нови продукти, нови услуги и технологии. Хибридните модели, 

които комбинират по-широк кръг услуги с традиционно инкубиране както за нови, така и за 

съществуващи бизнеси, са се развили в редица страни , най-вече в такива с ограничена 

генерична подкрепа за бизнеса, по-слабо развита икономика, слаба култура на 

предприемачество, или бизнес среда с ограничени ресурси за финансиране на иновации.  По-

широкият кръг, не особено интензивни и по-многообразни услуги ще помогне да се развият 

култури на предприемачество и иновации, както и бизнес средата, където не съществува 

достатъчно критична маса на търсене за интензивно и задълбочено инкубиране. Това ще 

помогне на компаниите в процеса им на растеж и ще създаде търсене за по-интензивни и 

традиционни инкубаторни услуги. Инкубаторът в СТП ще притежава гъвкав и адаптивен 

бизнес модел, който ще се опитва да комбинира отдалечени, виртуални и резидентни клиенти. 

Той ще си партнира с водещи университети, институти на БАН в опит да създава синергии 

между научни изследвания и технологичен трансфер. 

Други бележки: 

Подкрепа, от която вероятно ще имаме нужда по отношение на инкубатора: 

1. Програма за инкубиране на компанни от областта на ИКТ; 

2. Програма за био-фарм инкубатор; 

3. Документи за прием; разработване на комисия по оценяването и документация за 

оценяване; 

4. Критерии за изход/завършване; 

5. Синергии с  Eleven, Launchhub. 

Вероятно ще има какво да се добави към този списък в процеса на разработване на бизнес 

плана за инкубатора. Времето, с което разполагаме е много ограничено. През следващата 

пролет е необходимо да проведем процедура за доставка на услуги за инкубираните компании.  

Инкубираните компании ще имат достъп до лабораториите. За момента те са както следва: 

Компютърна лаборатория за високопроизводителни изчисления 

Високопроизводителните изчисления включват всеки подход, който позволява нетрадиционен 

напредък в която и да е област. 
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Амбицията на проекта е Лабораторията да стане част от съвременната европейска мрежа 

(HPC-Europe) за научни изследвания на сложни системи в областите физика, биофизика, 

медицинска физика, развитие на нови информационни знания за високопроизводителни 

изчисления, и да бъде връзка между академичните знания и общността. Тя ще се разработва от 

Софийски университет и БАН и ще се фокусира върху независими научни изследвания, вкл. 

Съвместни научни изследвания и ще бъде широко популяризирана.  

Постигането на следните цели ще осигури отличното представяне на институцията: 

1. Развитие на интелектуалния потенциал на изследователи и студенти от партниращите 

си организации; 

2. Участие на изследователите в разработването на междинен интеграционен софтуер; 

3. Трансфер на знания (теории, модели, експериментални методи) от фундаменталните 

науки (физика, математика) към други области на познанието с по-сложни явления 

(икономика, социология, медицина); 

4. Международна научноизследователска дейност в следните приоритетни области за 

България: нови материали и технологии; медицина и здравеопазване; информационни 

технологии, вкл. квантова информация; енергия; енергийна ефективност; разработване 

на чисти технологии. 

Партньори: Физически факултет, Софийски университет, институти на БАН, и др. 

Биохимични лаборатории 

1. Ин витро лаборатория 

a. Микробиология (патогенни микроорганизми); 

b. Клеткови култури (клетъчни линии) – биологична активност; 

c. Технологии за ферментация и рекомбинантни протеини; 

d. Клеткови култури „ин витро”. 

2. Лаборатория за екстракция и синтез на биоактивни компоненти 

a. Технологии за зелена екстракция и подходи за използване на медицински и 

ароматни растения (вкл. други природни ресурси); 

b. Извличане на биоактивни съставки и създаване на медицински екстракти; 

c. Изолация, характеризиране и модификация на биоактивни съставки, извлечени от 

природни ресурси; 

d. Синтез на биоактивни съставки (вкл. естествени аналози) и създаване на 

оптимизирани серии от биоактивни структури; 

3. Лаборатория за физикохимичен анализ на биокативни съставки, характеризиране на 

медицински форми и молекулен дизайн 

• Характеризиране на медицински форми; 

• Молекулен дизайн. 

