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УВОД
Политиката, стопанствата, регионите и обществото като цяло са изправени пред
големи предизвикателства - глобализацията, драматична демографска промяна,
нарастващо социално неравенство, бедност, мощни миграционни процеси, промяна
в климата, намаляване на биологичното разнообразие и различни кризи в
здравеопазването, растеж, социални и екологични. Прогнозират се драматични
сценарии на пазара на труда.
Авторският колектив се формира преди 5 години в „Пловдив Тех Парк“ АД, като
резултат на желанието на много хора да дадат своя принос за обществото за
интелигентната специализация на Пловдивския регион. Като отговор на тези кризи и
осигуряване на значително по висок растеж на икономиката и по-висок жизнен
стандарт на жителите на региона.
Оформи се колектив, работещ като семинар на принципите на онлайн
общуването и с участието на проф. д.ик.н. Ас. Конарев, проф. дтн инж. Ч. Дамянов,
доц. Г. Лафчиев, доц. М. Милев, д-р ик. инж. П. Нейчев, докторантите Д. Гишин, В.
Йорданов, Г. Палешников, Р. Герасимов, П. Иларионова, В. Стоянова, Ат. Костов, В.
Гандева, В. Пеев, Г. Милушева, Ив. Попов, Ог. Дечев, П. Делева, Р. Петрова, Х.
Язъджиян и много други, вкл. и авторите на „Бяла книга за нова високотехнологична
индустриализация 2015-2025 г.“, издадена 2014 г., допълнена и преработена във
второто издание от 2015 г. Икономическият модел е формализирано описание на
различните по естество, сложност и ресурси икономически процеси и явления,
произтичащи в община Пловдив, Пловдивска Област и Южен Централен Район.
Постарали сме се, моделът да е като опростена рамка, за да се илюстрира за
управленските нужди на Общината, Областта, ЮЦР сегашните обществените
отношения в стопанското развитие в региона. Особено е мястото на интелигентната
специализация, като разбиране на авторите и повлияни от Световния опит за
определяне на приоритетни направления за бизнеса и науката в определен регион.
Очевидно трябваше на добавим и едно изследване за развитието на
регионалната икономика по света и изградените пазарни (САЩ) и планови (Китай)
икономики в исторически оформилите се либерални и социални държави. И да
цитираме най-добрите регионални практики. В Приложенията на РИМИС има пълен
Обзор на приетите в ЕС и България, документи за регионалната икономика,
Национални и регионални стратегии за интелигентна специализация, доклада на
Световната банка за 2019 г. и пълен обзор на ползваната литература и източници. С
тях ще се постави началото на нова Библиотека за ИТ с Експериментариум в
„Пловдив Тех Парк“ АД www.optela.com
Трябваше да отделим много място специално на бурното развитие на
регионалната политика в Европа и приетите закони и инициативи. Тази политика в ЕС
получава крайно противоречиви оценки от една страна, а от друга се определя като
висша изява на евросолидарността.
Постарахме се да подчертаем две важни икономически явления:
1) Пловдивският регионален модел (РИМИС) трябва да следва регионално си
развитие в хармония с документите за регионалното развитие на ЕС и България
със спазването на всички вече приети - стратегии, закони и политики.
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2)

Съобразяване с оценката на редица институти, че Пловдив е една от най-силните
регионални икономики в България и най-добре използва потенциала на
перифериите си както в България, така и в съседните държави Турция и Гърция.
Тези създадени икономически отношения са много важни за дифузията на
технологии от центъра - Пловдив към периферията на региона - Област, ЮЦР,
гранични райони със съседни държави. При проучванията за РИМИС - Пловдив, се
определи като важно становище, че само с инструментите на пазарната конкуренция
и глобализацията в досегашния опит на човечеството има сериозно негативни
резултати за неравенството и повишаване на стандарта на населението и
изключване на неблагоприятно регионално развитие.
В нашето Предложение се постарахме да определим цифровата трансформация
на региона, експортната ориентираност и интернационализацията на цялостната
икономика в следните направления:
Укрепване на връзката между пловдивската наука (ВУЗ) и индустрия, както и
задължително интегриране на пловдивския бизнес чрез европейски и
международни Платформи и Мрежи с Платформена икономика освен с ЕС, но и
с Индия, САЩ, Китай и Русия и свързаните с прилагането на Индустрия 4.0.
Важно внимание е обърнато на образованието и обучението за получаване на
нова технологична грамотност чрез всички пловдивски учебни заведения.
Подчертава се нуждата от „Учене цял живот“, най-съвременното практическо
онлайн обучение за професиите на бъдещето, включително и приоритетните
направления за: информатика, преработваща промишленост със земеделието,
туризма, мехатрониката. Предложено е за пръв път в Пловдив да се направи
Суперкомпютърно приложение „Мислещи облаци“ за образованието в „Пловдив
Тех Парк“ и Международното Висше Училище по Информатика и Електронно
Лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ), създадените Колеж и Гимназия по
информатика и Институт по информатика и иновативни технологии (ИИИТ).
За ОСНОВЕН ФУНДАМЕНТ в РИМИС определяме прилагането в регионалната
икономика на все по-налагащото се в света платформено мислене, както в
бизнеса, така и във всички сфери на обществото. Предвижда се приоритетно
въвеждане на Платформена Икономика с Изкуствен Интелект (ПИИИ),
включително Платформи - за електронна търговия, телемедицина, туристически,
образователни, за финансова грамотност и услуги, за е-лидери, за привличане
на млади пловдивчани от света за интернационализация на пловдивския бизнес,
за недвижимостите, за технологична грамотност и учене цял живот и за почти
всички бизнесдейности.
Технологично обновяване и въвеждане на стандарти и механизми за
поощряване на малкия и среден бизнес чрез технологични паркове и
акселератори със стартъп фондове. Създаване на нова АТМОСФЕРА ЗА МСБ.
Формиране на приоритетни направления в определени области на пловдивската
икономика с доказани резултати, ресурси и перспективни световни
мегатенденции, като отраслови приоритети в:
 ИКТ в направленията – Изкуствен Интелект (ИИ), Информатика, Е-лидерство,
блокчейн технологии, мобилни и интернет приложения
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 Преработващата индустрия със съпътстващото я земеделие в направления Био и Еко
 Туризъм в направленията - Балнео, СПА и Уелнес
 Мехатроника - в автомобилните направления
Задължителна е Платформената цифровизация на административните дейности
в Община Пловдив, Пловдивска Област и ЮЦР
От изключително значение е да се задълбочат контактите за ангажиране с
РИМИС - Пловдив на едни от най-престижните пловдивски институции Пловдивския Международен Панаир, Тракия Икономическа зона (ТИЗ), Народна
библиотека „Иван Вазов“, АИКБ - Пловдив, БТПП - Пловдив, Сдружение за
Пловдив, Пловдивските ВУЗ-ове и училища, другите общини в Пловдив, областта
и ЮЦР, профсъюзите. Очакването е, тези организации да се ангажират и да
бъдат изпълнители на части от този проект като Иновативни центрове за
ускоряване на дифузиите на новите технологии в обществото и икономиката в
региона.
ВАЖНО е, че в този материал сме се постарали да изясним за научнотехническата политика, че ДИФУЗИЯТА на технологиите е най-съвременния подход на
световния механизъм за регионално развитие. Както показва световният опит в
теорията на ТЕХНОПОЛИСИТЕ се стимулира развитие на високотехнологичните отрасли
чрез външни инвестиции, но и чрез субсидии и финансови помощи на държавата или
регионалните власти. Това е важно за развитие на специфичната научна
инфраструктура за опредени територии за реално внедряване на нови технологии.
Така постъпват в Западна Европа, САЩ и Япония. Обикновено тези регионални
модели възникват в големите градове близо до университети с научен капацитет
(какъвто е Пловдив).
Така на практика между тях се осъществява дифузия на новите технологии с
регионалната икономическа среда.
ИЗВЕСТНО е, че обикновено по света икономическият район не е задължително
обособена единица, а се обособява, като елемент на технологиите, планирането и
прогнозирането. Обикновено икономическия модел се простира върху няколко
административно-териториално обособени единици - общини, области, райони.
Такъв е и ОБХВАТЪТ на РИМИС - община Пловдив, Област Пловдив и Южен
централен район. Тези единици са обективна реалност и са свързани в един
икономически район със задълбочаващото се отраслово и териториално разделение
на труда и водещата роля на центъра - Пловдив.
Съществуват много примери в ЕС и света, където определени региони успяват да
намерят моделите на растеж и да спрат нарастването на опасното неравенство.
Защото създават интелигентна икономическа инфраструктура, която се изгражда с
ВОДЕЩАТА РОЛЯ на регионалните ръководства. Подкрепени от модела на четворната
спирала, а именно - регионални органи, бизнес, наука и общество.
Сегашното състояние на обществото има особености. Обществото от своя страна
е недоволно, че не се предлагат цялостни модели за икономическо и социално
развитие, нито от икономистите, нито от политиците, както и от финансовата система,
с което се генерира криза след криза. Преобладава чувството за несигурност и
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демографска криза, както за малкия бизнес, така и в личен план. Очевидно липсват
идеи, но липсва и смелост на държавно и регионално ниво да се започне моделиране
и дългосрочни проекти за един регионален икономически модел, който да бъде
успешен за своите жители, за своите бизнес структури с повече добавена стойност и
успешно развитие на обществото в региона.
АВТОРИТЕ определят, че създаването на РИМИС - Пловдив има за основна цел Формиране на специални и приоритетни условия за локалната територия в Общината,
Областта и ЮЦР за ФОРМИРАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ ПРИ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА
ПЛОВДИВСКАТА ИКОНОМИКА, което осигурява ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА
ПЛОВДИВСКАТА ТЕРИТОРИЯ.
Ние, АВТОРИТЕ искрено вярваме в реалността и изпълнимостта на този
Регионален Икономически Модел за Интелигентна Специализация-Пловдив. Досега
са проучени над 208 документа и са прочетени 79 хил. страници. Материалите за
РИМИС ще бъдат публикувани и развивани като УИКИ на страниците в интернет:
http://iiit.bg/ - „Институт по информатика и иновативни технологии“ (ИИИТ)
https://journal.iiit.bg/ - Е-списание „Информатика и иновативни технологии“
http://rimii.eu/ - РИМИС
Ще се подготвят клипове и Технофилм на „Е-ФинТВ Медия“ за РИМИС за търсене
на подкрепа на обществото на Пловдив.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РИМИС - ПЛОВДИВ Е ПРИЕТО НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ С
КОЛАКСЪЗОВ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 22.05.2020 Г. ОТ 1300 Ч. В „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД.
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ГАНЧО

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА БЪДЕЩИЯ ПРОЕКТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
В последните години стават все по-очевидни проблемите, които се очертават при
навлизането на глобалната икономика в Европа и България за растежа на
стопанството и благосъстоянието на гражданите в регионалните икономически и
социални модели.
Авторите на настоящите предложения считат, че глобалните процеси и
регионалните стопанства (регионалната икономика) не трябва да се противопоставят,
а да се синхронизират в модели на взаимодействие и конкуренция.
Съществуват не малко примери в света и Европа, където определени области и
региони успяват да намерят моделите на растеж и да спрат нарастването на опасното
неравенство. Защото създават интелигентна икономическа инфраструктура, която се
изгражда с участието на регионалното ръководство.
Обществото също е недоволно, че не се предлагат цялостни модели за
икономическо и социално развитие, нито от политиците, нито от икономистите и
учените. Същевременно тече една „тиха революция” и недоволство от работата на
банковата и финансовата система, която генерира криза след криза.
Очевидно липсват идеи, но липсва и смелост на държавно и регионално ниво да
се започне моделиране и планиране (дългосрочно) на един регионален
икономически модел, който да бъде успешен за своите жители и бизнес-структури.
Създаването на РИМИС – Пловдив има за важна цел формиране на специални и
приоритетни условия на локалната територия на Пловдивска област.
Формирането на повече принадена стойност при функционирането на
Пловдивската икономика обуславя по-висок жизнен стандарт за населението на тази
територия.
В този регионален модел се определя увеличаване на дела на
индустриализацията в областната икономика.
От изключително важно значение за получаването на по-голяма принадена
стойност на произведените в региона индустриални продукти е използването на
онлайн бизнес модели за продажби извън региона и особено в трансграничен
интензитет. За интернационализацията на Пловдивската икономика са необходими:
Известните онлайн модели В2В, В2С, С2С и другите технологични бизнес
отношения;
Приобщаване на „Бизнесмрежа на българите по света” към бизнес мрежата на
Пловдивските предприятия чрез нейните информационни и комуникационни
технологии.
За формирането на политика за повече индустриализация и политика на
ускорена и високотехнологична интернационализация в Регионалния икономически
модел в Пловдивска област, са необходими разработването на сериозна
високотехнологична и интелигентна инфраструктура:
Нова високотехнологична информационна и комуникационна инфраструктура,
покриваща целия регион;
Регионална пътна карта за научна инфраструктура за иновационна дейност по
трите приоритетни направления чрез Иновационни центрове за:
 Информационно комуникационни технологии (ИКТ);
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 Хранително-вкусова, парфюмерийна и фармацевтична промишленост;
 Туризъм - СПА, уелнес и балнео.
Финансова инфраструктура, обезпечаваща финансирането от български и
международни източници.
Авторите на Предложението за формиране на РИМИС – Пловдив, считат, че
изградената пътна инфраструктура и пазарното участие на пловдивския и чужд частен
бизнес, формират Пловдивска област в един естествен център и Пример за създаване
на регионален проект. В този проект „невидимата” ръка на пазара ще се срещне с
грижата на община и ЕС за създаване на нов тип високотехнологична и интелигентна
инфраструктура за осигуряване на изпреварващо развитие на региона, сравнено с
общия български модел на икономически и социален модел.
Повече индустриализация по приоритетни отрасли и интернационализация чрез
новите технологии, безспорно ще доведе до по-висок жизнен стандарт на живеещите
в региона.
Световният опит е доказал, че когато една територия (държава, град, регион) се
насити с интелигентна инфраструктура и чрез нея с:
пари и финансиране от свои и чужди източници;
достъп до научни и приложни разработки от родни и световни институти;
комуникация и информационни връзки със света и в мрежите,
то растежите на регионалната икономика, стандарта на живот и социалните
придобивки растат с по-големи темпове от държавната или континентална стопанска
система.
Защо предложенията са за Пловдив и Южен централен район?
Просто защото Пловдив се развива, макар и с различно темпо.
През 80-те години Пловдивски окръг формираше една десета от българската
икономика. Формираха се традиции в машиностроенето и електрониката.
Развиха се хранително-вкусовата и парфюмерийната промишленост.
Укрепнаха уникални висши учебни заведения – УХТ, ПУ „Паисий Хилендарски“,
ТУ и други.
В последните години Пловдив се определи като първенец на аутсорсинга и
софтуерните фирми.
Да споменем за балнеологията в гр. Хисар, за червеното вино „Мавруд“ на
Асеновград, Пловдивския международен панаир и много други призови места в
българските класации.
В Европа и в България, в частност е възможно да се създаде една икономическа
ситуация (пилотен проект) за полицентрично съчетание на процесите на
глобализацията и съвместното им съществуване с европейски (в частност –
български) регионални икономически и социални модели.
Пловдив и Пловдивска област са едно много добро съчетание на един
комплексен подход на държавното и общинско ръководство, на бизнеса и науката и
на гражданите и обществените организации за проект за регионален икономически и
социален модел с гравитационен потенциал за ЮЦР.
В този модел трябва да се увеличи делът на новата високотехнологична
индустриализация, така както е описано в „Бяла книга за нова високотехнологична
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индустриализация 2015-2025 г.” създадена от ГСНВТИ от Пловдивски авторски екип,
„тинк-тенк” групата около Списание „Финанси“ (www.financebg.com).
При повече индустрия и наука в икономическия и социален модел се получава
повече принаден продукт, който повишава качеството на живот и стандарта на
жителите и бизнес-структурите.
Инициативата за „Етично финансиране на предприемачеството” е също с
пловдивски корен чрез създадения Клъстер, който проектира учредяването на етична
кредитна институция.
В Пловдив е и седалището на БАККОМ (Българска асоциация на кредитните
кооперации и организации за микрофинансиране), която рестартира дейността си на
12.11.2015 г. като увеличи значително своите членове и има европейска подкрепа
на нови законодателни инициативи за финансиране на малки и средни предприятия.
В Пловдив е и водещия Международен панаир, който може да инициира
виртуални модели на презентация на местния бизнес и да допринесе за неговата
интернационализация (www.fair.bg).
В Пловдив е и седалището на „Е-бизнес Клъстер” и неговия реализиран вече
проект „Бизнесмрежа за българите по света“ (www.atlasnet.bg) за развитие на онлайн
бизнеса и електронните продажби в целия свят.
В Пловдив е и уникалният Университет по хранителни технологии – УХТ (бивш
ВИХВП), който е двигател на местната преработвателна промишленост и
производител на висококвалифицирани кадри за нея.
В Пловдив все още има голямо струпване на кадрови потенциал, както в
индустриалната, така и в интелектуалната сфера. Нивото на технологична грамотност
е на завидна висота.
Пловдив беше европейска столица на културата за 2019 г., което допринесе за
интелигентното отношение към икономиката на хиляди местни граждани и
формиране на нови европейски практики.
В Пловдив е и седалището на силната Пловдивска православна епархия и на
Католическата общност в България, които са пазители на духовните европейски
ценности на човешкия „трудов морал”.
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1. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Стремежът на всяка регионална политика е в търсенето на балансирано
регионално развитие, при което, от една страна, регионалните икономически
различия могат да играят положителна роля, доколкото различията винаги са стимул
за развитие, а от друга, не пораждат остри социално-икономически проблеми в
регионален аспект. Поддържането на този баланс на определено регионално
равнище е възможно единствено при съобразяване на националната
икономическата политика с регионалната специфика.
Регионалният анализ показва че, освобождаването на силите на конкуренцията
и интернационализацията на икономическите взаимоотношения, води до сериозни
негативни резултати и неблагоприятно регионално развитие. Това извежда
необходимостта от регионален подход при провеждането на всяка икономическа
политика.
Очакванията са, че в България икономическото развитие и процесът на
преструктуриране ще доведат до такова нарастване на регионалните различия, че от
една страна, те ще бъдат относително високи за стандартите на ЕС, а от друга, имайки
предвид общото икономическо развитие на страната, ще формират значителни
социално-икономически проблеми в регионален аспект.
Необходимостта от диференцирана регионална политика отдавна е
„идентифицирана“ в рамките на ЕС и това е причината за изискването за ясно
изразен регионален подход при използването на Структурните и Кохезионния
фондове за регионално развитие. Присъединяването на България към ЕС е свързано
и с извеждането на водещата роля на регионалната политика и нейното
реализиране в прилагането на структурните политики, тъй като тя задава
методологията за въздействие върху пространственото развитие в рамките на Съюза.
В сега съществуващите програмни документи, както и в различните регионални
програмни документи, липсват ясно изведени регионални показатели (индикатори)
и равнища, които да показват към какво са насочени те. Наред с това не е посочена
и необходимата ресурсна осигуреност за постигането на поставените в тях
задачи, липсва връзка с националния бюджет и насочването на инвестиции, както и
мониторинг за изпълнението на тези планове в краткосрочен и средносрочен период.
Липсва и конкретното дефиниране на равнището, на което ще се осъществява
процесът на регионално програмиране, институциите и законовата регламентация на
дейността им. Няма изяснена ангажираност на другите секторни политики с
проблемите на регионалното развитие, особено за подкрепа и стимулиране на
изостаналите райони, както и за икономическо регионално преструктуриране.
Стратегическият въпрос за формирането на адекватна отраслова структура в
регионален аспект на практика не се поставя.1
Ако може да се говори за провеждането на някаква реална регионална политика
в България, то тя се свежда предимно до това да се тушират различията по отношение
на безработицата, за да не възникват социални проблеми. Ефективна
В програмите за икономическо развитите се посочва необходимостта от разработване на секторни стратегии в определени области на
народното стопанство, без обаче за това да има ясна мотивировка за това. Същевременно регионалният подход при определянето
на секторните стратегии на практика не се базира на сравнителните предимства, спецификата и потенциала на конкретния регион, а
отговаря на едно общо виждане за насоките на развитие въобще.
1
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регионална политика обаче би била тази, която не е насочена преди всичко да
смекчава последствията от дадено негативно икономическо развитие, а която
отстранява причините, предизвикващи това развитие.
Фактът, че в България се наблюдава нежелано увеличаване на различията в
регионалните характеристики говори, че поне засега пазарните сили са по-силни от
резултатите, постигани при провеждането на досегашната национална регионална
политика.2
Основен принцип на регионалната политика е тя да е изцяло съобразена със
спецификата на развитие на съответния регион. Регионалната политика би трябвало
да си поставя постижими цели, с конкретен хоризонт във времето. Необходимо е да
се подчертае, че желаното невинаги означава и възможно, т.е. при изграждането
на регионална стратегия няма място за прокарване на идеи, несъобразени с
икономическия потенциал на регионите.
Основна цел в краткосрочна перспектива би трябвало да бъде смекчаване или
поне задържане на сегашното равнище на сравнително големите регионални
различия, а оттук и намаляване на нежеланата емиграция от изоставащите
региони.
В отговор на допълнителните изисквания на ЕС към регионалната политика на
България е необходимо разработването на алтернативни мерки. Това обуславя
нуждата от подготовка на съответните органи за специфични дейности като:
определяне влиянието на трансевропейските мрежи върху развитието на
националните регионални потенциали с оглед поставянето на допълнителни
изисквания при формулирането на регионалната политика;
анализи за чувствителността на отделните райони по отношение прилагането на
политиките на ЕС;
търсене на възможности за засилване на ендогенните потенциали на растеж в
периферните райони, които са повлияни в най-голяма степен от
присъединяването към ЕС.
Регионалният анализ за България потвърждава закономерности от типа ”центърпериферия”, като извежда като основен фактор, определящ различията в
регионалните социално-икономическите характеристики степента на урбанизираност
на регионите.
Някои региони ще успеят да се адаптират към новите икономически условия подобре - това ще са преди всичко централните райони с по-висока степен на
урбанизация, а други няма да имат такъв успех - такива ще са предимно граничните
периферни райони. Ето защо се очаква ролята и значението на трансграничните
отношения в България да нарастват с течение на времето в сравнение с ролята,
които тези отношения ще играят при страните от Централна Европа.
Регионалната стратегия трябва да е насочена към постигането на възможно повисока диверсификация на икономическите дейности в тези райони.
Разбирането за регионална политика в администрацията (въобще не може да се говори за стратегия) се свързва с това да се
изпълнят, ако трябва и напълно формално, изискванията на Европейската комисия, за да не се изпуснат европейските фондове за
регионалното развитие. При тези обстоятелства България получава само част от възможния обем фондове, предвидени за
подпомагане на регионалното развитие, но и това, което се получава, не се използва целесъобразно.
2
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Диверсификацията на икономическата активност представлява и застраховане към
променящата се икономическа среда, което дава възможност на регионите с поразнообразна активност по-бързо да се адаптират към променящите се условия. Това
позволява и бърза бъдеща специализация, тъй като е трудно да се стартира развитие,
ако в дадена област липсва съответната икономическа база. С други думи, поголямата диверсификация дава по-голяма гъвкавост и адаптивност на регионите да
отговорят на предизвикателствата на пазара.
Поради географското си разположение (отдалеченост от икономически център
на Европа) България и съседните й страни трябва да отдават по-голямо внимание на
вътрешнобалканските
(югоизточноевропейските)
регионални
икономически
отношения, които могат да генерират условия за благоприятно икономическо
развитие на страните в региона.
Трансграничното икономическо сътрудничество може да смекчи като цяло
негативните тенденции в изменението на икономическите показатели за граничните
райони и да доведе до положителни процеси, но в краткосрочна и средносрочна
перспектива икономически „чудеса“ не бива да се очакват. Полагането на основите
и развитието на това сътрудничество обаче в по-далечна перспектива ще се
окаже пътят към решаване на икономическите проблеми на тези райони - това е
икономическа политика, която е прието да се смята за оптимална по отношение на
изоставащите гранични региони. Затова може да се твърди, че развитието на
трансграничното сътрудничество е ключът за бъдещия икономически успех на
страните от Югоизточна Европа, които са малки и ситуирани в периферията на
континента.
Липсата на инфраструктура и на нормални икономически взаимоотношения
между страните от Югоизточна Европа е довела и до допълнителен ефект за
изолиране на граничните райони, изразяващ се в липсата на зони с висока гъстота
на населението от двете страни на границата, нещо, което не е характерно за
страните от ЕС.
От изложеното произтича и основното изискване като предпоставка за развитие
на трансграничните връзки - провеждане на регионална политика, насочена, на
първо място, към изграждането на инфраструктура, позволяваща свързването на
осите на развитието на страните от Югоизточна Европа.
Балканските страни трябва да използват предимствата на трансграничното
сътрудничество по по-адекватен начин, т.е. балансирайки националните и
регионалните интереси.
Усилията трябва да се насочат към възприемането на разбирането, че
политиката на регионално и трансгранично сътрудничество е печеливша за всяка
държава (win-win).
Южният централен район има много добри възможности за развитие и може да
се очаква, че той ще подобри своя статус по отношение на другите райони. Бъдещото
му развитие предполага съобразяване с различните природни дадености на
отделните области, но това може да се търси единствено след решаването на
големите различия в инфраструктурата.
Районът има сериозни възможности за развитие на трансграничното
сътрудничество. Той може да се оформи като център за регионално сътрудничество не
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само за трите страни (България, Гърция и Турция), но и за цяла Югоизточна Европа.
Развитието на областта може да бъде силно облагоприятствано и от големия
урбанизиран център Истанбул – нещо, което засега на практика се използва само от
куфарните търговци. Важна роля ще играят и осите на развитие, преминаващи през
региона.
Възможности в средносрочна и дългосрочна перспектива за развитие на
трансгранично икономическо коопериране трябва да се търсят в близостта на
мегаполиса Истанбул, като сравнителните предимства на Южния централен район по
отношение на тази перспектива са значително по-големи поради стратегическото
място на района и по-високата гъстота и степен на урбанизация.
Регионалната секторната политика е изключително важна за страната, но
рисковете от прилагането на не напълно обоснована такава политика могат да бъдат
с изключително неблагоприятни последици, за това тя остава като едно
предизвикателство за разработването й, което ще позволи действителното
изграждане на цялостна Регионална политика и стратегия на България.

2. ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В ЕС И МЯСТОТО НА ГР. ПЛОВДИВ,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ЮЦР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Регионалното развитие е съвкупност от икономически, социални, законодателни
и административни мероприятия и действия, осъществявани от държавните и
местните органи на управление с цел ускоряване на регионалния икономически
растеж и преодоляване на регионални диспропорции в държавата.
Решенията за регулиране и управление на регионалното развитие в България в
условията на пазарната икономика са свързани с развитието на държавното
регулиране и усъвършенстване на пазарните механизми, както и осигуряване на
условия за самоуправление и самофинансиране на общините. Концепцията за
регионалната политика е обвързана с националните законови и институционални
рамки, както и с изискванията на европейската интеграция.
Реализацията на регионалното развитие зависи от законодателните решения по
отношение на териториалното устройство, стимулиране на икономическото развитие
по региони, административното деление на страната, местното самоуправление.
Основните регулационни механизми, използвани за реализация на регионалната
политика, се регламентират от национални закони, разработени в съответствие със
законодателството на Европейския съюз.
Регионалната политика на ЕС е от съществено значение за всички държавичленки. Регионалната политика на ЕС е една от най-значимите общностни политики
от гледна точна на обем финансиране. Почти една трета от общия бюджет на ЕС за
периода 2014–2020 г. са предвидени за политиката по сближаване - 351,8
милиарда евро. Този ресурс е от огромно значение за държавите членки с по-ниско
икономическо развитие като България например. За това практиката на
европейската регионална политика освен безспорно огромното си икономическо и
финансово значение, оказва и огромно влияние върху начините за осъществяване
на регионалната политика, в това число и върху методите при изработването на
оценката.
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Регионалната политика на ЕС се реализира чрез множество принципно различни
инструменти, като се преследват различни се цели. Тези цели понякога са
противоречат или поне не винаги са съгласувани. Регионалната политика на ЕС
възниква, за да постигне едновременно три цели – конвергенция – осигуряване на
равенство в икономическите възможности чрез преразпределение, растеж – чрез
подобряване на степента на използването на наличните ресурси и да подкрепи
легитимността на институциите на ЕС и общностните политики. Такъв модел на
формулиране на регионална политика
- т.нар. широка регионална политика,
поставя най-сериозни предизвикателства пред оценката. Многообразието от цели и
инструменти налага използването на разнотипни модели на оценка (Busillo, F., T.
Muccigrosso, G. Pellegrini, O. Tarola, F. Terribile, 2010, стр. 10-12).
Така широкообхватно формулирана регионалната политика на ЕС се сблъсква с
няколко предизвикателства. Първо, факторите, генериращи растеж се разпределят
неравномерно по територията на съюза, като се концентрират предимно в
градските центрове. В допълнение основните градски центрове са концентрирани в
държавите от т. нар. „стар съюз“ от 15 държави членки. Второ, наличието на
устойчиво изоставащи региони, при които причините за това са ендогенни,
включително неспособността да се развие агломерация от градски тип и
неподходящата институционална среда за осъществяване на регионална политика.
Трето, подкрепата за ускоряване на икономическия растеж на регионите в
повечето случаи означава да се подкрепи концентрацията на икономическата
дейност в определени центрове, което засилва междурегионалните различия в
развитието. Разбирането на социалното развитие, възприето в ЕС също поставя
предизвикателства пред общностните политики, в това число и регионалната. В
рамките на ЕС има широк консенсус, за осигуряване на определен стандарт на
живот и предоставянето на обществени услуги за всички граждани (Farole, Thomas.,
Rodrigues-Pose, Andres, Storper, Michael, 2011, стр.1115). Определението за
благосъстояние е широко обхватно и се смята, че то се състои не само от
равнището на доходи, или съвкупните доходи, но пряко зависи от нивото на
удовлетвореност на основните нужди на гражданите. Имено това разбиране за
социално развитие налага широко обхватно формулиране на целите на
регионалната политика на ЕС. Наличието на устойчиви и може би нарастващи
териториални неравенства на ниво регион е източник на политическо напрежение в
рамките на много от държавите членки на ЕС. Тези устойчиви неравенства често се
определят като фактор за намаляване на легитимността на ЕС, тъй като
свидетелстват за провал да се постигнат някои от основните цели на Съюза,
например - да повиши благосъстоянието на своите граждани, независимо от
региона, в които живеят.
Инструментариум и принципи на Европейския съюз за регионално развитие:
Структурни фондове (СФ);
Приоритетни цели на СФ;
Фонд за сближаване (Кохезионен фонд);
Регламенти;
Кредити от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);
Инициативи на Общността;
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Райониране и статистика;
Децентрализирано управление и засилен контрол;
Многогодишно планиране и резерв за изпълнение;
Принцип на „по-голямата концентрация”;
Специална подкрепа за страните-кандидатки.
На 27 юли 2000 г. Министерският съвет на Република България обособява шест
района за планиране на територията на страната. Законът за регионално развитие,
влязъл в сила на 20 февруари 2004 г., урежда обществените отношения, свързани с
планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, държавното
подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на регионалното развитие.
Стратегическото планиране за постигане на целите на регионалното развитие е
предвидено да се осъществява чрез разработването и изпълнението на Национална
стратегия за регионално развитие и Областни стратегии за развитие.
Всеки от районите за планиране обхваща територията на няколко области в
страната. През месец декември 2007 г. границите на някои от районите са
променени поради изискване от Евростат за териториалните единици в рамките
на Европейския съюз, според които в един регион трябва да живеят минимум 800
хиляди и максимум 3 милиона жители.
Югозападен район (ЮЗР) - Област София, Софийска област, област
Кюстендил, област Благоевград, Област Перник.
Южен централен район (ЮЦР) - Област Пазарджик, област Пловдив, област
Смолян, област Хасково, Област Кърджали.
Югоизточен район (ЮИР)
- Област Стара Загора, област Сливен, област
Ямбол, Област Бургас.
Североизточен район (СИР) - Област Варна, област Добрич, област
Търговище, Област Шумен.
Северен централен район (СЦР) - Област Велико Търново, област Габрово, област
Русе, област Разград, Област Силистра.
Северозападен
район
(СЗР)
- Област
Видин, област
Враца, област
Монтана, област Плевен, Област Ловеч.
ЮЖНИЯТ ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (ЮЦР) обхваща областите Кърджали, Пазарджик,
Пловдив, Смолян и Хасково с общо 58 общини.
През територията му преминава един от основните коридори на TEN-T
мрежата, преминаващи през страната - „Ориент/Източно-Средиземноморски”, като
се обслужва от двете автомагистрали „Тракия” и „Марица”.
Автомагистралните връзки и пътищата, които са част от TEN-T мрежата имат
важна роля за осигуряване на интеграцията на района в европейската пътна мрежа
и на достъпа до световните пазари на стоки и суровини, но вътрешно регионалните
комуникации са по-затруднени. Пътищата от висок клас обслужват предимно
централната територия на района, докато южните територии разчитат преди всичко
на регионалната пътна мрежа. Оптимизацията и реконструкцията на пътищата в тази
част на ЮЦР ще създаде по-добри условия за развитие на туризма и разгръщане
потенциала на планинските райони, включително за предлагане на съвместни
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регионални туристически продукти с граничните райони на съседните Гърция и
Турция.
На територията на ЮЦР има общо 1298 населени места, от които 54 градове.
По данни на НСИ към 31.12.2018 г. населението на ЮЦР е 1 410 248души,
което е намаляло с 60 859 човека в сравнение с данните от последното
преброяване през 2011 г.
Степента на урбанизация (градското население) е 67.6 %, при средна стойност
за страната 73.5%, като районът се нарежда в групата на районите с по-слаба
урбанизираност. Въпреки че на територията на района има 54 градски центъра (наймного от всички райони), само 9 от тях са с население над 20 хил. души. Найголемият град на територията на района е град Пловдив (втори по големина в
страната) с население 346 893 д.
На ниво община, 50.0 % (29 бр.) от общините в ЮЦР се класифицират като
слабо урбанизирани (периферни), 44.8 % (26 бр.) са средно урбанизирани
(междинни) и само 5.2% (3 бр.) са силно урбанизирани (централни). Слабо развитите
периферни общини са с малко население и без изявен град-център и те се нуждаят
от целенасочена подкрепа за преодоляване на основните проблеми. Слабо
урбанизираните селски общини са разположени предимно в южната, родопската
крайгранична територия на района, където формират типична периферия с
проблеми.
На територията на района съществуват природни и антропогенни зони и
фактори (реки и язовири, пещери, природни местности, религиозно и културни
обекти, населени места с етнографско значение, недвижими културни ценности и
обекти с археологическа стойност), които биха могли да се използват по-пълноценно
за разнообразяване на туристическия продукт, за увеличаване на приходите и
целогодишна заетост в повече части от територията на района.
Съхраненото биоразнообразие и наличие на най-много защитени зони по
Натура 2000 – голяма част от Национален парк „Централен Балкан”, част от
Национален парк „Рила” и целия масив на Родопите, 11 резервата, 9 поддържани
резервата, 155 защитени местности и 98 природни забележителности, са потенциал
за развитието на туризма. Уникалната природа, културните ценности от различни
епохи, съхранените бит и традиции в отдалечени гранични общини и територии,
подходящо експонирани и брандирани, са предпоставка за извеждане на
идентичността на ЮЦР като водеща дестинация за културен туризъм, ориентиран към
незасегнати от урбанизацията територии.
Според Националната концепция за пространствено развитие сегменти от
територията на ЮЦР попадат в две основни и три второстепенни урбанизационни оси.
В тази връзка районът е включен най-силно като териториален носител на развитие в
страната.
Докато районът има силно присъствие в националното пространство, той заема
периферно място в Европа поради отдалеченост от важните европейски
икономически центрове и не може да се възползва от ефектите на териториалната
близост.
Предимствата на района се изразяват в наличието на две държавни граници.
Тази географска близост влияе върху икономическото развитие на района чрез
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осъществяването на различни взаимноизгодни връзки, развитие на процесите на
трансгранично сътрудничество, осигуряване на достъп до едно от най-големите
пристанища в Югоизточна Европа, това в Александруполис.
С важно значение са и двете безмитни зони в ЮЦР – Свиленград и Пловдив и
изграждането на интермодалните терминали в тези градове.
Чрез изградения автомобилен и ж.п. транспорт се осигуряват добри
възможности за търговски контакти със страните от Европа, Близкия и Среден Изток.
В района е ситуиран град Пловдив, който е вторият по големина град в
България. Градът е най-динамично развиващия се център в Южна България. Чрез
своите многостранни връзки със съседните общини той влияе върху цялостното
развитие на областта и района. Формиращата се функционална зона около Пловдив
обхваща 6 общини и в нея се генерира близо 1/10 от производството в страната.
Благодарение на сериозните инвестиции и привличането на човешки капитал
Пловдив отбелязва едни от най-високите темпове на растеж сред икономическите
центрове в страната за последните пет години. Продължаващото привличане на
капитал и хора към тази функционална зона заради подходящата инфраструктура,
синергиите със съществуващия бизнес и развитието на клъстери, социалната среда и
квалифицираните трудови ресурси, са в основата на бъдещото развитие на областта и
ЮЦР. Важен обединяващ елемент на този процес е „Тракия икономическа зона”
(ТИЗ).
Два основни фактора все повече променят ролята на фактор „Местоположение”
в 21 век. Първият фактор е осигурената степен на транспортната достъпност и
свързаност, допринасяща за бърз и удобен достъп до различни пазари, мобилност по
отношение прилагането на труд и ползването на услуги.
Вторият фактор, който се превръща в решаващ, е развитието на
дигитализацията, която позволява включване в различни дигитални мрежи и
пространства с оглед развиване на значителен обем икономически функции.
Развитието на веригите на аутсорсинг и успешното включването на България и Южен
централен район в тях, е един пример в това отношение.
Транспортната достъпност и свързаност на ЮЦР, въпреки наличието на
пътищата с национално и международно значение (автомагистрали и първи клас), е
незадоволителна и не осигурява необходимото транспортно обслужване на целия
район, главно поради ограничено развитата първокласна мрежа (с най-нисък
относителен дял за страната).
На територията на ЮЦР е разположено летище Пловдив. Летището е
специализирано в обслужването на чартърни туристически полети. Изпълнява и
функции на резервно летище на летище София.
Дигитализацията без съмнение е най-важният, силно трансформационен процес
на съвременния живот.
Независимо че се наблюдава известно подобряване на показателите за
цифрова свързаност в страната и районите, в последните години се регистрира
изоставане особено в сравнителен план с останалите държави на ЕС.
Класирането на България по отношение на индекса за навлизането на
цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2019 г. я поставя на
последно място сред останалите страни на ЕС. Според оценките на Европейската
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комисия, страната има сравнително добри резултати в областта на свързаността,
особено по отношение на широкия достъп до свръх-високоскоростни и мобилни
широколентови мрежи. Отбеляза се и постигнатият значителен напредък по
отношение на развитието на електронното правителство, с все по-голям брой
потребители и широко предлагане на цифрови обществени услуги за предприятията.
През 2018 г. 73.7% от домакинствата в Южен централен район имат достъп до
интернет (средно за страната – 72.1%). Област Пазарджик отчитат най- ограничен
достъп в района –67.8%, а с най-високо покритие с интернет са областите Пловдив и
Кърджали – съответно 74.4% и 84.4%. По-отдалечените и слабо населени места в
периферните територии са затруднени в своите комуникации в социален и
икономически аспект, изолирани от обществения и културен живот в страната.
Осигуряването на достъп до он-лайн услуги на хората, живеещи в слабонаселените и
отдалечени райони цели преодоляването на тези тенденции и стимулиране на
социалното сближаване.
Основните предизвикателства пред България и ЮЦР са свързани с много
ниското ниво на умения в областта на цифровите технологии у населението (както и
сред младежите) и ниското ниво на внедряване на цифрови технологии в стопанската
дейност.
Нeзaвиcимo oт тoвa, чe в мнoгo cфepи пo oтнoшeниe нa инфopмaциoннитe
тexнoлoгии и ИТ yмeния нашата страна имa вoдeщa poля, пo oтнoшeниe нa мacoвитe
yмeния нa paбoтeщитe в дигитaлни ĸoмпeтeнтнocти, тя изocтaвa. 40% oт
paбoтoдaтeлитe в Бългapия ce oплaĸвaт, чe имa нeoбxoдимocт oт пoвишaвaнe нa ИТ
yмeниятa нa paбoтнaтa cилa.
България е значително под средния резултат в измерението „Човешки
капитал”, като цялостното равнище на умения в областта на цифровите технологии е
сред най-ниските в ЕС. Делът на хората поне с основни умения в областта на
цифровите технологии е около 29% от българското население, докато средно за
страната този дял е 57%. Едва 11% от хората притежават умения над основните ,
което представлява по-малко от една трета от хората от средната стойност за ЕС.
Оценките показват, че България е една от държавите с най-висок риск по
отношение на развитие на глобализационните процеси поради характера на нейната
икономика.
Основен фокус на политиката за устройство и развитие на пространствените
структури следва да бъде засилването на конкурентоспособността на българските
райони на национално, европейско и глобално равнище, за да се поддържа
икономическият растеж и да нарастването на благосъстоянието.
Европейската комисия прави оценка на конкурентоспособността на районите
на всеки три години. През 2019 г. определеният Индекс за регионална
конкурентоспособност (RCI) класира ЮЦР на 237 място от 268 района в ЕС, като
районът е на второ място в страната след ЮЗР. Индексът включва 11 показатели,
които измерват различни аспекти на конкурентоспособността и са разпределени в
три групи: базови, ефективност и иновации. Базовите показатели са свързани с
институциите,
макроикономическата
стабилност,
инфраструктурата,
здравеопазването
и
базовото
образование.
Показателите,
измерващи
ефективността, са равнището на висшето образование и обучението през целия