Партньори: Като партньори в създаването и работата на горните лаборатории СТП е 

идентифицирал Факултета по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”, Факултета по фармация към Медицинаски университет, институти на БАН и т.н. 

Лаборатория по биоинформатика (BioInfoTech) 
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Фокусът й ще бъде създаването на бази данни съдържащи био информация. Лабораторията ще 

ги използва са анализ и ще съхранява тази информация. Лабораторията по биоинформатика 

ще генерира знания не само по отношение на структурирането на нови лекарства, но и за 

разработването на нови софтуерни инструменти, необходими за генерирането на подобни 

знания. 

Биоинформатика е стратегическа научна област, която придоби значима роля през последните 

няколко години. Тя обединява компютърната наука и информационните технологии за целите 

на обработката на биологични данни. Пост-геномните технологии предлагат огромно 

количество  биологични данни, което прави биоинформатиката много важна за разбирането и 

обработката на това огромно количество информация. Като наука, биоинформатиката свързва 

два важни аспекта на научните и технологични промени, които настъпиха през последните 50 

години: молекулярната биология и компютърните науки. Това е интердисциплинарна област, 

където синергичното участие на двете индустрии създава много възможности за трансфер на 

нови знания и технологии. Ето защо биоинформатиката има силно влияние върху  сфери като 

човешкото здраве, селскостопанския бизнес, околната среда, енергиите, биотехнологиите и 

компютърните науки.  

Освен това, биоинформатиката осигурява главните средства и бази данни, които съставляват 

необходимата основа за развитието на т.нар. технологии „омики”. Бумът на геномиката и 

широкото използване на геномните технологии в биологията и медицината улесняват 

установяването на биоинформатиката като значима транс-секторна наука.  

Заради ролята на биомеханиката в развитието на природните науки, в комбинация с целите, 

заложени във връзка с изграждането на Технологичния парк, изграждането на лабораторията 

BioInfoTech ще осигури висококачествени резултати в интерес на обществото. Лабораторията 

BioInfoTech Lab следва да работи синергично с Лабораторията за високопроизводителни 

изчисления Лабораторията по киберсигурност. 

Партньори: Като основни партньори са идентифицирани Факултета по автоматизация към ТУ 

– София и Факултета по биология, физика и математика към Софийски университет. 

Лаборатория по киберсигурност (CERT Lab) 

Планираните капацитети и дейности са в три стратегически области (секции): 

1. Диагностика и анализ: на базата на модерни методи за вероятности и оценка на риска, 

вътрешна диагностика на заплахите, идентификация и управление на инциденти; 

2. Напреднали технологии: за създаване и развитие на софтуер и комплексни системи 

(напр. е-администрация, финансови или здравни) – най-новите методи за  „безопасно 

кодиране” – писане на безопасен и сигурен софтуер базиран на принципи дефинирани 

от CERT (водено от топ експерти като Роберт Сийкорд, автор на стандартите в C, C++, 

Java); сигурни архитектури и софтуерен дизайн (най-горещите теми с НАСА, 

Министерство на отбраната на САЩ, НАТО); сигурни мобилни и облачни апликации 

(а също и сигурно е-гласуване) 

3. Методология: подготовка на тези организации за „издръжливост” на бизнеса им – на 

базата на най-новия модел за оцеляване на бизнеса (на CERT, SEI, CMU) – модел, 

който да осигури продължаване на бизнеса при всякакви прекъсвания (от хакерство до 
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цунами), както и възстановяването му. Това е методология от 2011, която събира в 

себе си практики и знания от всички стандарти за информационна сигурност и 

подсигуряване на бизнеса (напр. ISO 27000, ITIL, CoBIT, CMMI за услуги, ISO 20000, 

и т.н.). 

Целите на трите области/секции са да: 

1. Позиционират България и CERT-Lab директно като център за ранно известяване 

(детекция), работещ на ниво научни изследвания; 

2. Насочва организациите от България и целия регион (напр. големи или малки ИТ 

бизнеси, компании от публичния сектор и администрацията, компании от отбраната и 

др.) при синхронизирането и оптимизирането на техните различни модели за 

сигурност и изисквания за безопасност в една жизнеспособна и издръжлива 

оперативна структура.  Това са тенденциите в новата (Интелигентна) Стратегия за 

отбрана (обявена за пръв път от САЩ и понастоящем разработвана от НАТО). 

Освен това, CERT-Lab би играла централна координираща роля в съществуващите кибер 

структури и тези за информационна сигурност (като CERT - Националния Център за Действие 

при Кризисни Ситуации в Компютърната Сигурност към Министерство на транспорта и 

комуникациите, Центъра за кибер разследвания към полицията, центрове за осведомяване и 

научни изследвания спорадично създадени към НПО и академични/изследователски 

институции). 

След като постигне необходимата сигурност и технически капацитет, лабораторията би могла 

да стане център на кубер защита и координатор на „Клъстер за кибер защита” (дискусиите с 

основните заинтересовани лица вече са започнали). 

Партньори: Фондация Европейски софтуерен институт, Факултета по математика и 

информатика на СУ и други. 

Лаборатория за облачни компютърни технологии и Лаборатория за компютърно 

подпомогнат дизайн със специализиран лицензиран софтуер за споделено ползване 

„Облачна технология” е термин от сферата на ИТ, който се отнася до използването на 

споделени ресурси, софтуер и информация на компютри и други устройства посредством 

интернет. Тя използва софтуера и инфраструктурата като услуги, а съхранява информацията и 

потребителските данни на собствени сървъри.  След това ги прави достъпни под формата на 

онлайн бизнес апликации през уеб браузър  като ги комбинира с други технологии. 

С изобретяването на нови бизнес и технологични модели, организациите преструктурират 

главно своите ИТ системи като заменят традиционния модел с облачна технология, в която 

всичко се предлага като услуга: от софтуера, през хардуера, до съхраняването на 

информационни бази данни.  Накратко, облачните технологии позволяват мрежов достъп до 

споделени ресурси като интернет мрежи, сървъри, бази данни, и хранилища за софтуерни 

апликации, които изискват минимално участие от доставчика на услуги. С въвеждането на 

горния бизнес модел, потребителите получават достъп до апликации за изтегляне на ресурси 

посредством мобилни устройства като мобилни телефони, лаптопи и PDA устройства. 

Облачните технологии прехвърлят изчислителна мощ и информацията от десктоп компютъра 

и мобилното устройство към мега мощни центрове за данни като по този начин намалява 
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разходите и създава нов по-гъвкав подход за осъществяването на бизнес. Заплащат се само 

действително използваните ресурси, което значително намалява инвестиционните разходи за 

ИТ. Лабораторията ще осигури достъп до множество CAD-базирани софтуерни апликации, 

които могат да се използват както от университети, така и от различни бизнеси. Това намалява 

разходите за инвестиции и лицензи, които често са твърде високи за повечето МСП и 

университети и им позволява да използват софтуер на база „тайм шеър” (споделено 

използване). Използването ще бъде уредено според правилата  de-minimis.  

Партньори: Софийски университет; Технически университет – София; Университета по 

архитектура, строителство и геодезия; БАН. 

Лаборатория за бързо прототипиране и производство 

Лабораторията за бързо прототипиране и производство надгражда над създаденото от 

Техническия университет в София. Тя ще предлага нови възможности за научни изследвания в 

областта на бързото създаване на прототипи и бързото производство на елементи със свободна 

форма. Тя ще служи още като център за иноватори и изобретатели, които търсят нови решения 

посредством използването на технологии за тестване директно от компютърно-генерирани 

модели. 

Тази лаборатория ще направи излишна нуждата от специални инструменти и оборудване и ще 

улесни развитието на комплексни нови знания. 

Партньори: Технически университет в София, БАН, клъстери 

Лаборатория по виртуална и разширена реалност 

Крайната цел е да се разработи необходимата инфраструктура за занимания с научни 

изследвания и да се въведат иновативни решения за тестване и доказване на качествата на 

продуктите в ранен стадий на разработката, който предхожда и допълва етапа на ранно 

прототипиране. Лабораторията ще се използва заедно с Лабораторията за бързо 

прототипиране, чието създаване е предложено от Техническия университет в София. По този 

начин ще има синергии и увеличаване на капацитета, което ще позволи на изследователите да 

представят, тестват и доказват качествата на високотехнологични материали на само на място, 

но и посредством отдалечени операционни системи. 