18

живот, големината на пазара и работната сила. Развитието на иновациите се
измерва чрез технологичната готовност, бизнес средата и иновациите. Определената
стойност на индекса за конкурентоспособност се движи в границите от +1.08 за
района на Стокхолм до -1.61 за район на Гърция през 2019 г.
Направените оценки имат за цел да покажат в сравнителен план между
районите в ЕС как се променят основните фактори в отделните райони,
въздействащи върху неговата конкурентоспособност.
Южен централен район, както и всички български райони, значително изостава
спрямо развитите европейски райони и тези на новите страни – членки на ЕС по
показателя Иновации.
Всички български райони, с изключение на Югозападен, попадат в групата на
„скромните иноватори” (групата с най-ниски показатели, характеризиращи
иновационното развитие).
Отбелязаното изоставане на иновационното развитие на района спрямо
изискванията за успешно вписване в глобализационните процеси и развитието на
конкурентни производства извежда като основно предизвикателство пред развитието
му ускореното развитие на иновациите, което трябва да се подкрепи от националната
иновационна политика .
Решаващ фактор за регионално развитие са инвестициите като източник на
капитал, нови работни места и често пъти нови технологии. Те увеличават потенциала
на икономиката на ново, по-високо ниво и са предпоставка не само нарастване на
БВП в конкретната година, но за бъдещ растеж и в следващите години.
В ЮЦР през периода 2011-2018 г. са инвестирани 21,527 млрд. лв, 14.3% от
националните инвестиции. Най-привлекателната инвестиционна дестинация е област
Пловдив.
Преките чуждестранни инвестиции са основен източник на капитал и на
трансфер на технологии. Като част от отбелязаната инвестиционна активност
привлечените ПЧИ в ЮЦР са 12% от общите за страната, в т.ч. в област Пловдив те са
7.7%.
Политиката за преодоляване на демографската криза в района трябва да е
насочена към подобряване на инвестиционната среда, защото инвестициите са
тези, които създават работни места и доходи, като по този начин задържат и
привличат млади хора в тези области.
В последните десетина години протичащите динамични процеси на структурни
промени в икономиката все по-ясно открояват необходимостта от обособяването и
развитието на нови индустриални терени, които да поемат новите производства.
Концепцията и развитието на индустриалните зони безспорно е резултат на
процеси, които текат в икономиката, но другият важен фактор е успехът на водещите
инвестиционни дестинации у нас – София и Пловдив. Комбинирането на град с
широка периферия и развити индустриални терени, работещи структурирано като
инвестиционни дестинации пред чуждестранни инвеститори, определи концепцията
на индустриалните зони като важен фактор за пространствено развитие. За
наблюдаваната понастоящем засилена местна инициатива за изграждане на
индустриални зони допринесе и успехът на клъстер „Тракия икономическа зона”
(ТИЗ).
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Съществуват различни форми на организация и управление на индустриалните
зони. В Пловдив водещият фактор е частната инициатива (на практика имаме частен
оператор на зоната, която е публично-частна инициатива като обединение на 6
индустриални зони, 9 общини и 2 клъстера в сътрудничество с местните власти и
институции на девет общини: Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица,
Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски).
През периода 2021-2027 г. в ЮЦР се предвижда въвеждането на нови
производствени терени. Този процес ще бъде съпроводен с търсене и въвеждане на
нови форми за съвместна работа между бизнеса и образователните институции в
района.
Опитът на индустриалните зони доказа, че ако се прилага успешно, те могат да
помогнат за генериране на заетост, преки чуждестранни инвестиции, валутни
приходи, износ и държавни приходи. В по-успешните случаи индустриалните зони
също са помогнали за улесняване на усъвършенстването на уменията, трансфера на
технологии, приемането на съвременни практики на управление, икономическата
диверсификация и формирането на клъстери.
Демографските ресурси с техните образователни и квалификационни
характеристики са един от решаващите фактори за регионалното развитие и растеж.
В сравнение с края на 2011 г. през 2018 г. населението на района намалява с
60 859 души, или с 4.1% (средногодишен темп на намаление 0.6%).
В условията на демографски спад и застаряване на населението трудовият
потенциал на района се свива значително. За да продължи нарастването на
икономиката е необходимо ускоряването на неговата производителност чрез
инвестиции в образование и умения.
Налице е тенденция за намаляване дела на нискообразованото население в
района през последните години. Най-висока положителна промяна се отбелязва в
област Смолян, където делът на това население намалява от 21% през 2014 г. на
15.5 % през 2018 г. Всички останали области, включително Пловдив, са със стойности
на нискообразованото население над средните за страната, което определя
незадоволителни характеристики на работната сила в района.
Подобни неблагоприятни характеристики се отбелязват и по отношение на дела
на населението на възраст между 25-64 години с висше образование. Всички
съставни области са с показатели по-ниски от средните за страната през 2018 г
Като се има предвид изискванията за специализация на ЮЦР и съставните
области в индустрия, която за да е конкурентоспособна в бъдещ период, следва да се
основава на висококвалифицирана работна сила, е необходимо да се предприемат
активни политики и мерки, водещи до реформиране и повишаване на гъвкавостта и
качеството на образователната система, за привличане на децата и младежите към
получаване на образование и умения, за да се отговори по-пълно на местните и
регионалните нужди от професионални и технически кадри в различните сфери на
икономиката.
Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЦР отчита заложените
в Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.
(НКПР) и нейната актуализация от 2019 г. (АНКПР) основните стратегически цели, а
именно териториално, икономическо и социално сближаване.

20

Формулираната визия за развитие на ЮЦР има следното съдържание:
„Южен Централен Район - привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм,
с по- добри условия за комуникация и съхранено природно, и културно наследство”.
На тази основа са определени следните приоритети за развитие на района:
ПРИОРИТЕТ 1: ЗАСИЛВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ЮЦР ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ
ФАКТОРИТЕ НА РАСТЕЖА

Обективно този приоритет ще се реализира чрез подкрепа на регионалната
икономика за иновативност и технологично развитие и повишаване на добавената
стойност. Необходимо е да се даде достатъчно тежест на значението и подкрепата на
дейността на съществуващите научни организации в ЮЦР, които са Аграрен
университет, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Университет по
хранителни технологии, ССА Институт по Зеленчукови Култури „Марица”, Институт за
изследване и развитие на храните, Институт по овощарство, Институт по рибарство и
аквакултури, както и Институт по растителни и генетични ресурси и Институт по
тютюна и тютюневите изделия. Ще се наблегне особено на системата на
образованието и дигитализацията на образователната, икономическа и
административни сфери.
ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА И ЕКОЛОГИЧНА СРЕДА
Имайки предвид, че основен фактор за определяне качеството на живот в даден
регион е възможността за жителите му да получават висококачествени социални,
здравни, културни и други обществени услуги, се предвиждат инвестиции както във
физическите параметри на заведенията, където се предлагат тези услуги (сгради,
оборудване и т.н.), така и с подобряване на „меката” инфраструктура, свързана с
количеството и качеството на предлаганите услуги в тези заведения. В района има
дефицит на инфраструктура за опазване на околната среда, а намаляване на
негативното въздействие върху околната среда, включително посредством поефективно използване на ресурсите е приоритет залегнал във всички стратегически и
програмни документи.
ПРИОРИТЕТ 3:ПО-БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА
Териториално балансираният растеж ще се постигне чрез подобряване на
свързаността в района и качеството на средата в населените места, укрепване на
градовете центрове и ориентиране към полицентрично пространствено развитие.
За подобряване на свързаността на района в международен, национален и
вътрешнорегионален план се планира да бъдат реализирани редица проекти за
обновяване и разширяване на транспортно-комуникационната инфраструктура и
изграждане на съвременна цифрова инфраструктура, осигуряваща достъп на всички
населени места до интернет и получаване на базови електронни услуги.
Един от сериозните инструменти за насърчаване социално-икономическото
развитие на граничните райони е активното трансгранично сътрудничество.
Дефинираните приоритети и стратегически цели се оценяват като изключително
важни за развитието на района. Те ще бъдат изпълнени чрез взаимосвързани и
интегрирани приоритети, които впоследствие ще бъдат обективизирани чрез мерки и
дейности.
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3. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА УСКОРЕНА ДИФУЗИЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И
ТРАНСГРАНИЧНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Дифузията е процес, при който по комуникационни канали между членовете на
дадена социална и икономическа система се разпространява информация за
иновациите и технологиите.
Евърет Роджърс посочва четири особености на разпространението:
това е специфична комуникация, насочена към разпространението на иновации
и технологии;
новостта на идеята поражда несигурност в процеса на дифузия - по отношение
на прогнози, структури, информация и други;
разпространението на информацията води до намаляване на несигурността в
ситуации, изискващи избор на алтернативни варианти на иновационно и
технологично поведение;
дифузията на иновациите и технологиите е вид социално-икономическа промяна,
свързана с изменение на съществуващите до момента структури и функции.
Съществуват два принципиални подхода за дифузия:
Дифузията е процес със строго определени параметри и граници от гледна точка
на възможността да бъде управлявана. Изследователите обозначават този вид
дифузия като активно разпространение (dissemination),което е планирано,
централизирано и йерархично.
2) Дифузията е спонтанен, непланиран, децентрализиран и осъществяван
предимно чрез хоризонтални връзки процес на разпространение на иновации и
технологии. Това е т.нар. чиста дифузия (diffusion).
Практиката показва, че осъществяването на дифузионни процеси представлява
комбинация от планирани действия в определени ситуации и спонтанни ad hock
решения - в други.
По своята същност дифузията на иновациите и технологиите е разпространение
на вече успешно внедрени иновации и технологии в процесите и продуктите на други
предприятия, региони, отрасли.
Следователно дифузията е макропроцес и се изразява в разпространението на
иновацията и технологията от нейния източник- например Техпарка към
предприятията от региона. Тя съдържа четири елемента:
иновация (технология)
комуникационни канали
време (период)
социална система
Дифузията е тясно свързана с реинвенцията - степента, в която иновацията и
технологията се модифицира от предприятията на региона в процеса на използване и
адаптиране.
Политики за стимулиране на дифузията:
Превръщане на Института за информатика и иновативни технологии – Пловдив в
регионален център за ускоряване на дифузията на иновациите;
1)
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Лабораторен комплекс - координационен център на дифузията на технологии с
Изкуствен интелект;
Пловдив Тех Парк - център за ускоряване на дифузията на технологии;
ИТ Уни М. Ганди - център за анализ на реинвенцията;
Регионален съвет за стимулиране на полицентричното възприемане на
иновациите и технологиите.
Трансгранично и транснационално сътрудничество за интелигентна специализация
Има много академична литература за регионалните иновационни екосистеми,
която твърди, че местното икономическо развитие се ръководи от търсенето на
конкурентно предимство, фокусирано върху иновациите, водено от обществени
предизвикателства. Иновациите по този начин са по същество интерактивен процес,
социално и териториално вграден и до голяма степен свързан с културата, историята и
институциите на даден регион или град.
Една от основните характеристики на успешните регионални иновационни
екосистеми е тяхната способност да създават и прилагат стратегии за интелигентна
специализация. За първи път разработена през 2009 г., оттогава интелигентната
специализация се превръща в мощна характеристика на настоящите регионални
иновационни и индустриални политики в Европа. Интелигентната специализация се
основава на необходимостта всеки регион да разработи иновационна стратегия,
която в опростен план може да използва „четири С“ подхода, както е заложено в
първите дни на интелигентната специализация:
(Труден) Избор: ограничен брой приоритети въз основа на анализ на силните
страни и международна специализация;
Критична маса: разработване на клъстери от световна класа и осигуряване на
арени за междусекторни връзки вътре в региона и в близките региони в Гърция
и Сърбия;
Сътрудничество: ефективни иновационни системи, основани на публично-частно
партньорство (четворна спирала).
Интелигентната специализация изисква политическо лидерство, процес на
управление отдолу нагоре, включващ широк кръг заинтересовани страни, които чрез
ППД идентифицират конкурентните предимства на региона и стратегическите
приоритети и след това участват в прилагането на стратегията.
Интелигентната специализация е предварително условие в политиката на
сближаване от 2014 г. и ще продължи като благоприятно условие в следващия период
на финансиране 2021 – 2027. Тази подкрепа в рамките на два програмни периода
на ЕС е признание за относителния успех на политиката и нейните теоретични
основи.
Успехът на концепцията в рамките на регионалната политика обаче крие
относителния провал на интелигентната специализация да се отдалечи от тесния
фокус върху политиките за научни изследвания и иновации. Интелигентната
специализация трябва да се прилага по такъв начин, че да позволи на политиката на
сближаване да повиши нейната ефективност. Това включва разширяване на областта
на политиката, за да се включи териториалното измерение. Открояваме три области
на необходимата промяна.
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Сега е важно да се надгради ново усещане за социална солидарност и да се
ангажира широк кръг заинтересовани страни в ППД, които могат да
идентифицират конкурентните предимства на региона и индустриалния преход,
за да позиционират региона в настоящите и бъдещите европейски вериги на
стойност. Въпреки това, чисто икономическата дискусия може да пренебрегне
последствията от политиката, основани на места, напоследък подчертани от поголямо внимание към „географии на неравенството“. Тук териториалните
планиращи органи трябва да дават съвети относно териториалното измерение
на избраните икономически приоритети и техните пространствени последици.
Трябва да се обърне повече внимание на разработването на ефективни
инструменти за иновационна политика за подпомагане на структурната
трансформация на икономиката на регионално и /или национално ниво.
Важно е регионите да не прилагат подход, насочен навътре. Икономическата
трансформация също е все по-свързана с търсенето на „интелигентни
допълнения“, включващи транснационално сътрудничество, както е показано от
тематичните платформи за интелигентна специализация и регионални мрежи
като инициативата „Авангард“.
Сега широк кръг от коментатори приемат, че ще преминем към „ново
нормално“. Това означава, че политическото лидерство вече не приема като
нормално недофинансирани публични сектори като здравеопазването или
икономическите системи, които игнорират екологичния таван. Нито социалното и
териториалното неравенство не трябва да бъде част от „новото нормално“.
Териториалната политика на равнището на ЕС и някои национални държави
обикновено се провежда като отделно направление на дейност извън основната част
на цялостната политика. Секторните политики като изследвания и иновации са
„неутрални по отношение на мястото“. Това означава, че те просто пренебрегват
териториалното въздействие и потенциала на пространствата. Необходимо е спешно
да се намери правилния баланс между постигането на ползите от мащаба и обхвата
на общоевропейските предизвикателства, като същевременно отразява местните
обстоятелства и приоритети. Такова е основното послание на интелигентната
специализация.
Интелигентната специализация не е чудодейно лекарство, но както при
търсенето на нови лечения и ваксини срещу COVID-19, трябва да се ръководим от
факти. Corina Creţu, предишният еврокомисар по регионалната политика, обяви, че
интелигентната специализация „представлява най-пълният опит в политиката за
прилагане на напредъка, иницииран от иновации в Европа...“ и затова предлага
силен модел, върху който да се изгради цялостен европейски план за възстановяване,
включващ региони и градове с териториални мислители като основни участници. Това
е предимството на РИМИС за интелигентна специализация в региона на Пловдив,
областта и ЮЦР.
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3.1.

УКРЕПВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НАУКАТА И ИНДУСТРИЯТА И УСИЛЕНО ИНТЕГРИРАНЕ НА
ПЛОВДИВСКИЯ БИЗНЕС В ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ МРЕЖИ С ИНДИЯ, САЩ, РУСИЯ И
КИТАЙ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ИНДУСТРИЯ 4.0
Развитието на новите поколения цифрови технологии се определя като водещ
фактор и основание за изграждането на конкурентоспособна национална икономика
в рамките на следващите десетилетия. В световен и европейски план ефектът от
приложението на цифровите технологии, и в частност в производствения сектор, е
изведен като стратегически приоритет.
Значимостта на новите технологии за обществото и икономиката се определя от
дефинирането на понятието „Четвърта индустриална революция”. Подготовката и
изграждането на човешки, институционален и организационен капацитет в
икономиката и обществото са от ключово значение за планирането и управлението
на този сложен технологичен, икономически и социален процес. Тъй като България
значително изостава от общите тенденции в ЕС за въвеждане на цифрово общество и
в частност цифровизация на икономиката, е необходимо да се приемат конкретни
мерки, и да се насочат усилия за преодоляване изоставането.
В обхвата на цифровата икономика попадат разнородни дейности, бизнес
модели и технологични решения. От една страна са развитието на електронния
бизнес и електронната търговия, автоматизираното промишлено производство и
интелигентните производствени предприятия, интелигентните транспортни системи и
транспортни средства, интелигентните енергийни системи и други, облачните
технологии, интернет технологиите, включително интернет на нещата, технологиите за
оползотворяване на потенциала на големите данни, индустриалната и сервизната
роботика, развитието на изкуствения интелект са основните технологични
предпоставки за развитие на цифровата икономика. Не на последно място,
обществени сектори като електронното управление, електронното здравеопазване,
електронното образование и развитието на интелигентни и свързани градове са
естествено приложно поле на продуктите и услугите, създавани от цифровата
икономика.
Обвързването на технологичното развитие с активни действия за
разработването на политики и модели за подпомагане на цифровата икономика са от
решаващо значение, защото се отразяват върху всички области на икономиката и
обществения живот.
Приемането на общи технологични стандарти е една от мерките, за да се
гарантира, че европейските индустрии са в челните редици в разработването и
използването на новите технологии. Те гарантират оперативната съвместимост между
системите и гарантират тяхната надеждна работа, както и спазване на изискванията
за поверителност, сигурност и достъпност.
Напредъкът в цифровите технологии, в съчетание с други главни
базови технологии, променя начина, по който изследваме, разработваме,
произвеждаме, реализираме на пазара и генерираме стойност от продуктите и
свързаните услуги. Нововъведенията в технологиите като интернет на нещата,
комуникационни мрежи от пето поколение (5G), компютърни услуги в облак, анализ
на данните и роботика, променят продуктите, процесите и бизнес моделите във
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всички сектори, като в крайна сметка създават нови отраслови структури, тъй като
глобалните вериги на стойността се променят.
Индустрия
4.0 представлява
съвкупност
от
свързани
цифрови
технологични решения, подпомагащи развитието на автоматизацията, интеграцията и
обмена на данни в реално време в производствените процеси. По своята същност
това отразява индустриален и технологичен трансформационен процес, който
естествено следва развитието на научните и производствени практики. Четвъртата
индустриална трансформация е естествено продължение на цифровизирането и
автоматизирането на производството и включва интернет свързаност и
взаимодействие на кибернетично-физически системи без участието на човека,
обработка и анализ на големи информационни масиви и вземане на решения от
изкуствен интелект, роботика, ползване на цифрови облаци, цифрово моделиране и
симулиране на производствените процеси чрез виртуална реалност, интелигентна
автоматизация, масово производство на индивидуализирани продукти, поява на нови
технологии, създаване на нови бизнес модели.
Въздействието на новите технологии в Индустрия 4.0 върху производствените и
бизнес процеси може да се обобщи със следното:
Създаване на нови продукти и услуги с вградена интелигентност, иновативни
бизнес модели и възможности за персонализиране и адаптиране към нуждите на
клиентите;
Цифровизиране на цялостния производствен цикъл, ускоряване на развойната
дейност чрез цифрово прототипиране и виртуално производство, гъвкава
организация на производствения процес;
Миниатюризацията
като
тенденция
при
производството
на
микрочипове, електронни устройства, импланти и други. Все още неработеща
екосистема за иновации (наука- образование-иновации) и
липса
на
влияние на НИРД върху конкурентоспособността на предприятията;
Липса на ИКТ експерти с профил към индустриални приложения и
кибернетично-физически системи;
Без подобрение на цялостната бизнес среда и без изрични инвестиции в
човешки капитал, ще има по- малки шансове за ПЧИ в България (и бъдещ
трансфер на технологии);
ИКТ биха могли да бъдат основния двигател за растежа на индустрията,
износа, високата стойност за служител и капацитета за НИРД;
Има ключови области, където ИКТ в страната са много конкурентоспособни на
глобално ниво (семантика и др.) и могат да станат основа за развитие на
Центрове за компетентност;
Широко разгръщане на мрежите за достъп от следващо поколение и внедряване
на бъдещите интернет приложения и базирани на тях висококачествени е-услуги.
Може да се обобщи, че разгръщането на пълния потенциал за растеж на
българската индустрия няма да бъде възможно без целенасочени мерки от страна на
държавата и активни действия от страна на бизнеса и академичната общност.
Към 2030г. България да се разпознава като регионален център на цифровата
икономика чрез внедряване на продукти, технологии, бизнес модели и
процеси от Индустрия 4.0.
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Необходимо е:
Укрепване на връзката между науката и индустрията в страната и ускорено
интегриране на България в Европейски и международни програми, инициативи и
мрежи свързани с развитието и прилагането на Индустрия 4.0.
Технологично обновяване на българската икономика чрез: въвеждане на
стандарти, изграждане на инфраструктура, разработване на конкретни механизми
за стимулиране разработването и пазарното внедряване на технологични иновации
(нови продукти, услуги и производствени процеси) чрез технологиите от Индустрия
4.0.
Изграждане на човешки, научен, организационен и институционален капацитет
за развитие на Индустрия 4.0 в България.
Обучение и образование: за да се внедри Индустрия 4.0 в пълния си
капацитет в икономиката е необходимо да се създадат висококвалифицирани
специалисти. Приоритет за това трябва да бъдат повишаването на дигиталните
умения като част от учебния процес във всички степени в националната
образователна система, както и популяризирането им чрез програми за
преквалификация. Това налага прилагането на адекватни стратегии за квалификация,
привличане на специалисти от чужбина, както и създаването на организация на
трудовия процес, която да стимулира обучението и да осигурява възможност за учене
през целия живот и образование в близост до работното място.
Голяма роля за развитието на всички тези процеси в Южен централен район
играе сдружение ИТ УНИ Махатма Ганди, разположено на територията на Пловдив тех
парк.
ПОЛИТИКИ:
1. РИЦ – Регионален иновационен център
2. Високотехнологичен център по биоикономика
3. Център за компетентност по мехатроника
4. Пловдив Тех Парк – научно–технологичен парк
5. Сдружение „ИТ УНИ Махатма Ганди“
ИНДИЙСКИ ОПИТ
В исторически план индийската ИТ индустрия е съсредоточена в няколко градски
места - функция, споделена от всички други индустрии. Успехът на Бангалор,
Хайдерабад и други ранни места в ИТ индустрията също допринася за неравенството
в доходите между градовете. Тенденцията обаче е била и фирмите да отварят
съоръжения на нови места, а 72% от анкетираните в скорошно проучване на
NASSCOM съобщават, че са открили центрове за офшоринг в така наречените
„второстепенни“ и „третостепенни“ градове. Тъй като фирмите започват да се
разширяват до градове от второ ниво в търсене на работна ръка и пространство, за
да се разрастват, ще се оформят следващите центрове. Изглежда, че индустрията
започва да се развива първоначално в Бангалор и след това бързо се премества в
други градове от първо ниво като Нойда, Пуна, Хайдарабад и Ченай.
ИТ компаниите в Индия и другаде са склонни да си сътрудничат с градските и
регионалните власти, за да подобрят образователната си база и публичната и
частната инфраструктура. Например, дълги години трафикът в Бангалор страда от
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лоша пътна инфраструктура и е ограничен от по-старото летище в града. Служителите
на ИТ индустрията работят с градските служители, за да подобрят и двете, въпреки че
може да се твърди, че пътната инфраструктура все още не е настигнала търсенето. На
фона на образованието, тъй като Бангалор не е разполагал с университетската
институция на основните инженерни университетски институти (Индийските
технологични институти), ИТ индустрията застава зад частно ръководени усилия (с
известна държавна подкрепа) да спонсорира нов тип програма - Индийски институт за
информационни технологии (IIIT) Бангалор. (Подобни усилия са предприети в
Хайдерабад.) Докато записването и преподавателският състав на IIIT Бангалор е
скромен, институтът играе значителна роля в екосистемата по отношение на
предоставянето на образование както за чуждестранни МНС, така и за местни
фирми, съвместни изследвания с фирми и допринасяне за известността на
клъстерите чрез своите образователни и изследователски силни страни. Подобен
мостови ефект настъпва между индустрията и образователните институции със
създаването на IIIT-Хайдерабад.
Инвестициите в частна инфраструктура обикновено не представляват проблем
за ИТ фирмите и държавите, тъй като чуждестранните инвеститори също участват.
Например, свързаните с правителството корпорации на Сингапур са инвестирали и
експлоатират софтуерни паркове в Бангалор, Ченай и други места, а в КНР са
създадени много софтуерни паркове в цялата страна от частни инвеститори,
включително няколко от ИТ фирмите себе си. В допълнение, същото явление в
развитието, което се е случило в Бангалор и други ранни клъстери, се случва и в
Ориса. Въпреки че има няколко разработчици преди бума на ИТ индустрията,
националните действащи строители влизат да изграждат частна инфраструктура като
ИТ паркове и жилищни проекти през този период. Една фирма, Satyam, допринася за
създаването на улично осветление и развитието на пътищата.
В по-голямата си част ИТ фирмите и софтуерните паркове са склонни да бъдат
изолирани и самостоятелни предприятия. Именно поради мултиплициращия ефект на
ИТ сектора върху редица други услуги, а именно търговията на дребно,
развлеченията, образованието и медицинските грижи, по-вероятно е да се усетят пошироките икономически въздействия на ИТ сектора.
В азиатския регион има разлики и прилики между моделите за развитие на
услугите на три държави: Индия, КНР и Филипините. Контрастът между опита във
всяка страна подчертава фините и важни различия, особено по отношение на покъсните страни. Случаят с КНР показва, че е възможно да има успешен късен
потребител в софтуерната индустрия - област, в която Индия е изградила водеща роля
в техническата и технологичната способност на ниво фирма. Фирмите в КНР обаче са
направили това както в сътрудничество с чуждестранни МНО, за да обслужват
вътрешния пазар на КНР, така и независимо, като работят в Япония, културно
подобен пазар. Случаят с Филипините показва, че един по-късен потребител може да
процъфтява чрез привличане на МНЕ като доставчици - след чист трудов арбитражен
модел на работа (т.е. основан на големи доставчици на по-ниска заплата, но
квалифицирана работна ръка) и с допълнителни предимства на приликите между
местната работна сила език и език на работа на клиентите. В този модел една
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възможност за местните фирми, които искат да влязат в бранша, е да наблегнат на
по-нискоквалифицираната работа при по-ниски заплати от заплатите на конкурентите.
Илюстрира се по-широкото въздействие на ИТ услугите (т.е. аутсорсинг или
офшоринг) на индустрията. Приносът на сектора за общия БВП в Индия и износа
може да бъде значителен във времето. Мултиплициращият ефект върху
производството и заетостта не е различен от този на други сектори. В голяма, бързо
разрастваща се икономика, каквато е Индия, влиянието на индустрията върху
заетостта може да е по-малко значително, отколкото нейното въздействие върху
растежа. Въпреки това, поради високата добавена стойност и по-високите заплати
(средно), ефектите върху икономиката са по-големи, когато се разглеждат на база на
човек. Освен това, макар ползите от пряката заетост да са склонни да стигнат до
високо образованите, индустрията все още може да се възползва от създаването на
жизнена средна класа, поне в избрани градове, където ИТ индустрията започна
добре. Чрез естествената еволюция и политическата помощ тези ползи могат да бъдат
донесени и в други, вторични градове. ИТ секторът има потенциал (и наистина може
да е необходим) за постигане на повишаване на производителността в домашни
сектори (като например производство) и в технологично усъвършенствани фирми.
Както показва случаят с Индия, използването на ИТ за подобряване на
производителността в други сектори на икономиката, като производството, както и в
селските части на икономиките, все още има дълъг път.
3.2. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ ЧРЕЗ НОВА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТИ,
МЕХАНИЗМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И ПООЩРЯВАНЕ НА СТАРТЪПИ И НОВИ ПРОДУКТИ В БИЗНЕС
АКСЕЛЕРАТОРИ