Основната задача, която трябва да бъде решена при конструирането на лабораторията е 

въвеждането на технологиите за виртуална и разширена реалност в процеса на дизайн и 

подготовка на различни технологични материали. Системите за виртуална и разширена 

реалност все още се възприемат като интересно, но донякъде екзотично решение.  

Типове задачи, които ще се провеждат в лабораторията: 

1. Трансформиране на 3-D модели създадени чрез използването на CAD софтуер във 

формат, който е подкрепен от виртуална реалност и визуално доказване на системите 

от качества на обектите; 

2. Изработване на методи и работни процеси, необходими за въвеждането на корекции по 

обектите, които се разработват, директно в системите на виртуалната реалност; 
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3. Съвместна работа и ефективен обмен на информация между CAD софтуера и 

системите за виртуална и разширена реалност; 

4. Развитие на виртуални методи за прототипиране на базата на съвместна работа между 

инженерен анализ и софтуерни продукти за симулация, и системите за виртуална и 

разширена реалност; 

5. Извличане на знания от данни 

Партньори: Основен партньор – Технически университет, София. 

 

Лаборатория за структурен анализ и проверка на пропуски на електрически системи 

Лабораторията ще позволи комплексни научни изледвания и проверка на пропуски при 

продукти, процеси за оптимизация на научноизследователската работа, дизайн и въвеждане на 

нови продукти, устройства и услуги. Достъпът до високотехнологично оборудване ще помогне 

за създаването на професионални контакти между инженери от техническите сфери, 

Техническия университет и частния сектор.  

Партньори: Технически университет, София, Клъстер Микроелектроника и други 

Фаб Лаб (Прототипираща лаборатория) 

Фаб лабораторията е място, където местната общност може да иновира, учи, споделя и да се 

среща. Тя притежава редица инструменти, които са общи за всички фаб лаборатории по света, 

така че се създава глобална мрежа за споделяне на знания, идеи и иновации. Идеята за фаб 

лаборатория се основава на свободен публичен достъп. Тя служи на хората с творчески 

нагласи да тестват идеи, да създават иновации и да споделят знания. Инструментите, които се 

използват се управляват от софтуер с отворен код. Важно е фаб лабораторията да се разработи 

с минимум оборудване, за да може да се смята за такава според дефиницията на Fab 

Foundation. 



 
 

198 
 

Проект: BG161PO003-5.0.01-0003  Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013, финансиран по Приоритетна ос 5  "Tехническа помощ" на Оперативната програма, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 
 

 

Анекс 21: Разходи и оперативна субсидия за създаване на 

водещ инкубатор за 7 години 

Прогнозните стойности по-долу отразяват максималния брой очаквани компании-участнички 

във всяка от програмите; т.е. прием на 15 стартиращи компании  в пред-инкубаторна програма 

на всеки 3 месеца (общо 55 годишно); прием на 16 стартиращи компании в тригодишната 

инкубаторна програма, така че в третата година от работата на водещия ИБИ да може да 

приеме 48 до 50 стартъпа. 

Вариант A: Разходи по договор за управление с компания избрана след 

конкурс 

Establishment 

Costs (initial) 

Operating 

Costs Y1

Operating 

Costs Y2

Operating 

Costs Y3

Operating 

Costs Y4

Operating 

Costs Y5

Operating 

Costs Y6

Operating 

Costs Y7

Feasibility Study/ Business Plan 30,000

Recuriting Management 3,000

Subsidy for Rent of flagship IBI facility (500 sqm) 36,000 36,000 36,000 27,000 20,250 15,188 11,391

Renovation rental space for IBI flagship (500 sqm) 2,500

IBI facility maintenance costs 2,500 2,500 2,500 1,875 1,406 1,055 791

Office Equipment: Desks, Chairs, Filing Cabines. 15,000

Office Equipment: Computers, Printers, Copiers 30,000 22,500

Kitchen (Coffee machine, Refrigerator etc.) 20,000

Internet Infrastructure (routers, cabling, switches) 600

Internet Access (50 access points annual fee)  400 400 400 300 225 169 127

Communications (telefone, courier) 1,000 1,000 1,000 750 563 422 316
Electricity, water, heating/cooling (500 sqm space) 5,000 5,000 5,000 3,750 2,813 2,109 1,582

IBI Operator Management Fee 250,000 250,000 250,000 187,500 140,625 105,469 79,102

Matching Grants to  Tennants (15% cofinancing) 100,000 100,000 100,000 75,000 56,250 42,188 31,641

Annual Operating Subsidy 397,400 394,900 394,900 318,675 222,131 166,598 124,949

Total Establishment Costs 98,600

Total Operating Cost Subsidy 7 Year Period 2,019,554

Total Cost for 7 Year Period 2,118,154  

Разходите са в Евро. Изчисленията отчитат годишно намаляване с 25% на оперативната 

субсидия в периода Година 4 и Година 7.  
 

Таблица хоризонтално: Разходи по създаването (първоначални), Оперативни разходи Година 1 до 

Година 7 

Таблица вертикално: 

Предварително проучване/бизнес план 

Подбор и селекция на мениджмънт 

Субсидия за наем на съоръжения за водещ ИБИ (500 кв. м.) 

Ремонт на пространството за водещ ИБИ (500 кв.м.) 

Средства за поддръжка на ИБИ 

Офис оборудване: бюра, столове, шкафове 
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Офис оборудване: компютри, принтери, копирни машини 

Кухня (кафе машина, хладилник и др.) 

Интернет инфраструктура (рутери, окабеляване, суичове) 

Достъп до интернет (годишна такса за 50 точки за достъп) 

Комуникации (телефон, куриер) 

Електричество, вода, отопление/охлаждане (за пространство от 500 кв.м.) 

Такса за управление на оператора 

Грантове за съфинансиране за наемателите (15% собствено финансиране) 

Годишна оперативна субсидия 

Общо разходи по създаването 

Обща оперативна субсидия за период от 7 години 

Общо разходи за период от 7 години 
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Вариант B: Разходи за директно субсидиране на възнаграждения за 

мениджмънт и експерти 

Establishment 

Costs (initial) 

Operating 

Costs Y1

Operating 

Costs Y2

Operating 

Costs Y3

Operating 

Costs Y4

Operating 

Costs Y5

Operating 

Costs Y6

Operating 

Costs Y7

Feasibility Study/ Business Plan 30,000

Recuriting Management 3,000

Rent for flagship IBI facility (500 sqm) 36,000 36,000 36,000 27,000 20,250 15,188 11,391

Renovation rental space for IBI flagship (500 sqm) 2,500

IBI facility maintenance costs 2,500 2,500 2,500 1,875 1,406 1,055 791

Office Equipment: Desks, Chairs, Filing Cabines. 15,000

Office Equipment: Computers, Printers, Copiers 30,000 22,500

Kitchen (Coffee machine, Refrigerator etc.) 20,000

Internet Infrastructure (routers, cabling, switches) 600

Internet Access (50 access points annual fee)  400 400 400 300 225 169 127

Communications (telefone, courier) 1,000 1,000 1,000 750 563 422 316
Electricity, water, heating/cooling (500 sqm space) 5,000 5,000 5,000 3,750 2,813 2,109 1,582

Salary Executive Director 36,000 36,000 36,000 27,000 20,250 15,188 11,391

Renumeration 7 Member Mangement Board 42,000 42,000 42,000 31,500 23,625 17,719 13,289

Salary Accounting Manager/ Finance Expert 24,000 24,000 24,000 18,000 13,500 10,125 7,594

Salary Administrative Support Staff 12,000 12,000 12,000 9,000 6,750 5,063 3,797

Salary Marketing Strategy Expert 24,000 24,000 24,000 18,000 13,500 10,125 7,594

Salary In-House IP counsel 24,000 24,000 24,000 18,000 13,500 10,125 7,594

External IP attorneys for complex IP issuses 18,000 18,000 18,000 13,500 10,125 7,594 5,695