Успешната индустриализация зависи от множество фактори, сред които на първо
място следва да се споменат предвидимото регулиране на стопанската дейност,
ефективна система на държавни субсидии и поръчки, рязко нарастване и ефективно
използване на средствата за научно-изследователска и развойна дейност, както и
подобряване на системата на образование.
Новата индустриализация може да бъде успешна само ако е подкрепена от
адекватна, ясна и предсказуема макроикономическа рамка, с която да се избегне
противоречието между отделните политики, както и от бюджетни средства,
необходими за даване на тласък на публичните и частните инвестиции. Настоящата
макроикономическа политика не осигурява необходимия достъп до капитали за
инвестиции и иновации, особено за малките и средни предприятия (МСП), и
следователно е в противоречие с необходимата индустриална политика.
Иновациите и степента на интеграция на дигиталните технологии в
производствените процеси стават все по-определящи за конкурентоспособността на
предприятията. Въпреки доброто си представяне в редица отношения, гр. Пловдив не
успява да се възползва в максимална степен от сравнителните преимущества, които
могат да се материализират в следствие на акцента върху дигитализацията.
По редица икономически, нормативни, конюнктурни и социални причини МСП у
нас не оперират в оптимална среда, независимо от степента на интегриране на
дигиталните технологии в тях.
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Прегледът на международната практика в посока насърчаване на
дигитализирането на бизнес отношенията, предприемачеството и иновациите
показва, че про-активната позиция на редица национални и местни правителства е
помогнала за укрепването и ускоряването на този процес.
Правителствените политики за подкрепа и помощ е редно да се насочат към
всички фази, през които минават компаниите, за да подсигурят устойчиво развитие
на българския дигитален малък и среден бизнес и да му помогнат да се разраства,
като се обърне внимание на всички аспекти, които изграждат предприемаческата
екосистема.
Прилагането на подход „отдолу-нагоре“ при формиране на политиките, основан
на партньорство със стартиращите предприемачески екосистеми по места, които се
явяват естествени интегратори на процесите, свързани с развитието на
предприемачеството, дигитализацията и иновациите.
Въпреки съществуващото определение за стартъпи, такава дума продължава да
се използва в големи количества, приложими за много проекти. Това се дължи на
факта, че съществуващите критерии и характерни характеристики са малко
замъглени. Те не съдържат ясна рамка, която може да бъде изразена в числа. В
същото време има определени показатели, на които трябва да се обърне внимание:
На първо място, уникален и нов продукт, освен това собственикът на идеята не
предлага определени неща без т. нар. база или платформа. Това може да е
подобряването както на стари услуги, така и на продукти. Важно е аналозите да не
съществуват. В повечето случаи подобни идеи възникват в процеса на използване на
обекти.
На второ място, наличието на бизнес идея като основа, Тоест човек трябва да си
представи как да организира осъществяването на една идея в живота, какво ще се
изисква за това - производство, оборудване, помещения, софтуер.
На трето място, възраст на основатели: средната възраст на един стартъп е в
границите 25-27 години. Въпреки че това не означава, че хората в пенсионна
възраст не могат да претворят идеите в реалност. Просто по-голямата част от
проектите, базирани на технологии, са собственост на бизнесмени над 30 години.
Четвърто, желание за работа и развитие в началния период без печалба на
първите етапи, Според статистиката стартиращите компании са напълно инвестирали
в идеята, ако вземем предвид плана на техните финанси. Освен това, все още може
да се наберат средства за инвеститори;
Пето, кратки срокове за първа печалба, В САЩ например, ако след 6-8 месеца
не е там, проектът е затворен. В Русия такъв период може да продължи по-дълго - до
1-1,5 години. От друга страна, ако възвръщаемостта настъпи след 2 години, тогава
такива проекти вече се отнасят към стандартния бизнес.
Нивото на иновативност на дадено предприятие зависи на първо място от
прилаганите добри практики – използване в дейността на съвременни
информационни и комуникационни технологии, прилагане стратегия за развитие на
човешките ресурси в това число обучение, разработване пазарни стратегии, бизнес
планове в различни времеви хоризонти.
Вторият по значение фактор е достъпът до финансиране.
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На трето място е интернационализация и активност по отношение на
интелектуалната собственост.
ПОЛИТИКИ:
1. Платформа за регионална предприемаческа екосистема
2. Център за добри практики към ПТП
3. Стартъп „Южен Център“
4. Рисков фонд за финансиране на стартъпи
3.3. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ, НАУЧЕН И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ
ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

България съществено изостава в стратегическото планиране в областта на
цифровизацията на икономиката. Близо две години след приемане на Концепцията
за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0),в период на
планиране и програмиране на оперативните програми за МФР на ЕС, България все
още няма действаща Стратегия 4.0.
Същевременно в процес на обсъждане е проект на Стратегия България 2030,
чиято първа стратегическа цел е технологичната трансформация.
Полезни инструменти за насърчаване на цифровизацията, обмяната на ноу-хау и
трансфера на технологии са:
изграждането на мрежи за подкрепа на бизнеса;
платформи за сътрудничество между университетите;
технологичните паркове и центровете за иновации и бизнеса;
системи от ваучери за иновации в МСП.
Цифровизацията на икономиката създава условия за ефективно производство
на материални блага, предопределя прогреса във всички сфери на икономиката
чрез:
автоматизация на основните производствено-икономически процеси;
развитие на пазара на персонифицираното производство и потребление;
увеличение на общата ефективност и намаляване на разходите;
мобилизация на знанията чрез обмен;
създаване на нови работни места във високотехнологични индустрии с
възможност за увеличение на доходите;
създаване на условия за развитие на предприемаческа и трудова дейност;
създаване на условия за повишаване нивото и качеството на живота на
населението;
развитие на индустрията на основата на изкуствения интелект; - внедряване на
ефективни форми на управление;
пълноценно развитие на МСП.
Предприятията в Пловдив и Пловдив Област са наясно с ползите от
внедряването на цифровите технологии. Най-голям ефект е, че те очакват
оптимизацията на ресурсите, подобреното планиране, увеличаването на
конкурентоспособността, ефективното събиране и анализа на данни, подобреното
обслужване, по-високото качество, прилагането на нови бизнес модели и
прозрачността на бизнеса.
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Значително е очакването от ефекта на индивидуализиране на продуктите,
добавянето на стойност за клиента и създаването на иновативна култура.
В България различните аспекти на цифровизацията са обхванати от множество
национални стратегически и нормативни документи, като:
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България
2014 – 2020;
Национална програма Цифрова България 2025;
Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо
поколение;
Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия
4.0);
Стратегия за електронно управление;
Стратегия за киберсигурност;
Закон за електронното управление;
Закон за киберсигурност и пр.
ПОЛИТИКИ:
1. Регионална стратегия за интелигентна специализация (РИМИС)
2. Междууниверситетска регионална електронна библиотека
3. Регионална програма за цифровизация 2025
4. Регионална платформа с ИИ за дифузия на иновациите
3.4. ФОРМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТНИ НАУЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ В
ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ (ИИ), Е-ЛИДЕРСТВОТО И БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ
Пловдив е икономически, политически, културен, технологичен и образователен
център на ЮЦР, а и на Южна България. Чувства се осезателно остър недостиг на
кадри. Има 8 висши училища от които 4 са университети, но повечето обучени и
квалифицирани кадри отиват в София или в Западна Европа, Англия и САЩ. Това
създава сериозни проблеми за внедряването и развитието на съвременни
технологии и инвестирането в нови мощности.
Известно е, че Университетите като институции за висше образование са
консервативни по отношение на промените, макар че в тях се раждат най-важните
идеи за развитието на обществото. В тях много трудно настъпват съществени
изменения или ако настъпват са със закъснение 4-5 години, в рамките на
продължителността на един випуск или ректорски мандат.
Създаването на едно изцяло ново ВУ без традициите, консерватизма и дори
провинциализма на сега съществуващата образователна система би имало
съвършено различна интелектуална жизненост.
За осъществяване на своята цел към посока за растеж „Пловдив Тех Парк“ АД
разви регионална продуктова ниша в Образователен комплекс, включващ
Професионална гимназия, Професионален колеж и Висше училище. В избраната
продуктова ниша, върху чието развитие и усъвършенстване компанията
целенасочено работи през годините, са отразени и в корпоративните ценности:
доверие, иновации и грижа за клиентите.
Проектът за новото 9-то висше училище в Пловдив – Международното Висше
Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ –
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www.mvuiel.eu) има 2 бакалавърски и 2 магистърски специалности пряко
ориентирани към изграждане на специалисти по Изкуствен интелект и Е-лидерство. В
своята мисия новото ВУ има за цел създаваните бъдещи специалисти да се справят с
практическите проблеми на индустрията, да решават не само познати, но и
непредвидени проблеми и най-вече да бъдат конкурентноспособни на пазара на
труда.
Специализацията на МВУИЕЛ е в пряка връзка с особено интензивното развитие
през последните 10 години на технологиите, най-вече в няколко отрасъла, като
безспорния лидер е IT-секторът. Автоматиката и компютрите станаха повсеместно
интегрирани във всичко – от медицинската апаратура до роботите. Този процес е
започнал. Съвременният свят се „дигитализира”. Това ще рече, че всички аналогови
процеси – от фотографията, видеото, комуникациите, текстообработката, системите за
управление и т.н. се преобразуват в цифрова форма и по такъв начин могат по-лесно
и по-точно да се моделират, обработват и препращат във всяка точка на света с
помощта на компютри и интернет. Технологиите станаха виртуални, т.е. правят
възможно процесите на моделиране, обработване и изпращане на цифровото
съдържание на всякакви образи (реални, симулирани, анимирани и т.н.) да става с
голяма скорост на основата на установени стандарти, канали и протоколи. Достъпът
до технологиите и тяхното използване стана мобилен и персонален, т.е. благодарение
на безжичните комуникация, всичко това може да се прави отвсякъде с всекиго чрез
персоналния айфон, лаптоп и компютър в дома, в колата или на работното място.
Всички тези иновации в значителна част от тях са реализирани благодарение на
вложените в компютърните алгоритми знания и технологии на изкуствения интелект.
Новата доминираща парадигма в иновациите се нарича ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ИИ).
ИИ ще внесе драматичните промени в редица професии – от създаването на
нови професии, тяхното изключително развитие и/или фактическото изчезване на
други.
Безусловно, ИИ ще внесе дълбоки промени в ценностната система и/или начина
на мислене в обществото, които промени ще са нестандартни и различни от широко
приетите. Всяка доминираща парадигма се формира от обществената културна среда
и от контекста на историческия момент. Следващите са условията, които улесняват
превръщането на една система на мислене в приета доминираща парадигма.
Съществена роля в този процес е отредена на образованието. Бъдещето на всяко
общество зависи от това доколко то създава необходимите условия за развитието на
талантите и способностите на хората и преди всичко на младите поколения.
Необходимо е цялата образователна система, в т. ч. и висшето образование да
допринесат за преустрояването на социалния статус на обществото. Това може да
стане с реформиране на висшето образование на основата на ясна национална
концепция за насоките и стратегическите приоритети в развитието на страната и
международното разделение на труда в близките 15-20 години.
Предлаганата концепция за нов образователен подход във ВО преоткрива
възможността за преодоляване на някои затруднения и недостатъци, присъщи на сега
съществуващото ВО, но тя е безусловно необходима за създаването на поквалифицирани и адаптируеми към пазара на труда кадри.
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Една от задачите е да се изяснят механизмите и възможностите при
използването на технологиите на ИИ. В контекста на този иновативен подход
класическите идеи и методологии ще се проявят в съвършено нова светлина, което
дава основание да се счита, че предлаганите нови методологии, базирани на ИИ и Елидерство хармонично ще се впишат в глобалния проблем на проекта РИМИС.
ПОЛИТИКИ:
1. Реализиране на проекта МВУИЕЛ „Махатма Ганди“
2. Програма за развитие на Образователния комплекс на ПТП
3. Създаване на мрежа от клубове „Е-лидер“
4. Регионална програма за дифузия на блокчейн технологиите
3.5. ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРЕРАБОТВАЩАТА ИНДУСТРИЯ - БИО, НАНО И
ЕКО
Новата индустриална политика включва две основни направления - нова
високотехнологична индустриализация и модернизация на съществуващата
индустрия.
Първото и основно направление е фокусирано в три приоритетни отрасъла и поспециално някои високотехнологични ниши от тях:
Информационната индустрия - софтуер за интернет приложения и мобилни
разработки, Преработвателна индустрия – еко-, био-, нанотехнологии в хранителновкусовата, парфюмерийната и фармацевтичната промишленост.
Индустрията в България е най-силно развита в област Пловдив и в столицата,
предприятията в Пловдив осигуряват заетост на 13% от наетите, а в индустриалните
фирми в столицата работят 12% от всички наетите в преработващата промишленост в
страната, което превръща Пловдив във водещ индустриален център в страната.
Пловдив е лидер в производството на напитки, основни метали, хартия, картон и
изделия от хартия и картон, производството на химични продукти, както и в
производството на изделия от каучук и пластмаси. Градът е втората дестинация за
аутсорсинг в България. Очакванията са положителните тенденции за района да се
запазят или да се увеличат.
Бързото развитие на нанонауката и нанотехнологиите през последните години
открива нови перспективи за много промишлени и потребителски сектори, поради
което те се смятат за носители на нова индустриална революция. Съответно,
хранителният сектор, който за цял свят се оценява на около 4 трилиона USD годишно,
е една от основните сфери на приложение на тези нови разработки.
Приложенията на нанотехнологиите при храните и свързаните с тях промишлени
сектори обаче започват да се развиват сравнително отскоро.
Първоначалният им фокус е върху опаковките за храни и т.нар. здравословни
продукти (хранителни добавки), с много ограничени приложения по отношение на
състава и технологиите за получаване на храните и напитките. Въпреки че броят на
продуктите, получени чрез нанотехнологии, се увеличава непрекъснато, повечето им
приложения са все още на етап изследвания и разработване или на предпазарна
фаза.
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Пазарната информация в тази сфера все още е много ограничена. По тази
причина оценките на настоящия или бъдещия пазар на продукти, получени чрез
нанотехнологиите, варират значително.
Настоящото ниво на приложение на нанотехнологиите в хранителния сектор
обаче е много ниско и повечето продукти и приложения са все още във фаза на
изследване.
Съществен брой нано-базирани хранителни добавки, нутрицевтици, добавки в
храните и материали за контакт с храни вече са на пазара в някои държави, като се
очаква бързо нарастване на техния брой през следващите няколко години.
Биотехнологиите са изходен пункт и двигател в развитието на медицината,
хранително-вкусовата промишленост, производството на фуражи и химическата
промишленост. Те се използват за производството на лекарства, за диагностика и
терапия, за производство на фини химикали, за почистване на отпадъчни води и
производство на енергия от биологични отпадъци.
Най-широко разпространение имат т.нар. „червени” биотехнологии, които се
използват в индустрията за здравето и медицината, следвани от биотехнологии,
използвани в животновъдството и ветеринарната медицина, от т.нар. „зелени”
биотехнологии, използвани в селското стопанство и т.нар. „бели” технологии в
сферата на индустрията.
„Червените” биотехнологии са важно средство в търсенето на лекарства за
противодействие на такива пандемиите като спин, рак и множествена склероза.
Благодарение на тях стана възможно да се предотврати наследствеността на
заразените със спин клетки, което по своята същност е едно революционно
постижение на съвременната наука, откриващо пътя към окончателно решаване на
проблема със спина.
С помощта на „зелените” биотехнологии могат да се манипулират растенията
така, че рязко да се увеличи добивът от тях. Това се постига, например, с промяна на
ДНК така, че растенията да станат резистентни срещу паразити или чрез увеличаване
на тяхната устойчивост в променени климатични условия (при наличие на по-малко
вода в почвата или по-високи температури).
Важна сфера на прилагане на „белите” биотехнологии е производството на
гориво от биомаса с помощта на генетично манипулирани микроорганизми. Това
способства не само за намаляване на зависимостта на стопанството от нефт и газ,
но и за ограничаване на отделянето на вредния за околната среда въглероден
диоксид.
В България са налице необходимите условия за развитие на биотехнологиите, за
което от решаващо значение са фундаменталните изследвания в областта на
генетиката, системната биология и молекулярната медицина. И в трите сфери
страната разполага с висококвалифицирани научни работници.
Изключително перспективно е развитието на интензивната на знание
биоиндустрия, на растителните биотехнологии и растениевъдството.
Развитие на екотехнологии
Докато до неотдавна в центъра на този изключително перспективен индустриален
сектор бяха техническите съоръжения като пречистващите устройства и филтри за
замърсени въздух и вода, то сега акцентът все повече се премества върху
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развитието на продукти и процеси. Целта е ефективно използване на природните
ресурси по време на жизнения цикъл на продуктите и ограничаване на вредното им
въздействие върху околната среда.
Слънце, вятър, вода, топлината от земните недра – това са ключовите думи във
възобновяемата енергия. Нараства популярността на биоенергията. Фирми от
Пловдив вече популяризират насаждението пауловния – отлична алтернатива за
добив на дървесина и биомаса. Произвеждат биогаз инсталации, котли и камини за
изгаряне на биомаса. Те са изключително екологична и икономически обоснована
инвестиция за отоплителни централи, хотели, обществени сгради, оранжерии,
животновъдни ферми, предприятия от леката и тежка промишленост.
ПОЛИТИКИ:
1. Регионален център за нанотехнологии към Медицински
университет Пловдив
2. Междууниверситетски център за развитие на зелените
биотехнологии – АУ и УХТ
3. РИЦ за развитие на червените биотехнологии
4. Регионален комплекс за трансфер на екотехнологии към ПТП
3.6.

ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ТУРИЗМА - БАЛНЕО, СПА И УЕЛНЕС,
СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНО ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ „СЪЕДИНЕНИЕ“
ФОРМИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ТУРИЗМА – БАЛНЕО, СПА И УЕЛНЕС.
Страната ни е надарена не само с красива природа, огромно биоразнообразие,
богато културно наследство от 7 исторически епохи, но разполага и с безценен ресурс
от над 600 минерални водоизточника от близо 250 находища с общ дебит от около
31 000 л./сек. или 274 млн. литра на денонощие. България вече има утвърдено
място в световната туристическа индустрия като целогодишна туристическа
дестинация. Своеобразното съчетание на прекрасна природа и модерни балнеои възстановителни комплекси правят България все по-предпочитана СПА и уелнес
дестинация за чуждестранни туристи. Приходите от СПА туризъм у нас биха могли
да достигнат 10% от общите приходи, които осигурява международният туризъм от
общо 18% принос на туристическата индустрия като цяло. По данни на БСБСТ делът на
медицинския туризъм е под 1%. Делът на българските потребители на туристически
балнео и спа услуги е 65%, 10% от чужденците са от Русия, 5% от |Германия, 5% от
Израел, 10 % са от съседните държави – Гърция, Сърбия, Македония и Турция и 5% са
от други държави.
По физико-химически характеристики , практически са застъпени всички видове
минерални води: по-слабо и по-силно минерализирани ходрокарбонатни, сулфатни,
хлоридни, натриеви, калциеви, магнезиеви, съдържащи лечебни газове –
въглекисели, флуорни, йодно-бромни, желязосъдържащи и др. Над 75% от
минералните води са от топли до горещи, с температура от 370 C до 1000 С. Около 100
са общините, в които се намират общо над 250 находища на минерални води и
лечебна кал с над 500 минерални извори или сондажи.
В България работят висококвалифицирани специалисти: лекари със специалност
физиотерапия, курортология и рехабилитация, а често и с втора клинична
специалност. Малко страни в света разполагат с такива медицински кадри, които да
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владеят едновременно методиките на балнеологията, климатолечението,
физиотерапията, кинезитерапията,
нетрадиционната физикална медицина и
рехабилитацията. Това дава голямо предимства на нашия балнеоложки медицински
туризъм. Количественият анализ на минералните води показва, че слабо
минерализираните представляват най-голям процент от националното ни
хидроминерално богатство.
Над 150 извора са слабо минерализирани, термални и хипотермални, които са и
с много добри питейно-вкусови качества. Извиращи дълбоко от земните недра, те не
съдържат нитрати и токсични вещества от промишлено естество, от киселинни
дъждове, изкуствени торове, пестициди и други замърсители.
В нашите балнеокурорти се
прилага
комплексно
лечение
и
Минерално
профилактика, като хидроминералните
съдържание на водите
…
процедури се съчетават в подходяща
Слабоминерал
форма с физикални методи: лечебна
изирани води
Газови води
гимнастика и кинезитерапия, лечебен
15.4; 15%
масаж,
торфо-,
калои
Минерализира
17.9; 18%
66.7; 67%
ни води
парафинолечение, сауна, акупунктура,
електросън,
музикотерапия
с
рационална психотерапия, диетично
хранене, като при нужда се прилага и лечение със уелнес добавки и лекарства. Пред
последните години все повече се говори за уелнес терапия, която има своето
приложение не само в балнеолечебните центрове, но и в условията на силно
компютъризирана среда. Уелнесът е по-скоро част от профилактиката, като спомага за
намаляване на стреса и създаване на по-здравословен режим на работа – физическа
психическа отмора.
Специализираният вид туризъм, който използва балнео, спа и уелнес
процедурите се нарича лечебен туризъм. Към днешна дата местата за практикуване
на този вид туризъм в България са 26 – Каварна, Хисаря, Кюстендил, Сандански,
Велинград, Банкя, Курорт Костенец, Стара Загора, Девин, Сапарева баня, Павел
баня, Наречен, Албена, Слънчев бряг, Ривиера, Св.св. Константин и Елена, Банско,
Поморие, Разлог, Вършец, Добринище, Баня, Сливен, Балчик, Бургаски минерални
бани, Огняновски минерални бани, Вонеща вода, Чифлик баня.
Проблеми пред развитието на този вид туризъм:
Липса на реклама и цялостна стратегия на държавно ниво;
Липса на регионални платформи за промоция и резервация;
Липса на точна статистика за чуждестранните туристи, които са посетили
България с цел такъв вид туризъм;
Лоша транспортна и пътна инфраструктура;
Липса на устойчиви комбинирани туристически пакети – балнео, уелнес и
култура.
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ЮЦР – БОГАТСТВО ОТ БАЛНЕО, СПА И УЕЛНЕС ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ.
Развитието на балнео и улнес туризма ще има все по-голямо значение за ръста
на икономиката и заетостта в Южен Централен Район, като иновациите ще заемат
водеща роля при организирането и промотирането на туристическите пакети и
продукти. В ЮЦР съществуват богати природни и антропогенни дадености - природни
забележителности, хилядолетно културно-историческото наследство, натрупаният опит
в предлаганите туристически услуги и изградената в значителна степен туристическа
база и инфраструктура. Периодът на пандемия вследствие на коронавируса даде
възможност да се преосмислят даденостите на района и да се концентрира
стратегическата сила на общините в него за повишаване на икономическото
благосъстояние на местното население и приходите от този икономически сектор към
БВП. Сега повече от всякога е необходимо да се формират приоритетни и устойчиви
форми и продукти в туризма, които по-пълноценно използват природния, културния,
аграрния и бизнес потенциал на района. Тук трябва още да се отчете и напредъка на
ИКТ в района, развитието на Тракия икономическа зона, като важен притегателен
хъб за инвестиции не само в технологиите, но и за предприемачи в хотелиерския,
ресторантьорския и туроператорския бизнес.
Съгласно утвърдената Концепция за туристическо райониране на България от
2015 Южен централен район като административна единица попада едновременно
в три туристически района:
Район Родопи (27 общини) с основна специализация „Планински и селски
туризъм“, с водещи общини Велинград, Кърджали, Смолян, Асеновград, Куклен,
Лъки, и „Родопи“.
Район Тракия (35 общини) с основна специализация „Културен и винен
туризъм“, с водище общини Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Ямбол,
Перущица.
Район Долина на розите (19 общини) с основна специализация „Здравен и
културен туризъм“, включващ общините Карлово, Казанлък, Сопот, Хисаря,
Павел баня, Сливен, Копривщица.
От друга страна на територията на ЮЦР битуват 5 ясно разграничени географски
обособени подрайона, които имат свой туристически профил и своя продуктова
характеристика.
Дестинациите Карлово, Сопот, Клисура, Калофер, Раковски, Житница, Маноле,
Старосел и Хисаря, както и части от Национален парк „Централен Балкан“
предлагат възможности за планински, спортен, културен, селски, винен, балнео и
спа, аграрен и екотуризъм.
Община Пловдив и прилежащите общини „Родопи“ и „Марица“ са донори на
туристически продукти за развитие на културния, религиозен, фестивален,
културноисторически, MICE, градски/сити брейк и екотуризъм.
Около община Асеновград, община Куклен и община Лъки на база богато
културно-историческо наследство и значителен природен рекреационен
потенциал на Родопите се създават условия за развитие на религиозен,
поклоннически, планински, вино и гурме, здравен и екотуризъм.
Общините Перущица, Кричим, Стамболийски, Съединение и части от община
„Родопи“ предлагат възможности за винен, културен и екотуризъм.
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Общините Първомай и Садово с развит аграрен профил, предлагат възможности
за аграрен и селски туризъм.
През 2019 г. МТ започна разработването на продуктова стратегия за развитие
на балнео- и спа туризма в България. Акцент в стратегията е популяризирането на
създадените 7 балнео- и СПА дестинации, както и здравния туризъм. Те са включени в
мобилното приложение ILoveBulgaria. Балнео и спа обектите от ЮЦР се намират на
територията три от спа дестинациите в стратегията на МТ – СРЕДНОГОРСКА БАЛНЕО И СПА
ДЕСТИНАЦИЯ (ВОДИ И РОЗИ ЗА ЦАРЕ): Панагюрище, с. Баня (Панагюрско), Стрелча,
Красново, Хисар, с. Баня (Карловско), Павел баня, с. Овощник (Казанлък) и с. Ягода
(Мъглиж) и РОДОПСКА БАЛНЕО И СПА ДЕСТИНАЦИЯ (ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ В ПЛАНИНАТА НА
ОРФЕЙ): Белово, Варвара, Велинград, Драгиново, Ракитово, Нареченски минерални
бани, Беденски минерални бани, Девин, Михалково и Баните (Смолян) и ЮГОИЗТОЧНА
БАЛНЕО И СПА ДЕСТИНАЦИЯ (СПА ОТ НЕОЛИТА) – Старозагорски минерални бани, Баня
Кортен (Новозагорски бани), Сливенски минерални бани и Хасковски минерални
бани.
СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНО РЕГИОНАЛНО ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ЛЕЧЕБНИЯ
ТУРИЗЪМ

На практика в настоящия момент в Пловдив, като ясно обусловен логистичен,
географски, антропогенен, исторически и туристически център на ЮЦР липсва
специализирана структура, която да се грижи за развитие на туризма, въпреки
натрупания опит от Община Пловдив, като първата община в България, поставила на
професионални основи маркетинга на дестинацията. Пловдив трябва да се развива
практически като отправна точка и разпределителен център към туристически обекти,
намиращи се в съседни области и общини, като туристическа дестинация с
хилядолетно историческо наследство от различни епохи, религии и култури, като град с
най-развита транспортна инфраструктура и туристическа суперструктура.
Възможностите за комбиниране на културен и MICE туризъм с балнео, спа и уелнес,
селски, винен и кулинарен, спортен, планински и екотуризъм в региона са много
разнообразни.
Учредената официално през 2018 г. организацията Тракийски туристически
район, чийто център е община Пловдив, съгласно концепцията за туристическо
райониране на България и ЗТ не се препокрива с административното разделение на
страната и с влизащите в него общини. Също така в нея не могат да членуват отделни
фирми. Що се отнася до основната функция на организацията, а именно маркетинг и
развитие на регионални туристически продукти, тя има за цел да се определя
единствено като бранд Тракия. ОУ на ТТР разчита на 100 % държавно финансиране,
което автоматично ги разграничава от сдруженията, в които в основата е публичночастното партньорство. Необходимостта от организация, която да обедини целите на
ЮЦР И ТТР по отношение на развитието на туризма в региона е наложително. Двете
структури трябва да си партнират успешно, както и с другите два туристически района
Родопи и Долината на розите. От анализа на чуждия опит като интересен и подходящ
пример може да се посочи Хърватия: всички фирми, които получават ползи от
туризма, са задължително членове на местните туристически сдружения, а в
регионалните сдружения членуват местните и продуктови сдружения.
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Сформирането на дигитално регионално сдружение „Туристически борд
Съединение“, което да обедини на доброволен принцип регионални и местни
туристически сдружения, общините от ЮЦР, държавни органи и културнообразователни институции, юридически лица с нестопанска цел, браншови
организации и търговски дружества и други физически и юридически лица,
заинтересовани от развитието на този икономически сектор, ще запълни нишата от
така необходимата организация за управление на ЮЦР в областта на туризма. Това
ще спомогне за устойчивото развитие на района като туристическа дестинация в
хармония с природното и културно-историческото наследство за благото на местните
общности. Принципът на несамодостатъчност на град Пловдив като отделна
туристическа дестинация е в основата на концепцията на борда, а водещият за града
културен туризъм ще се разглежда като отправна точка за развитие на хибридни
туристически продукти, които ще предлагат културно-историческия туризъм в пакет с
религиозен, вино и гурме, спа и уелнес, селски, балнео и здравен туризъм, спортен и
др. Пловдив се явява естествен исторически и логистичен център, който обединява
тези дадености.
Краткосрочните стратегически предложения на националните туристически
организации като НБТ и АБТТА по отношение на засилване на вътрешния и входящ
туризъм чрез облекчаване на визовия режим за пазари като Русия, Турция и Индия,
икономическото поощряване на авиокомпаниите и летищата в централната част на
България, създаването на единен фонд за подпомагане на местния туристически
бранш, са също предпоставка за развитие на района. Необходимо е още да се
добавят като приоритетни пазари съседните на България дестинации, които да се
атакуват маркетингово с приоритет з развитие на балнео, спа и уелнес туризма.
Световният опит показва, че значителен потенциал за икономическо развитие и
за повишаване конкурентоспособността на икономиката има в специализацията на
икономическите дейности в териториален аспект. Кооперирането на фирми, общини
и населени места и допълване на дейностите, дават възможност за увеличаване на
производството, за създаване на нов бизнес и за иновации. Основен принцип в
стратегията на България за инвестициите е комбинирането на традиционни и
иновативни сектори. Стимулиране за асоциирането на туристически фирми и помалки общини ще подпомогне регионалното развитие и икономическия растеж в
областта на туризма. Ще подобри инвестиционната среда за привличане на нови
фирми и разкриване на работни места. Всичко това ще подпомогне укрепването на
значими връзки между взаимно свързани сектори - селско стопанство, лека
промишленост, образование, туризъм и др., които имат определящ дял в
регионалната икономика. Не на последно място бордът ще работи за възраждане на
летище Пловдив, което продължава да стои капсулирано и не използва своите
ресурси.
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ПОЛИТИКИ:
1. Разработване на проект „Устойчиво развитие и намаляване на
сезонността в туризма на ЮЦР“
2. Съставяне на „Регионална програма за промотиране на
туристически продукти с висока добавена стойност в ЮЦР“
3. Разработване на „Проект за диверсификация на туристическия
продукт в Балнео, СПА и уелнес туризма на региона“
4. Съставяне на „Модел за развитие на продуктите в културнопознавателния, религиозния и винено-кулинарния туризъм на
региона“
5. Проект „ Дигитално регионално туристическо сдружение“
6. Платформа Tripxv.com
7. Платформа Clubxchain.com
8. Туристически борд „Южен Център“
3.7. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОЯВИ НА ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА И
РАЗВИТИЕ НА ИДЕЯТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ЛИДЕРИ В БИЗНЕСА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ В ИТ УМЕНИЯ В
КЛУБА НА Е-ЛИДЕР
В новата цифрова ера - задвижвана от изкуствен интелект (ИИ) и машинно
обучение, предприятията са изправени пред коренно различно предизвикателство за
лидерство. Лидерите ще трябва да създадат нови организационни разкази за
естеството на работата, ролите, които хората и машините играят интегрирани екипи, и
да се справят с емоционалните нужди на своите последователи по време на
експоненциална промяна.
Електронните лидери са лидери, фокусирани върху използването на технологии и
множество различни ресурси за постигане на цели, достъпни чрез ИКТ.
С последните изследвания за ролята на електронните лидери, като главни
информационни директори (CIO) и ИТ професионалисти както в сектора на ИКТ, така
и в организации извън сектора на ИКТ, се установи, че техните роли и отговорности
се разширяват отвъд традиционното разработване на приложения и експлоатацията и
поддръжката на ИКТ услуги.
Тъй като ИКТ стават по-неразделна част от тяхната дейност, организациите
откриват нови стратегически приложения и роли за ИКТ специалисти, като например
управление на проекти и осъществяване на синергии между традиционно
независими бизнес единици (например стандартизиране на технологии и
интегриране на данни за изграждане на „едно лице“ пред клиентите), иновации в
сътрудничество и включване на потребители, партньори и дори конкуренти в нови
начини за създаване на стойност.
ОРГАНИЗАЦИИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ЕЛЕКТРОННИ ЛИДЕРИ, КОИТО МОГАТ ДА КООРДИНИРАТ И СЪГЛАСУВАТ
СЛЕДНИТЕ ОСЕМ ОБЩИ ДЕЙНОСТИ:
1) Бизнес развитие, продажби и маркетинг:
Услуги, свързани с консултантския бизнес мениджъри за развиване на бизнес
пазари, марки и ценности, както и за комуникацията им на пазара – например:
предоставяне на консултантски услуги; стратегическо бизнес развитие;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

разработване на марки и стойностни предложения; секторен маркетинг и
пазарни сегменти; пазарни проучвания и изследвания; пазарни комуникации;
управление на продажбите; и т.н.
Управление на бизнес процеси: услуги, свързани с извършване на бизнес
анализи, проектиране / бизнес процеси на препроектиране; управление на
бизнес промени; проектиране / преустройство на организации; и осигуряване
на реализация на ползите.
Управление на програми и проекти: Услуги, свързани с осигуряване на успешно
завършване на проекти и програмите - например, управление на началото и
обхвата на проекта; планиране на проекти; изпълнение на проекти, мониторинг
и контрол; приключване на проекти, приемане и преглед.
Архитектура на решенията: Услуги, свързани с това, осигуряването на данни,
приложения и системи да са достатъчно интегрирани и стандартизирани за
поддържане на бизнес операции – например: Системна Архитектура; Анализ на
данни; Анализ на човешките нужди; Системен анализ; Дизайн на данни; Дизайн
на взаимодействието
Разработване и изпълнение на решения:
Услуги, свързани със създаването, тестването, интегриране и изпълнение на
софтуерни решения - напр. Развитие на системи;
Тестване на ИТ /
технологични решения; Системна интеграция; инсталиране на ИТ/ технологични
системи, изпълнение и предаване.
Управление на информацията и сигурност: услуги, свързани с управлението на
информацията и дейности за сигурност в рамките на дадена организация - напр.
управление на информацията; ИТ сигурност управление; ИТ възстановяване
след бедствие.
Управление и доставка на ИТ услуги: Услуги, свързани с управлението на
доставките услуги и доставки на ИТ услуги, системи и придобивки към дадена
организация за подпомагане на бизнес функции. ИТ услуги и управление на
събития; Управление на бюро помощ при услуги и инциденти; Управление на
проблеми; Управление на приложения / Поддържа; Управление на ИТ и
поддръжка; Управление на наличността; Управление на капацитета; Управление
на нивото на обслужване; Измерване и отчитане.
Глобално управление на източниците: Услуги, свързани с определянето и
експлоатацията на стратегия за източниците - например, управление на
доставчиците и ефективността на доставчиците; Доставка на външни ИТ ресурси,
като хора, софтуер, хардуер и лицензи.

ТРИЪГЪЛНИК НА Е-ЛИДЕРСТВОТО
Според изследване на Европейската комисия, към настоящия момент, общият
брой за търсенето на електронни лидери в Европа е изчислен на 680 000 души.
Е-лидерските умения са уменията, които се изискват от индивида в
съвременната икономика за иницииране и постигане на цифрови иновации:
Стратегическо лидерство: Да ръководи интердисциплинарен персонал и да
оказва влияние върху заинтересованите страни през границите (функционални,
географски).
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Бизнес знание: Иновации в бизнес и оперативните модели, доставящи стойност
за организациите.
Дигитални знания: Да предвижда и управлява промени за постигане на бизнес
резултати, използвайки тенденциите в цифровите технологии като възможности
за иновации.