Salary Regulatory Product Development Expert 24,000 24,000 24,000 18,000 13,500 10,125 7,594

Salary Technology Monitoring Expert 18,000 18,000 18,000 13,500 10,125 7,594 5,695

Events and Public Awareness Costs 6,000 6,000 6,000 4,500 3,375 2,531 1,898

Travel 10,000 10,000 10,000 7,500 5,625 4,219 3,164

Administrative 6,000 6,000 6,000 4,500 3,375 2,531 1,898

Matching Grants to  Tennants (15% cofinancing) 100,000 100,000 100,000 75,000 56,250 42,188 31,641

Annual Operating Subsidy 391,400 388,900 388,900 314,175 218,756 164,067 123,050

Total Establishment Costs 98,600

Total Operating Cost Subsidy 7 Year Period 1,989,249

Total Cost 7 Year Period 2,087,849  

Разходите са в Евро. Изчисленията отчитат годишно намаляване с 25% на оперативната 

субсидия в периода Година 4 и Година 7. 
 

Таблица хоризонтално: Разходи по създаването (първоначални), Оперативни разходи Година 1 до 

Година 7 

Таблица вертикално: 

Предварително проучване/бизнес план 

Подбор и селекция на мениджмънт 

Субсидия за наем на съоръжения за водещ ИБИ (500 кв. м.) 

Ремонт на пространството за водещ ИБИ (500 кв.м.) 

Средства за поддръжка на ИБИ 

Офис оборудване: бюра, столове, шкафове 

Офис оборудване: компютри, принтери, копирни машини 
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Кухня (кафе машина, хладилник и др.) 

Интернет инфраструктура (рутери, окабеляване, суичове) 

Достъп до интернет (годишна такса за 50 точки за достъп) 

Комуникации (телефон, куриер) 

Електричество, вода, отопление/охлаждане (за пространство от 500 кв.м.) 

Заплата изпълнителен директор 

Възнаграждение 7-членен борд 

Заплата Мениджър счетоводство/финансов експерт 

Заплата служител административна подкрепа 

Заплата експерт маркетингови стратегии 

Заплата вътрешен специалист по ПИС 

Външни адвокати за сложни въпроси свързани с ПИС 

Заплата  експерт по регулаторни въпроси и развитие на продукти 

Заплата експерт по мониторинг на технологиите 

Разходи за събития и публично осведомяване 

Пътувания 

Административни 

Грантове за съфинансиране за наемателите (15% собствено финансиране) 

Годишна оперативна субсидия 

Общо разходи по създаването 

Обща оперативна субсидия за период от 7 години 

Общо разходи за период от 7 години 
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Анекс 22: Уъркшоп за водещи иновации, 19 ноември 2013, 

офис на Световната банка, София 
 
 Име   Компания   Титла/Длъжност 

1. Дейвид Хампсън Technology Transfer  Управляващ партньор 

2. Мария Кабаиванова Телерик   Associate General Cousel 

3. Тихомир Иванов Soho    Community Manager  

4. Огнян Траяновч TechnoLogica   Изпълнителен директор 

5. Елена Иванова  МИЕ/УЕПП   Старши сътрудник 

6. Лора Капеловска МИЕ/ УЕПП   Старши сътрудник 

7. Милена Стойчева Junior Achievement  Изпълнителен директор 

8. Валери Гюров  Transformatori   Съучредител 

9. Ставри Николов Digital Spaces Living Lab Учредителен директор 

10. Веселин Калчев Български клъстер за комуникации  

11. Петър Чесновски Sofia Tech Park   Директор 

12. Елица Панайотова Sofia Tech Park   Изпълнителен директор 

13. Даниел Томов  Eleven    Партньор 

14. Георги Брашнаров Nemetschek   Изпълнителен директор 

15. Георги Тодоров Технически у-тет София Ръководител на Лаборатория 

16. Демир Тончев  Print3D    Изпълнителен директор 

17.  Закари Хампсън Technology Transfer  Партньор 

18. Галина Йончева Technology Transfer  Senior Project Associate 

 
 