ФИГ. ТРИЪГЪЛНИК НА Е-ЛИДЕРСТВОТО

Концепцията за електронно лидерство е по-широка от просто фокусиране върху
това как лидерите използват съвременните информационни технологии. Електронното
лидерство е фундаментален изграждащ блок в бизнеса на организациите.
Електронното лидерство е по-широко понятие от просто фокусиране върху това как
лидерите използват технологиите, става въпрос за вземане на решения, ангажиране
с интердисциплинарен персонал, доставчици и клиенти и взаимодействие в
цифровото пространство.
Електронното лидерство e инструмент за нови знания и комерсиализация на
нови продукти. Чрез комбиниране на технологии, бизнес и управление умения, елидерите на МСП в развиващите се страни, успяват да се свържат по- добре с техните
клиенти (продажбите), да наемат служители с подходящи умения (управлението на
хора), да получават обратна връзка от клиенти и да се включат в разработването на
нови продукти (управление на клиентите) и да обменят информация с техните
доставчици и клиенти в процеса на създаване
КЛУБ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ЛИДЕР
Клубът на Електронния Лидер беше учреден като сдружение по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел по време на Международната научна
конференция „Изкуствен интелект и Е-лидерство“, 10-11 октомври 2019г., която се
проведе в „Пловдив Тех Парк“.
Седалището на Клуба на Електронния Лидер е в „Пловдив Тех Парк“ и
периодично домакинства и организира конференции и събития, насочени да
разпалват новото мислене за лидерството и да предлагат възможности за мрежови
събития и общуване между лидери по актуални теми и въпроси на информационните
технологии и мениджмънта.
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Клубът на Електронния Лидер предоставя също и лектори на ключови събития в
областта на лидерското развитие, ИТ и изкуствения интелект (ИИ).
КЛУБ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ЛИДЕР
ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК
ГР. ПЛОВДИВ 4023, Р-Н ТРАКИЯ, УЛ. „ВЪЛКО ШОПОВ“ NO 14
http://optela.com/klub-na-elektronnia-lider/
Накратко представяме целите и дейността на Клуба на електронния лидер,
съгласно устава на сдружението, имащи непосредствено отношение за
организирането на прояви на лидерство и за ускоряване участието в регионално
развитие на младите хора в гр. Пловдив, Област Пловдив и ЮЦР и за развитие на
идеята за електронни лидери в бизнеса чрез обучение в ИТ умения, както следва:
ЦЕЛИ НА КЛУБА НА ЕЛЕКТРОННИЯ ЛИДЕР:
1) Утвърждаване на Електронното лидерство в България и Европа, като ключов
компонент от стремежа на Стратегията на Европейския съюз за цифров единен
пазар за насърчаване на цифровите умения, необходими за съвременната
европейска индустрия.
2) Да спомага за бързото обществено, политическо и икономическо развитие на
страната, като неделима част от Европа на базата на търсене и създаване на
лидери, използващи всички възможности и предимства на компютърната
техника и технологии, за да може Европа да се конкурира, да расте и да създава
работни места.
3) Популяризиране дейността на електронните лидери като ръководители на
интердисциплинарен персонал и които се осланят на технологиите, за да
постигнат цел, достъпна чрез ИКТ, с приложение на Е-лидерски умения,
включващи стратегическо лидерство, бизнес знания и дигитални умения.
4) Да стимулира, насърчава и защитава интересите на членове си чрез ефективно
застъпничество, комуникации, образование и обучение, бенчмаркинг и найдобри практики, работа в мрежа и информация за бранша;
5) Да бъде най-авторитетен и ефективен глас за електронните лидери в България, в
Европа и по света.
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
1) Организиране на събеседвания, кръгли маси, конференции, семинари,
уебинари по нормативно-правни проблеми, свързани с електронното лидерство,
информационните технологии и компютърните науки;
2) Провеждане на научно-изследователска и развойна дейност с широк обхват на
приложение и акцент в сферата на информатиката и компютърните науки;
3) Организиране и развитие на нови дейности с актуална значимост, свързани с
информатиката и електронното лидерство, лекции и дискусии по технологичното
развитие на фирмите от реалния бизнес, запознаване с възможностите за
финансиране от фондовете на Европейския съюз и други.
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ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Консултантски услуги, разработване или изпълнение на проекти и програми,
организиране и провеждане на обучения, събеседвания, кръгли маси, семинари,
конференции и други мероприятия;
1) Разработване на анализи и доклади за състоянието на електронното лидерство в
България и Европа;
2) Издаване и разпространение периодични и непериодични издания и онлайн
медия
ПОЛИТИКИ:
1. Развитие на Клуба на електронния лидер - Пловдив
2. Създаване на мрежа от клубове в ЮЦР на полицентричен
признак
3. Създаване на нова хибридна специалност „Е-лидерство“ във ВУ
в Пловдив
4. Реализиране на проекта МВУИЕЛ „Махатма Ганди“
3.8.

НОВА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, ЧРЕЗ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СВОБОДНА
ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

Успешната индустриализация зависи от множество фактори, сред които на първо
място следва да се споменат предвидимото регулиране на стопанската дейност,
ефективна система на държавни субсидии и поръчки, рязко нарастване и ефективно
използване на средствата за научно-изследователска и развойна дейност, както и
подобряване на системата на образование.
Новата индустриализация може да бъде успешна само ако е подкрепена от
адекватна, ясна и предсказуема макроикономическа рамка, с която да се избегне
противоречието между отделните политики, както и от бюджетни средства,
необходими за даване на тласък на публичните и частните инвестиции. Настоящата
макроикономическа политика не осигурява необходимия достъп до капитали за
инвестиции и иновации, особено за малките и средни предприятия (МСП), и
следователно е в противоречие с необходимата индустриална политика.
Успеха на Индустриализацията зависи до голяма степен и от създаването на
Свободни икономически зони и то не е самоцелно - предназначено да насърчи
икономическото развитие на региона или на конкретната индустрия, както и да
генерира по-голяма заетост.
Тъкмо затова свободните зони днес предлагат широк набор от стимули, не само
с оглед митническите мерки за привличане на компании, но дейности, които са
свързани с богат набор от услуги, за опростяване на административните процедури ,
опростена митническа администрация и предоставянето на инфраструктура.
Първоначално Свободните Зони са създадени, за да се ползват облекчените
митнически процедури и да се намали административната тежест за търговците. Днес
обаче, те са се превърнали във все по-популярен в световен мащаб инструмент за
привличане на експортно ориентирани чуждестранни дългосрочни инвестиции, които
са и в значителни размери. Много често инвестициите надхвърлят границите на
определения за свободна зона регион, като с това се цели да се увеличи общия
капитал на приемащата страна.
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1)

2)
3)

4)

За привличане на инвеститори често се предлагат няколко от следните стимули:
Възможността за съхраняване на внесените стоки при по-изгодни митнически
договорености – отлага се плащането на данъци, до момента, в който стоките
действително се използват или реекспортират – това помага на компаниите да
регулира количеството на наличните си финансови средства.
Данъчни стимули – данъкът, които се начислява върху корпоративни или лични
доходи, данъкът върху добавената стойност за стоки (ДДС) и др.
Неданъчни стимули - обществена безвъзмездна финансова помощ за развитие
на човешките ресурси и научноизследователска и развойна дейност – тези
дейности са особено важни за развитие потенциала на компаниите, както и
потенциал на принадлежащите им земя, сгради и съоръжения.
Наличието на подобрена и модерна инфраструктура сама по себе си е често
магнит за инвеститорите – свободните зони са обикновено удобно разположени
в или близост до пристанищата или летища или на стратегически (централни)
места с добра комуникация до останалите точни на страната и извън нея.

Ние искаме да създадем една нова Свободна Икономическа Зона Пловдив с
много предимства, както и фактът, че нейната инфраструктура и услуги я определят
като притегателен дистрибуторски и търговски център.
Благоприятното й местоположение, в самото сърце на Балканския полуостров, я
правят изключително атрактивна за чуждите инвеститори, а това, че тя се намира в
страна като България, с присъщата и политическа стабилност, представлява още един
допълнителен стимул за инвестиции.
Друг фактор допринасящ, за привлекателността на Зоната за инвеститорите са
привилегиите, предвидени в българското законодателство.
Безмитен внос и износ на стоки, машини и оборудване, суровини и др.
Освобождаване от ДДС, местни данъци и такси;
Гарантиране на инвестициите и избягване на двойното данъчно облагане;
Отдаване под наем на производствени и складови помещения;
Регистриране на предприятия със 100% чуждо участие на територията на зоната
или на смесени предприятия без ограничения на дяловото участие, както и
фирми на местни лица;
Дейностите в зоната могат да се осъществяват от лица, регистрирани като
търговци по българския търговски закон или по националното им
законодателство;
Избягват се всякакви бюрократични формалности при осъществяване на
операциите по внос и износ.
Отличен достъп до Европа, страните от Близкия Изток както и до българския
пазар;
Квалифицирана и сравнително евтина работна ръка.
ПОЛИТИКИ:
1. Проект „Развитие на свободната икономическа зона – Пловдив“
2. Проект „Развитие на свободната икономическа зона – Свиленград“
3. Създаване на нова СИЗ на границата на ЮЦР с Гърция
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3.9.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ГР. ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И
ЮЦР
1) Мобилно приложение за безплатна телефонна връзка (през Интернет) от цял свят
с определени телефони (на избрани общински административни служби),
посочени в сайта на общината.
Ще бъде осигурена възможност за изпращане и на писмено съобщение до
администрацията. Обаждането ще може да се осъществява от всеки, който разполага
с устройство с интернет браузър – компютър, таблет или мобилен телефон.
Приложението може да осигури и възможност за видео връзка между гражданина и
съответния общински служител. Ще даде възможност на възрастни, трудно подвижни
хора да ползват лесно и безплатно административни услуги, едновременно с това,
пестейки средства за транспорт, време на общинските служители и много др.
Сканирането на лична карта с камерата на телефона на съответния гражданин ще
даде възможност за неговата достоверна идентификация във връзка с искани от него
услуги от администрацията.
2) Платформа за видео конферентна връзка на община, област, ЮЦР
Видео конферентна платформа подпомагаща
административните дейности. Платформата ще дава
възможност за видео връзка между общински и др.
служители,
споделяне
на
документи,
работни
съвещания и оперативки, без да се налага физическото
събиране на едно място на участващите служители,
граждани и др. С помощта на софтуер, базиран на
изкуствен интелект (ИИ) за разпознаване на образи ще
има възможност със значителна точност да се
идентифицират участващите във видео конферентните
разговори и да се цифровизира споделената от всеки
участник информация. Видео конферентната платформа
ще подсигурява и функционирането на мобилното
приложение за връзка с администрацията.
ПОЛИТИКИ:
1. Разработване на „Регионална програма за инвестиции в дигитализацията
на административните услуги на местно ниво“ за предоставянето на удобен
потребителски интерфейс и консолидиране на точките за ползване на
цифрови административни услуги чрез ясно обособени интернет портали
2. Създаване на „Регионален хибриден частен облак“ и „Регионална
електронна съобщителна мрежа“ като части от националния облак и мрежа
3. Разработване на „Регионална стратегия за внедряване и прилагане на
нови технологии в администрацията“, базирани на Интернет на нещата,
изкуствения интелект , блокчейн и др.
4. Инвестиране в усвояването на добри регионални практики от регулаторния
опит в международен план за повишаване на административния капацитет
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5.

Разработване на „Регионален модел за напълно интернет базирано
подаване и приемане на заявления
6. Мобилно приложение за безплатна телефонна връзка
7. Платформа за видеоконферентна връзка на община, област, ЮЦР
8. Платформа за наблюдение и отчетност на РИМИС
9. Комуникационна платформа за информация и прозрачност на РИМИС
10. Схема и индикатори за мониторинг на РИМИС
3.10. КЛЪСТЕРИЗАЦИЯ И КЛЪСТЕРНО РАЗВИТИЕ НА ЮЦР
Значителен потенциал за икономическо развитие и за повишаване
конкурентността на икономиката, има в специализацията на икономическите
дейности в териториален аспект.
Тя се базира на наличие и сходство на материалните, социалните и природните
ресурси. Кооперирането на фирми, общини и населени места и допълване на
дейностите, дават възможност за увеличаване на производството, за създаване на
нов бизнес и за иновации. Основен принцип в стратегията на България за
инвестициите е комбинирането на традиционни и иновативни сектори.
Създадените клъстери функционират основно в условията на силно развити
икономики и именно поради това, настоящата икономическа криза поставя под
съмнение ефективността и активността на създадените образувания у нас.
Стимулиране за асоциирането на фирми и по-малки общини ще подпомогне
регионалното развитие и икономическия растеж. Ще подобри инвестиционната среда
за привличане на нови фирми и разкриване на работни места. Всичко това ще
подпомогне постигането на Стратегическа цел 6 на НКПР: „Конкурентоспособност
чрез зони за растеж и иновации”.
Наличните конфигурации дават възможност за обединяване на дейности с
различна стратегическа значимост и секторна насоченост, а именно:
Клъстери на традиционните секторни политики, насочени към интензивно
развиващи се сектори;
Частни стратегически алианси между ограничен брой компании за достигане на
„критична маса“ за разработване на научно-приложни проекти и нови продукти
или услуги, които не биха били достъпни за отделни фирми;
Договаряния с по-малка стратегическа значимост между взаимно свързани в
производствен аспект предприятия;
Съвместни дейности с изследователски центрове и обединяване на ресурсите с
оглед достигането на необходимия експертен и институционален потенциал за
управление на големи иновационни проекти;
Географско концентриране в мрежа на предприятия, включени в един сектор
или във вертикална верига на производство;
Връзки между предприятията под формата на национални или международни
алианси, с „котва“ в определен регион;
Създаване на индустриални зони, включващи мрежи от предприятия, развиващи
„твърди” бизнес връзки по веригата на добавената стойност, които довеждат до
по- голяма интернационализация както на цялата мрежа от предприятия, така и
за региона като цяло;
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Укрепване на значими връзки между взаимно свързани сектори - например
селско стопанство, хранителна промишленост, туризъм и др., които имат
определящ дял в регионалната или националната икономика;
Индустриалните клъстери са териториални концентрации на сходни по
производствен профил, често взаимообвързани или допълващи се фирми, ползващи
обща и специализирана инфраструктура, общ пазар на труд, общ достъп до научни
иновации и образователни заведения, както и в някои случаи съвместен маркетинг и
обща реализация на стоки и услуги.
В ЕС е разработена и се провежда единна политика за развитие на
клъстеризацията с помощта на програми за финансиране на клъстерите, оказване на
техническа помощ, мониторинг и сертификация.
Процесът на клъстеризация в България започна през 2004 г. в рамките на
подготовката за присъединяването на страната към ЕС. По данни от Агенцията по
вписванията, към 31.12.2013 г. в страната са регистрирани 186 клъстера, от които
58 са получили финансова помощ по различни европейски програми за периода
2007 – 2013 г. Процесът на клъстеризация се подпомага в рамките на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност”.
Европейската комисия разглежда индустриалните клъстери като един от найважните инструменти за реиндустриализацията на европейската икономика, което
намира ярко отражение в нейното съобщение до Европейския парламент,
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „За
възраждане на европейската промишленост” от 28.01.2014 г.:
„Потенциалът на клъстерите да създават благоприятстващи иновациите
екосистеми за взаимно подкрепящи се групи от малките и средните предприятия
(МСП) трябва да бъде проучен по-добре като начин за насърчаване на растежа.
Комисията ще улесни съгласуването на МСП, които желаят да се интегрират в
клъстери от световно ниво, насочени към постигане на отлични постижения и в
трансевропейски вериги на стойността. Нейните действия няма да бъдат ограничени
до промишлените сектори, а ще бъдат насочени към улесняване на междусекторното
и трансграничното сътрудничество и иновации.
Трябва да се интегрират чрез по-добър начин веригите с добавена стойност, от
снабдяването със суровини до бизнес услугите и дистрибуцията, както и връзките с
центровете за изследвания, обучение и образование. Освен това чрез програмата
„Хоризонт Европа“ ще се подпомагат улеснени от клъстерите демонстрационни
проекти за иновации на веригите на стойността с цел да се подкрепи
осъществяването на стратегиите за интелигентно специализиране”.
Лошото финансово състояние на повечето МСП в България и трудният достъп
както до банков кредит, така и до алтернативни форми на финансиране не им
позволяват да направят необходимите инвестиции за високотехнологично
обновление. Освен това те са в значителна степен откъснати от европейските вериги
за създаване на стойност. Обединяването им в клъстери открива една реална
възможност за устойчивото им развитие чрез обединяване на ресурси и тяхното найефективно използване.
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На територията на страната са формирани и функционират няколко по-значими
клъстерни образувания.
На територията на Пловдив и Панагюрище функционира клъстер „Лазери и
оптика“, който обхваща 14 производствени фирми и покрива над 90% от
производствения потенциал в подсектора. Той може да се развива и на основата на
научния потенциал на ТУ в София, за да постигне водещата си цел за вписване в
обединеното европейско икономическо пространство.
Географията на клъстера по козметика и етерични масла включва центровете на
козметиката София, Пловдив, Карлово, Казанлък, Шумен и Рудозем. Той има широк
ареал на действие и е експортно ориентиран.
Клъстер „Земеделие и храни“ е насочен към производство на здравословни
храни и се свързва с органичното земеделие и животновъдство у нас. Той дава
възможност да се предложи работа за хора с по-ниско образование в региони извън
София, в планински и периферни общини. Като обособен клъстер тук може да се
изяви виненият клъстер, който може да обедини и дейности в сферата на туризма и
негови формирования да оперират в традиционни винарски райони в различни части
на страната.
Клъстер „Транспорт и логистика“ предлага разнообразна заетост на хора с
различно образование и е подходящ за големите градове, в които са представени
всички комуникационно-транспортни системи - София, Пловдив, Стара Загора,
Бургас, Варна и Русе.
Клъстер „Туризъм” е приоритетен за страната, като в същото време може да
кореспондира с вече изброени клъстери и да привлича фирми, развиваща
съпътстваща туризма дейност, създава допълнителни работни места и разнообразява
туристическия продукт.
Изключително благоприятни условия за развитие на клъстери има в
трансграничните територии, които могат да съчетаят разнообразни дейности в
сферата на туризма, културното наследство, опазването на околната среда,
биологичното земеделие и животновъдство, образованието и културата. Дейността на
тези клъстери разширява териториалния обхват на икономически и иновационни
дейности, което води от своя страна до създаване на заетост, максимално използване
на териториалните потенциали и активизиране на териториите.
ПОЛИТИКИ:
1. Проект „Трансграничен клъстер Туризъм“
2. Развитие на клъстер „Етерични масла и козметика“
3. Създаване на клъстер „Биохрани и земеделие“
4. Платформа за биопродукти
5. Регионален иновационен център по лазери и оптика – Клъстер ЛОТ
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3.11. НОВА СТРАТЕГИЯ И АТМОСФЕРА ЗА РАЗВИТИЕ НА МСП
МЯСТО НА МСП В РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА
Малките и средните предприятия са гръбнакът на европейската икономика.
Повишаването на конкурентоспособността на икономика, на отделните сектори и на
фирмите е определяща предпоставка за постигане на икономически растеж, в това
число и на регионалната икономика. То спомага и за справяне с външния
конкурентен натиск и за увеличаване на реалните доходи и жизнения стандарт.
Индикация за развитие на предприемачеството са малките и средни предприятия
(МСП), тъй като те са източник на нови работни места и допринасят за засилване на
конкуренцията.
Все повече се изясняват и решават проблемите на малкия и средния бизнес, на
МСП, за съчетаването на европейските, националните и регионалните проблеми, за
успехите в тяхното рационално развитие и укрепване, и в по-нататъшното им взаимно
допълване и проникване в различните сектори на икономиката. Същевременно
малките и средните предприятия имат редица трудни за решаване проблеми,
свързани с липсата на достатъчно капитали, съвместни дейности, клиенти и
информация.
ЕТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС
От 30-те години на ХХ век финансовата дейност, която първоначално е имала
социални функции (заложни къщи, спестовните каси, кооперативни или взаимни
банки и т.н.) е изгубили са оригиналните си етични функции. Това е провокирало
необходимостта от зараждането (чрез процес отдолу-нагоре) на ново поколение
социални финансови институции, така наречените „етични финансови институции.
Тяхната цел е постигане на положителен ефект в привличането и в използването на
парите.
Етичните финансови институции реагират все повече и повече към нуждите на
онези, които са отхвърлени от финансовата система, както и към нуждите на
спестители и инвеститори, които са все по-често се интересуват от начина, по който се
използват спестяванията им. Благодарение на етичните финансови институции,
финансовите институции се завръщат към образа си, променен в началото на ХХ век
и се връщат към това - да са инструмент за развитие на местни проекти и нови
социални инициативи. Това е движение в обратната посока по отношение посоката
на развитието на търговските финансови институции, които са все по-ориентирани
към използване на финансовата задлъжнялост за натрупване на повече и по-големи
печалби, което допринася за финансиализация на икономиката и създаване на
условия за серия от финансови кризи, които продължават дори и днес.
РОЛЯ НА ЕТИЧНАТА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
Чрез дейността си етичните финансови институции насърчават социалното
включване, устойчивото развитие, развитието на социалната икономика и социалното
предприемачество, малките и средните предприятия (МСП). Етичните финансови
институции също имат важна роля за повишаване на обществената осведоменост
относно ролята на парите и проблемите на икономиката, базирана на краткосрочната
печалба като единствената цел.
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ
„Етичните инвестиции” и „етичните финансови институции”, които получават все пошироко разпространение в Европа и света са реакция и форма на недоволство на
населението и бизнеса от пазарното поведение на традиционните финансови
институции и в условията на финансова криза. В най-общи линии те имат за цел
насочването на паричния ресурс, формиран под формата на спестявания на
населението към финансирането на стопанска дейност, съответстваща на ценностна
система, в центъра на която стои човекът с неговите материални и духовни
потребности. Те все повече се разглеждат като алтернатива на инвестициите с цел
постигане на максимална индивидуална печалба.
В „етичните инвестиции” се отразява и своеобразното укрепване на
самочувствието на дребния спестител по отношение на финансови институции. Ако
досега той е разглеждал финансови институции като единствено място за
съхраняване на своите спестявания, то сега той все по-силно осъзнава, че не той, а
финансови институции са в крайна степен зависими от него, от готовността му да
предостави на тях тези спестявания, както и това, че спестяванията могат да бъдат
инвестирани така, че да бъдат от полза за цялото общество, а не да бъдат използвани
от традиционните финансови институции за постигане на техните тесни корпоративни
интереси.
Това осъзнаване на „силата на кредитора” от страна на дребния спестител
изменя радикално не само отношенията между спестителите и финансови институции,
но и поражда появяването на нови финансови институции с коренно различни цели и
нови бизнес-модели.
Етичните финансови институции не участват в спекулативната търговия с
финансови инструменти, както за сметка на клиента, така и за собствена сметка.
В етичните финансови институции максималното съотношение между найвисоката и най-ниската заплата е 7-1 и за да се гарантира прозрачност в
управлението на заплатите, етичната финансова институция ежегодно публикува
заплатите на своите служители.
Инициаторите на етичните финансови институции считат, че парите следва да
продължат да изпълняват своята функция на платежно средство, но не да бъдат
превръщани в стока, обект на спекулативна търговия на финансовите пазари.
За разлика от традиционните финансови институции, в етичните финансови
институции лихвите по депозитите са на много ниско ниво, в някои от тях вложителите
се отказват доброволно от тях или те просто са премахнати, като реализираната по
този начин печалба се използва за финансиране на проекти с висока обществена
значимост и в интерес на обществото като цяло.
Целта на кредитирането е да се финансират на първо място проекти, които са в
полза за цялото общество, което по своята същност е нова парадигма, нов модел на
мислене във финансовата сфера.
Бизнес-моделът на етичните финансови институции се базира на концепцията за
подпомагане на реализацията на иновативни бизнес-идеи и социални иновации с
положителни последствия за обществото. На практика, етичните финансови
институции са своеобразни стопански и социални „инкубатори”, работещи на
основата на морални принципи.
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Етичните финансови институции не подпомагат финансово политически партии и
се придържат последователно към принципа на политическия неутралитет.
ЗАЩО Е ПРАВИЛНО ДА СЕ ПОДКРЕПИ „ЕТИЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ”
За да се създадат условия за акумулиране на капитал за устойчиво развитие на
Пловдивския регион;
За да се противопоставим на лошите банкови практики;
За да следваме европейските традиции и намалим влиянието на финансовите
кризи;
„АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ“ – WWW.KEFP.EU
В гр. Пловдив, ул. „Гладстон” 1 е седалището на „Асоциация за етично
финансиране“.
Целите на Асоциацията са да подпомогне въвеждане на етично финансиране на
предприемачеството в България, чрез разработване на проекти в няколко
направления:
1) Разработване на концепция и стратегия за прилагане в България на принципите
на етичното финансиране на предприемачеството.
2) Разработване на проект на българска финансова институция като част от
европейската мрежа за етично финансиране.
3) Разработване на проект на колеж за технологична и финансова грамотност.
4) Интернационализация на българския малък и среден бизнес, чрез развитието на
„Конгломерат от уебсайтове“ на бизнесмрежа за българите за онлайн продажби
по света.
5) Разгръщане на кооперативното предприемачество и финансовите и земеделски
кооперации, както и интеграция със световната кооперативна общност.
Пловдивската компания „Етик Финанс“ АД е инициатор за създаване на онлайн
блокчейн платформа за финансови услуги Финетика.
Финетика e banking-as-a-service платформа, базирана на блокчейн технология и
изкуствен интелект (AI), която предоставя инструментите, необходими за стартиране и
мащабиране на финансови услуги. Платформата е разработена от Етик Финанс АД и
ИТ Академия АД, и е типичен пример за продукт от FinTech индустрията. Той е
изграден от независими микро услуги (секции) на API, които могат да се използват
подобно на лего блокове.
Възможностите на Финетика ще допринесат за цялостното задоволяване на
нуждите на крайните потребители на финансови услуги, включително за МСП в
Пловдив и ЮЦР, клиенти на платформата, които ще спечелят по-широк пазарен дял за
организацията. Съвременните технологии, включени в платформата, ще направят
финансовите транзакции и услуги лесни, бързи, удобни и сигурни.
ПОЛИТИКИ:
1. Развитие на „Асоциация за етично финансиране – Пловдив“
2. Проект „Българска финансова институция за етично финансиране“
3. Проект „Финетика-онлайн блокчейн платформа“
4. Колеж за технологична и финансова грамотност към МВУИЕЛ
5. Създаване на „Конгломерат от уебсайтове“ за онлайн продажби на МСП
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3.12. НОВА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Южният централен район има сравнително големи граници на юг с две страни:
Гърция, която е член на ЕС
Турция, която кандидатства за членство в ЕС
Това предполага наличието на възможности за формирането на две визии за
развитие на трансграничното сътрудничество.
С Гърция може да се реализира визията „Свързана и интегрирана Европа“ с три
приоритета:
транспортна свързаност;
цифрова свързаност;
социална свързаност.
С Турция може да реализира визията „Устойчиво добросъседство“ с приоритети:
развитие на граничните територии;
зелена икономика и биоразнообразие;
стабилна обща граница.
Трансграничното сътрудничество предоставя неизползвани ресурси, които могат
ефективно да се използват за намаляване на неравенствата и икономическото
развитие на граничните общини и територии в сравнение с областните и други
центрове на региона. В регионалните програми и стратегии, включително и
„Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЦР“ се подчертава, че
активното трансгранично сътрудничество е една от основните възможности за
развитието на регионите за планиране от ниво 2 през периода до 2030г.
За развитието на трансграничното сътрудничество през плановия период
предлагаме да се използват три основни механизма за развитие и намаляване на
неравенството:
прилагане на принципите на платформената икономика;
активна трансгранична дифузия на иновации и технологии между общините и
териториите около границата
целеви финансови интервенции за разработката и реализирането на пилотни и
последващи проекти за трансгранично сътрудничество.
Наред с тези три актуални и фундаментални механизма за активизиране на
трансграничното сътрудничество трябва да се използват и известните и прилагани до
момента стимули и механизми като:
принципи на „функционалните зони“;
принципи на „тематичната концентрация“;
съгласуваност с макрорегионалните стратегии на ЕС;
подобряване на координационния механизъм с държавните органи,
управляващи различните програми за развитие;
реализиране на пилотни проекти с голяма обществена значимост в граничните
райони;
разширяване на кръга на заинтересованите страни в трансграничното
сътрудничество;
разработване на обща визия за трансграничния район с инструменти за
интегрирано регионално развитие;
анализ на напредъка, корекции и адекватност на мерките и др.
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ПОЛИТИКИ:
1. Разработване и внедряване на двуезична платформа за трансгранично
сътрудничество с Гърция „Свързани и интегрирани в Европа“ – разработчик
ПТП
2. Разработване и внедряване на двуезична платформа за трансгранично
сътрудничество с Турция „Устойчиво добросъседство“ – разработчик
Институт по информатика и иновативни технологии към ПТП
3. Създаване и развитие на две локални мрежи за трансгранична дифузия на
иновациите в двете трансгранични ареала – разработчик и внедрител
Лабораторен комплекс към ПТП
4. Реализиране на пилотен проект „Тракия - съвременна и древна“ –
координатор ПТП
5. Реализиране на пилотен проект „От двете страни на Родопа планина“
развитието на летния морски и зимния ски туризъм – координатор „Орфей
клуб уелнес“ АД - Пловдив
3.13.

РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ПАРТНЬОРСТВО И ДОБРО
УПРАВЛЕНИЕ

Структурните аспекти на стопанската и конкурентната среда продължават да
разколебават инвеститорите. Не бива да се пренебрегва фактът, че подобряването на
бизнес средата тясно се свързва със създаване на работни места и икономически
растеж. Сред идентифицираните трудности, свързани със средата, е неефективния
надзор от страна на контролните и регулаторните органи. От тяхната работа зависи
както
доброто
изпълнение
на
общоевропейските
политики,
така
и
конкурентоспособността на вътрешния пазар и защитата на потребителите на услуги.
Неслучайно улесняването на регулаторните процедури и създаването на стабилна,
предсказуема и опростена среда за инвестиции, както и опростяване на процедурите
и намаляване на бюрокрацията са откроени като приоритетни теми в Становището
на Европейската комисия.
Решаващо значение за постигането на целите и приоритетите на предлагания
икономически модел за интелигентна специализация на гр. Пловдив, област
Пловдив и ЮЦР (РИМИС) има ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО между власти от различни
равнища, социални и икономически партньори и гражданското общество и е
свързан с осигуряване на информация и публичност, възможност за
изразяване на мнения, представяне на предложения, обсъждане, консултиране и
т.н., в т.ч. и чрез интернет.
Заинтересованите страни за устойчиво и балансирано регионално развитие за
област Пловдив и ЮЦР, са:
1) Регионален съвет за развитие на Южен централен район
2) Областен управител
3) Специализираните структури към областната администрация
4) Областния съвет за развитие
5) Местни власти - кметовете на общините и представители на общинските съвети
6) Неправителствените организации - те се явяват като коректив и балансьор
между интересите на регионалните организации и гражданите.
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7)

Бизнесът в региона - представен основно от работодателските организации и
по-големите фирми. Бизнесът е генератор на нови идеи и е мотивиран за
влагане на средства в съвместни публично-частни инициативи.
8) Синдикалните организации - един от основните партньори на областно и
местно ниво в процеса на формиране и прилагане на регионалната политика.
9) Общественост
Гражданското общество стимулира активното участие на всички за
осъществяване на граждански мониторинг върху дейността на всички
административни, държавни, регионални и други структури от обществена важност.
Участието на гражданите при вземане на решения е директно свързано с
ПРИНЦИПА НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ. То води до по-голяма прозрачност и отчетност на
институциите. Когато хората са запознати с начина, по който се вземат решения,
това спомага за предвидимостта на изработваните норми. Дори и това да води до
известно забавяне при приемане на решения (което не винаги е лошо само по себе
си, защото сме свидетели на много приети по спешност мерки и закони, които много
скоро след това се налага да бъдат преработвани и променяни), това се компенсира
многократно от другите ползи. В последните години намалява общественото доверие
в институциите. По-прозрачния процес на вземане на решения и възможността за
включване на всички заинтересувани в процеса има директно влияние за
възвръщане на доверието. Откритият процес и възможността на всеки или на
различни групи да се включат при вземане на решения води до вземането под
внимание на различни гледни точки, а не само на гледните точки на влиятелните
групи и икономическите лобита например.
По този начин се подобрява и качеството на вземаните решения, защото
институциите получават информация за различните възможни ефекти, които дадено
решение може да има, до която те иначе не биха имали достъп. Не на последно
място, един от важните ефекти на участието на гражданите е върху прилагането на
взетите решение. Целта на различните политики и закони е те да бъдат прилагани,
след като бъдат приети. Когато всички заинтересовани страни участват реално в
изработването на правилата, които трябва да се спазват, впоследствие тези правила
не само ще бъдат прилагани по-лесно, но и хората ще ги спазват с по-голяма
готовност. Това са само част от положителните ефекти на по-активното включване на
гражданите и техните организации в процеса на вземане на решения
Гражданското участие, чрез разнородните цели, които обслужва и
многообразнието на своите проявления в огромна степен определя облика на едно
общество, а оттам респективно и принадлежността към или отдалечеността от
демократичните семейства.
Гражданското участие, чрез всичките си проявления легитимира управлението
и политическият ред.
Гражданското участие ще спомогне за прилагането на принципите на
прозрачност, откритост и ефективност на регионално управления. По този начин
позициите им ще бъдат своеобразен коректив на политическите приоритети и цели и
ще бъде инструмент за обществен контрол върху държавната и регионална политики.
За да може гражданското участие изобщо да се реализира и да бъде активна
опция за управлението е необходимо налично подходящо/минимално ниво на
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политическа и административна култура и заинтересованост сред масите. Ако
преобладаващата част от обществото не е запозната с нормативни, процедурни или
ситуационни особености, напълно възможно е малки групи да използват активната
си позиция като манипулират решенията в тясно собствена изгода и в ущърб на
обществения интерес.
Ресурсите, които гражданските участници влагат при формирането и
реализацията на публичните политики са от ключово значение за успеха на
начинанието.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаме използването на Платформата за гражданско участие за Добро
управление на региона (т.4.12), в която периодично да се публикуват актуални
теми за обсъждане, които регионалните органи и институции да анализират и
предприемат действия по предложения за реализирането им.
Платформата е разработена от „ИТ Академия“ АД и лесно ще бъде адаптирана
според нуждите на Областната администрация на област Пловдив.

4. ПЛАТФОРМЕНАТА ИКОНОМИКА И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ (ПИИИ)–
ФУНДАМЕНТ НА ПРОЕКТА РИМИС ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЛОВДИВ
4.1. ПЛАТФОРМЕНОТО МИСЛЕНЕ КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Предизвикателствата на кризата и протичащата глобализация предпоставиха
редица промени в провежданите на eвропейско ниво икономически политики. Цел на
общата европейска стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез
изследвания, иновации и предприемачество. Следването на общоевропейската
политика постави и широк кръг от въпроси, засягащи регионалните измерения и
особености в етапите на развитие на отделните икономики. За разрешаване на
констатираните недостатъци на кохезионната политика беше предложено да се
прилага нов подход– на интелигентната специализация.
Специализацията се провежда според силните страни на институционалното и
политическо развитие на регионите/страните, чрез наличните по места структури.
Там, където съществува достатъчно развит местен управленски капацитет или
институционални структури, регионите участват самостоятелно в процеса, в
останалите случаи страните участват на национално ниво. При националната форма
на участие в интелигентната специализация има по-слаба информираност за
съществуващите взаимовръзки на местно ниво, което обуславя и трудното улавяне на
„духа на предприемаческото откритие“.
Макар интелигентната специализация все още да е във фаза на изпълнение и
няма обобщени окончателни резултати, е ясно, че кризата промени съществуващия
икономическия модел, и въпреки че не е известно кой ще бъде следващият, той със
сигурност ще изисква промяна в културата и по-социален подход на икономиката.
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При модела на Четворната спирала става дума за
преминаване от икономика на знанието към
икономика на обществото.
Потребителите/обществото
са
неизменен
участник
в
системата
на
иновационното
сътрудничество като представляват страната на
търсенето в икономически смисъл, предлагат
решения
от
трансдисциплинарен
или
мултидисциплинарен характер и са носител на
креативно- културното начало в социален смисъл.
Концепцията обединява четири секторни перспективи с фокус върху
институционалните, регионалните и оперативните функционалности. Тя може да служи
като архитектурен план за иновации, който едновременно ангажира (по динамично
балансиран отгоре- надолу и отдолу-нагоре начин) четирите секторни перспективи
(отгоре- надолу: публичните органи, университетите и индустрията, както и отдолунагоре - гражданското общество).
Интерактивните и междусекторни, както и интеррегионалните и регионалните
знания и възможности за учене, вградени в модела, определят неговата ефикасност и
устойчивост. Комбинацията от тези четири елемента има за цел да концептуализира,
създаде, приложи и развие интелигентни, устойчиви и приобщаващи растежи, които
стимулират предприемачеството и иновационните системи (клъстери, мрежи и др.) на
регионално равнище.
Гражданското общество представя колективните си действия и възгледи отдолунагоре. За да се възползва от тези знания и нужди обаче, публичните органи трябва
да гарантират включването им в регионалните/национални стратегии чрез
краудсорсинг механизми или други подходящи инициативи и инструменти. Чрез тях
може да се постигне по-бърз, по-широк, по-евтин и по-устойчив процес на учене,
динамика на знанието и усвояване на навици. Освен това възможностите за
включването на социални мрежи, въведени чрез четвъртия елемент, биха увеличили
вероятността от възникването и въздействието от така наречените „серендипити“
(serendipity). Тези случайности действат като катализатори и ускорители на
изследванията и експлоатацията им, и биха могли да допринесат за активирането на
модела на четворната спирала за всяка стратегия за интелигентна специализация.
Платформите като среда за предприемаческо откритие и иновационни екосистеми
Според някои изследователи, разработването на платформи и среди може да
бъде разглеждано като допълнение на традиционния клъстер и регионална
иновационна политика и като нов вид посредническа организация, подкрепяща
ангажираността на потребителите в изследователско-развойни и иновационни
дейности.
Иновационните посредници, като традиционните научни и технологични паркове
и инкубаторите и акселераторите, осигурени от институционалните играчи и
организациите за регионално развитие, досега не са били засегнати от
„разрушителната“ сила на платформите.
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Платформеното мислене вече е нарушило традициите в много отрасли и ще
продължи да променя мисленето на нашите екосистеми в близко бъдеще.
Последствията от този процес на еволюция ще бъдат огромни и затова е от
съществено значение процесът на адаптиране към тях да е възможно най-ранен.
Основните измерения, които съпътстват всяка индустриална промяна, в резултат
на промененото платформено мислене са:
1) създават се нови мрежови пазари;
2) започват да се появяват нови източници на доставки;
3) разработват се нови модели на потребление;
4) създават се нови и уникални комбинации от компетенции.
Условната класификация на платформите може да бъде представена по следния
начин:

Фиг.2. Класификация на платформите

Тази класификация допуска припокриване между различните типове платформи,
но откроява разделението между тези за обмен на информация и знания и тези за
развитие на такива. В същия контекст са дадени следните примери:
Комуникационни платформи – Facebook, Twitter, LinkedIn, корпоративни
социални мрежи като Yammer, Jive и др.
Платформи за търговия – Amazon, eBay, Elance и др.
Технологични платформи – Apple и Android, Linux, Ubuntu.
Платформи за компетентност – нововъзникващи, някои от които са вече на
пазара.
Много вероятно е бъдещето да принадлежи именно на платформите за
компетентност. За целта на интелигентната специализация, базирана на модела на
четворната спирала обаче е необходимо да се обединят функционалностите на
съществуващите типове платформи – комуникационни и развойни (за компетентност)
и да се предостави цялостно решение за развитие на иновационна екосистема, както
и да се отчитат резултатите, постигнати от извършената специализация.
В добре работеща платформа за компетентност взаимодействието се
осъществява без помощта на външен модератор (в каквато роля влизат традиционни
научни паркове). Необходимостта от известна намеса се основава на комуникация и
взаимна вътрешна подкрепа от тип „peer-to-peer“. Платформата за компетентност
създава среда с лесен достъп, която предоставя както физически, така и виртуални
решения на участниците.
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Нека разгледаме замисъла на Научно-технологичния парк в България. Целта му
е да се превърне в платформа, чрез която участниците в българската иновационна
екосистема могат да се срещат, да обменят идеи и да участват в съвместни проекти.
Основните дейности, които ще активизира на своята територия, са инкубиране,
изследователска и развойна дейност, технологичен трансфер. Тех-паркът е домакин
на част от подкрепените от ИСИС области. Създаването на физическо място за
провеждане на срещите подсказва въпроса и за по-нататъшните форми на модерно
виртуално и интерактивно сътрудничество, които биха могли да разширят кръгозора
на иноваторите и да включат и останалата част от обществото. Технологичните
паркове обаче, по принцип са остаряла форма на взаимодействие, възприемана
предимно като място за високотехнологични иновации. Затова гражданското
общество остава неангажирано.
Платформите за открития са предназначени да функционират предимно на
фирмено ниво. За да се приложи моделът на четворната спирала към такъв
инструмент, трябва да се осигури и включването на елемента публични органи,
въпреки загубеното вследствие от скорошния световен икономически срив
обществено доверие в институциите. Т.е. трябва да се предложи среда за
взаимодействие между елементите на четворната спирала, неформална структура
или платформа, която да представлява иновационната екосистема в България.
В една електронна платформа с елементи на портал биха могли да бъдат
обединени съществуващите и работещи форми на предприемаческо откриване в
рамките на специализацията: живи лаборатории, хъбове, акселератори, програми и
мрежи, като за определените области на специализация на национално ниво бъдат
открити специализирани „форуми” (платформи за компетентност), които да бъдат
основният домейн на търсеното взаимодействие между компонентите на четворната
спирала.
Моделът на четворната спирала е приложим като дългосрочен инструмент за
провеждане на иновационна политика при специализацията на икономиката.
Включването на четвъртия елемент – широката общественост, е необходимост, без
която трудно биха били постигнати поставените цели на интелигентната
специализация.
Разгледаните теоретични постановки на този модел очертават насоките на
търсене на конкретни реални ефекти от постигнато взаимодействие чрез
разширяването на кръга на заинтересованите страни от една страна, а от друга на
дефинирането и разрешаването на очакваните проблеми и предизвикателства при
евентуални неуспехи или слабо взаимодействие. Предложеното на база на тази
теория създаване на среда за предприемаческо откритие с участието на всички
заинтересовани страни е възможност за подобряване на иновационната екосистема
в името на икономическия растеж и социалното развитие.
Активирането на нови, непредвидени форми на взаимодействия между
елементите на четворната спирала е основа за постигане на стратегически
партньорства и води до допълнителни резултати от тези взаимодействия под формата
и на случайни, нелинейни и нетехнологични иновации. Предизвикателствата по
отношение на консолидиране на модела за иновациите, за включването и
постигането на ангажираност с процеса на предприемаческо откритие в България
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съвпадат с необходимостта от намиране на нов модел на управление на
иновационната екосистема и предстои да бъдат по-детайлно изследвани от автора в
следващи трудове.
Концепцията за платформен бизнес не е ново явление. Спомнете си древни
пазарища или масивните американски търговски центрове или дори изложбените
центрове. Традиционните предприятия използват предимно тухлено-хоросанен
подход, за да позволят взаимодействия и да улеснят обмена на стойност. В наши дни
платформите са все по-подкрепяни от глобалните цифрово-технологични
инфраструктури, които помагат за мащабиране на участието и сътрудничеството.
Платформите спомагат за това ресурсите и участниците да са по-достъпни един
за друг при необходимост. Правилно проектирани, те могат да станат мощни
катализатори за богати екосистеми от ресурси и участници. Няколко ключови
елемента се обединяват в подкрепа на добре работеща платформа:
Структура на управление, включваща набор от протоколи, които определят кой
може да участва, какви роли могат да играят, как могат да си взаимодействат и
как да се разрешават споровете.
Обикновено се проектира допълнителен набор от протоколи или стандарти, които
улесняват връзката, координацията и сътрудничеството.
Платформите все повече се подкрепят от глобалните цифрови технологични
инфраструктури, които спомагат за мащабиране на участието и сътрудничеството, но
това е по-добре, отколкото предпоставка за платформата.
КАКВО Е ПЛАТФОРМЕНА ИКОНОМИКА И КАК РАБОТИ ТЯ
„Обединени – ще устоим, разделени – падаме“. Това е мотото на съвременния
малък и среден бизнес. Всъщност той има добра основа, на която да застане, или да
кажем - добра платформа. Дигиталните платформи са общи площадки и места за
срещи на милиарди търговци и техните потребители, на предприемачи и техните
партньори. Обхватът на влиянието на платформите е толкова голям, че днес често
говорим за платформена икономика.
Дигиталната платформа не е продукт сам по себе си. Тя е изградена върху
облачните технологии, за да обслужва или улеснява оборота на други продукти или
услуги. Едно от най-добрите определения в контекста на бизнес модела е следното:
„Платформата е бизнес модел от типа „plug-and-play“(включи и действай), който
позволява на множество участници (производители и потребители) да се свързват с
нея, да взаимодействат помежду си и да създават и обменят стойност.“
Този модел се задвижва от технологиите. Той улеснява обмена между множество
групи, създавайки мрежов ефект. Създадената стойност е пропорционална на
размера на общността, която може да бъде огромна, тъй като бизнес моделът на
платформата може да се мащабира масово, за да се справи с милиони потребители
без влошаване на производителността.
Платформите, които спомагат за платформения бизнес модел имат свързани
бизнес екосистеми. Обикновено те разкриват своите възможности на членове на
тези екосистеми чрез приложения (API). По този начин платформа споделя данни с
трети разработчици за създаване на нови услуги и разширяване на екосистемата.
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Дигиталните платформи са на върха на популярността си днес. Те създават
потребителски пазари с огромен мащаб и ефективност. Освен това те позволяват
нови нива на сътрудничество между компании от различни сектори на индустрията,
което може да доведе до следващата вълна от технологични и социални смущения,
икономически растеж и пробив на иновациите.
Не е чудно, че когато говорим за бизнес модела на платформите, споменаваме
компании, които не се нуждаят от представяне като Google, Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, Amazon, Spotify, Uber, BlablaCar, AirBnB, Etsy , eBay и т.н.
Борейки се да дефинират трансформациите в дигитално базираната нова
икономика, хората я наричат креативна икономика, икономика на споделянето или
гиг икономиката. В наши дни терминът платформена икономика е модерен. Това е
по-неутрален и обобщен термин, който обхваща все по-голям брой цифрово
активирани дейности в бизнеса, политиката и социалното взаимодействие.
Общо казано, платформена икономика означава икономически и социални
дейности, улеснени от платформи, чиито собственици привидно развиват
безпрецедентна власт и контрол върху множество сегменти на потребителските
пазари. Успехът им се основава на цифровизацията на човешки дейности, създаващи
стойност.
Неотдавнашно проучване на KPMG оцени размера на платформената
икономиката на над 7 трилиона долара.
Съединените щати, Китай, Обединеното кралство, Индия и Германия са начело в
класациите на тези страни с най-голяма възможност за разрастване и мащабиране
на цифровите платформи. Те вероятно ще запазят първите си пет в класацията през
2020 г. В момента страни като Италия, Южна Африка и Русия изостават.
ЗАЩО ПЛАТФОРМИТЕ СА ТОЛКОВА ПОПУЛЯРНИ?
Тенденцията към приемането на платформите се разпространява със скоростта
на светлината. И то по добра причина. Предимствата на бизнес модела на
платформите са многобройни:
Предприемачите, действащи като дигитални партньори, могат да помогнат на
собствениците на платформи да се развиват, като предлагат допълнителни
продукти, и по такъв начин самите те да се развиват, заедно със собствениците
на платформи.
Бизнесът се възползва от техническата, финансовата и менторската подкрепа на
собствениците на платформата.
Предприемачите, действащи като доставчици в платформите, имат достъп до нов
канал за разпространение и получават допълнителни приходи и намалени
транзакционни разходи.
Бизнес разходите намаляват чрез използването на софтуер с отворен код,
съхранение в облак и компютъризиране.
Платформите предоставят споделени техники, технологии и интерфейси на
широк кръг от потребители, които могат да изграждат това, което искат, на
стабилна основа.
Платформите могат да създават нови източници на доходи и добре заплатена
работа, да улесняват иновациите и да осигуряват защита на своите клиенти.
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ПЛАТФОРМЕНИТЕ КООПЕРАТИВИ
Платформеният кооператив е бизнес, демократично управляван в
сътрудничество, който създава дигитална платформа и използва уебсайт, мобилно
приложение или протокол за улесняване на продажбата на стоки и услуги.
Кооперативните платформи са алтернатива на платформите, финансирани с рисков
капитал, доколкото те са собственост и се управляват от тези, които зависят от тях наймного - работници, потребители и други заинтересовани страни.
Типология
Въпреки че няма общоприета типология на платформените кооперации,
изследователите често онтологизират платформените кооперативи по индустрията,
към която се отнасят. Някои потенциални категории включват: транспорт, труд при
поискване, журналистика, музика, творчески проекти, таймбанкиране, производство
на филми, домашно здравеопазване, фотография, и т.н. Други типологии
разграничават кооперативните платформи по техните структури на управление или
собственост.
Много платформени кооперативи използват бизнес модели, подобни на поизвестни приложения или уеб услуги, но със структура на сътрудничество. Например,
има много приложения за такси, собственост на шофьори, които позволяват на
клиентите да подават заявки за пътуване и да уведомяват най-близкия шофьор,
подобно на Uber.
Уебсайтът на Интернет на собствениците ioo.coop включва директория на
платформената кооперативна „екосистема“ https://ioo.coop/directory и информация
за платформени кооперативи, като: Community Exchange System, Bank of the
Commons, Co-op Taxi, Eva, Fairbnb , Fairmondo, FairCoop, France Barter, Green Taxi
Cooperative, Incubator.coop, Loconomics, Knowledge Atlas, Midata, Stocksy United, Up &
Go, Resonate, и мн. др.
НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В следващите глави на настоящия проект за формиране на регионален
икономически модел интелигентна специализация (РИМИС - Пловдив) ще разгледаме
подробно няколко конкретни интерактивни платформи, които считаме, че ще имат
пряко влияние върху бъдещия проект за интелигентна специализация на гр. Пловдив,
Област Пловдив и Южен Централен район:
www.robobizz.com - платформа за електронната търговия;
Платформа за Телемедицина за личните лекари и лекарските консултации;
www.TripXV.com - платформа за пътешествия на младите хора;
www.clubXchain.com - платформа за туризъм и привличане на средната класа от
света в Пловдив;
SmartStudent - платформа за образователни онлайн приложения;
Платформи за ИТ обучение за технологична грамотност на всички възрасти
www.FinEtika.eu - платформа за финансова грамотност и услуги;
www.citylead.eu - платформа за лидерска мрежа за регионално развитие ;
www.atlasnet.bg - платформа на Бизнесмрежата за българите по света (БмБС) за
привличане на младите българи от чужбина в интернационализацията на
пловдивския бизнес;
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www.estaterobot.com - Платформа за недвижими имоти www.estaterobot.com
Платформа „Библиотека за инфраструктурата на ИТ и изкуствения интелект (ИИ);
Платформи на нов тип компании – интелигентни предприятия
4.2. ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ – ROBOBIZZ.COM
Като естествено развитие в информационните и компютърни технологии е
навлизането на изкуственият интелект. Платформата представлява софтуерен робот с
Изкуствен Интелект и основна функционалност събиране, анализиране и допълване
на големи количества данни. Тя е успешно внедрена в онлайн магазини, където
оптимизира
процесите
по
управление
на
бизнеса
и
повишава
конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в областта на електронната
търговия и подпомага изграждането на връзки между отделните участъци. По този
начин малките участници в електронната търговия могат да бъдат обединени и да са
по-конкурентоспособни на големите играчи.
Въпреки че RoboBIZZ (https://robobizz.com) в момента успешно работи в
електронната търговия тя може да бъде прилагана в редица други отрасли като:
образование, туризъм, финанси и много други.
Замяната на ръчния човешки труд системите с Изкуствен Интелект не повлияват
негативно на наемането на работна ръка, а напротив - точно обратното. Примери за
това са Amazone, Google, AliBaba и др. Изкуственият Интелект не трябва да се
възприема като убиец на традиционни работни места.
В близко бъдеще се очаква да станем свидетели на нарастваща интеграция
между човешки и цифрови (дигитални) работници. Дигиталните работници ще
спестяват повече време на хората да управляват сложни задачи. Очаква се тази нова
хибридна работна сила да намали разходите и да подобри ефективността, да създаде
по-добри продукти и услуги.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Център за дифузия на Robobizz.com в регионалните МСП към ПТП
2. Лаборатория за адаптация на Robobizz в образование, туризъм,
финанси и др.
3. Създаване на секция „Интеграция на човешки и цифрови работници“
към Института по информатика и иновативни технологии
4.3. ПЛАТФОРМА ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА ЗА ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРСКИТЕ КОНСУЛТАЦИИ
ТЕЛЕМЕДИЦИНАТА непрекъснато става все по-важна част от лекарската практика
предвид стремежа да се намали цената на медицинската помощ. Тя пести време на
пациента, който има възможност да обсъди здравето си, когато се касае за по-леки и
не спешни състояние, вместо да посещава специалист от първичната помощ или
звено за неотложна помощ.
Телемедицината е дистанционно предоставяне на здравни грижи, като напр.
оценка на здравословното състояние или медицински консултации с използването на
телекомуникационна инфраструктура. Тя позволява на медицинските специалисти да
оценят, диагностицират и да назначат лечение на пациентите през широко достъпна
технология, като напр. видео-конферентен разговор през лаптоп или смартфон, без да
е необходимо посещение на пациента в кабинета на лекаря.
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Всъщност телемедицината се ползва и днес. Всеки от нас е ползвал телефон,
Skype, Viber или Facebook за консултация с лекар. Този подход не е ефективен поради
това, че данните са разхвърляни и трудно могат да се проследят и анализира, което да
доведе до грешки при поставяне на диагноза и лечение.
Към момента „ИТ Академия“ АД разработва платформата „Телемедицина“
(http://telemedicina-bg.com) с Изкуствен Интелект, чиято първоначална цел е
подпомагане на лекарите при: подобряване на комуникацията лекар-пациент,
следене състоянието на пациентите, организиране на ежедневните дейности и други.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Завършване на проекта „Платформа Телемедицина“ от „ИТ Академия“ АД
2. Център за телемедицина към МУ- Пловдив
3. Дифузия на платформа „Телемедицина“ от ПТП
4.4. ПЛАТФОРМА ЗА ПЪТЕШЕСТВИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА – TRIPXV.COM
Замислихме ТРИП ХВ като туристическа платформа, чиято цел е да свързва
желаещите да пътешестват един с друг, давайки възможност на всеки сам да
организира пътешествие, а след това да покани своите приятели да се включат в
него. В основата й са контактите между хора със сходни интереси. Платформата е
истинско технологично предизвикателство, тъй като създава инструменти, чрез които
ролята на туроператора се поема от пътешественика, той създава предварителната
информация, необходима за осъществяване на пътуването. Бонусите за клиента са –
спестяване на пари, време, взимане на самостоятелно решение, създаване на найдобрия туристически пакет, съобразно желанията на всички, участващи в трипа.
TripXV e истинско бизнес предизвикателство за нашия екип, за доставчиците на
основни и допълнителни туристически услуги, за крайния потребител и за крайния
клиент, защото информацията в платформата се генерира от самите потребители всичко включено тук е преживяно, като по този начин се запазва автентичният дух на
самия пътешественик. Платформата запълва нишата в ИТК сектор в България, защото
е единствената, която има своя социална общност и е подходяща, както за
пътешественици, така и за туроператори .
В бъдещото й развитие предвиждаме при завръщане пътувалият да има право
да качи в платформата няколкоминутно видеоревю на хотела и на услугите, които е
използвал от нашите доставчици. Това ще става посредством мобилно видео
приложение, базирано на ИИ, което му е предоставено за инсталиране в началото на
пътуването. В края на своето пътуване Трипексадвенчърът разполага с пълна
статистика за своята почивка. На базата на тези данни ИИ ще може да обработва
информацията от всички пътешественици и така да помага на следващите при
тяхното пътуване. По време на цялото пътуване близките на пътуващия
(Трипексфелоус) ще могат да следят всяка негова крачка, благодарение на
иновативен софтуер за мобилни телефони, който ще предоставяме за инсталиране.
Платформата в нейните две версии tripxv.com и tripxv.bg е пример за тип
комуникационна туристическа платформа, която създава нови мрежови пазари. На
нейния базов модел може да се да се изгради единна платформа за дигитално
представяне на туристическия потенциал на ЮЦР и в пример за регионален продукт,
предлагащ лесно и бързо не само изчерпателна информация, но и бърза и добре
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организирана резервация на места за настаняване, активности и цялостно пакетно
обслужване чрез участието в нея и на туроператори. Особено значение отдаваме на
възможностите на района за бързо възстановяване след последствията от социалната
изолация – физически и психически здравословни неразположения.
Отличителна черта на новата платформа ще бъде прилагането на ИИ и акцента
върху уелнес и спа туризма. В основното маркетингово оръжие на този социален
магазин за туризъм ще се превърне богатството на региона като възможност за
целогодишен балнео отдих, особено след изолацията от върлуващата пандемия.
Районът трябва да се рекламира като безопасно, устойчиво, здравословно,
регенериращо, спокойно и красиво място, където идвайки на почивка, туристът може
да съчетае своя оздравителен тур с културни занимания, посещение на фестивали,
дегустация на вина и кухня, както и да се включи в аграрни мероприятия в района,
богат на овощни насаждения. В настоящия момент повечето държави ще се обърнат
към местно производство, както и вътрешен туризъм. Бордът ще промотира Област
Пловдив като дестинация, съчетаваща разнообразни дейности в сферата на туризма,
културното наследство и иновациите.
За популяризиране на туризма в ЮЦР,
предлагаме да се интегрира
платформата www.tripxv.com, разработка на „Орфей Клуб Уелнес“ АД – Пловдив, която
ще се трансформира за нуждите на дигиталния регионален борд по туризъм с
примерен домейн www.digitaltourismboard.com. Платформата предлага всички
инструменти за предоставяне на информация за дестинации, основни и допълнителни
туристически услуги и всички предлагани възможности за туризъм. В нея могат да
участват всички участници в туристическия живот на региона – туроператори, хотели,
ресторанти, допълнителни туристически услуги, атракционни, потребители и да
общуват в общност, като платформата ще се превърне в пример за резервационна
социална туристическа платформа на регионално ниво в България. Тя ще изпълнява
следните основни дейности – дигитален маркетинг на ЮЦР, пълна информация за
туристическите обекти, пакети на ТО и събития от областта, идеи за нови туристически
пакети, дистрибуция на туристически пакети. Организацията се амбицира да
организира Първото по рода си „Дигитално туристическо изложение „, което в
рамките на три дни да представи чрез социалните медии предложенията на
участниците в него пред света. Всяка година то може да се провежда на различни
теми, съобразени с видовете туризъм в региона. Акцент в изложението ще бъдат
културния, спа и уелнес туризъм. Чрез електронното списание www.cluborfei.com ще
се създава и разпространява брандирано съдържание за участниците в платформата,
а чрез онлайн магазина www.biozona-bg.com ще се продават продукти за спа и
уелнес на фирми-производители от региона. Към платформата предвиждаме да се
разработи приложение за ресторанти за здравословно хранене в района
Eat&DrinkHealthy, в основата на което ще залегне ИИ.
Предимство
на
дигиталната
регионална
платформата
www.digitaltourismboard.com, базирана на Трип ХВ ще бъде обединяването на всички
представители на туристическия бизнес и възможността, освен да се информират, да
общуват помежду си, да обменят идеи, да създават заедно единен модел за продажба
на туристическите продукти и пакети за региона. Предвиждаме също към
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платформата да се приложи AI ADVISER за избор на най-подходяща спа и уелнес
дестинация, според нуждите на туриста от лечение и релакс.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Внедряване на платформа TripXV.com от „Орфей Клуб Уелнес“ АД
2. Специализиране на платформата върху уелнес и СПА Туризъм
3. Регионална интеграция и трансформиране на платформата към
дигитален регионален борд по туризъм
4.5. ПЛАТФОРМА CLUBXCHAIN.COM ЗА ТУРИЗЪМ И ПРИВЛИЧАНЕ НА СРЕДНАТА КЛАСА ОТ СВЕТА В
ПЛОВДИВ
ClubXchain е интернет платформа за комплексни туристически услуги,
базирана на блокчейн технологията. ClubXchain е платформа за пътешествия и
уелнес за хората от „средната класа“ от света, основно от САЩ, Индия и Китай.
ClubXchain ще покаже нов модел на пътуване, базиран на икономиката на
споделянето, като ще информира таргетираните потребители за възможността
да пестят, пътувайки - в концепцията на платформата ще бъде заложена бонус
система, която не е толкова популярна в туризма и културата. Иновативният
елемент в сравнение с традиционните туристически платформи е идеята за
използването на блокчейн технология, която ще даде на контрагентите,
доставчиците на услуги и ползвателите на платформата сигурност, доверие,
бързина на транзакциите и гаранция за изпълнението на поетите ангажименти
от доставчиците и техните клиенти, чрез ползване на смарт договори.
Платформата ще предлага всички известни форми на плащане на
заявените продукти и услуги. Обемът на финансовите транзакции се очаква д а е
много голям, което е свързано с комплексния характер на предлаганите
туристически услуги.
Едно от най-интересните, безопасно и „историческо богато“ място в
Европа е България – страна със 7000-летна история. Хората от другите страни и
континенти могат с един „дълъг полет“ да попаднат в Европа като посетят за 10на дни различни дестинации в България и други европейски държави.
Разработчиците по този проект – Платформа „ClubXchain” ще убедят
„пътешествениците“ от средната класа със звук и картина и в интерактивен
режим, че няма по-интересно място за „пътешествия и уелнес“ от Европа и в
частност България.
ClubXchain ще реши редица проблеми, като:
остарял модел на резервиране
лошо изживяване по време на резервационния процес
огромен процент от резервациите за хотели, пакети и конкретни
дестинации са вдъхновени от приятели
липсата на резервации през мобилни устройства
нов вид пътувания- холограмни пътувания
интуитивност-например, когато клиентът влезне в сайта да излиза поле,
което го пита какво иска и да предлага готови предложения – „мързеливо“
пътуване през холограмен образ или с анкета- тип виртутален агент онлайн туристически агент с изкуствен интелект и добавена реалност.
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Платформата ще осигури редица ползи за потребителите си като:
Блокчейн осигуряващ сигурност на транзакциите
Блокчейнът изключва трети страни и оптимизира разходите правейки госта
и домакина по-доволни
Бързина и интуитивност
От А до Я в туризма и културата-всичко на едно място
Ще направи онлайн туроператорът-експерт в Европа
Голям и сигурен бранд с гарантирана експертиза за ваканции
Динамично пакетиране
Намаляване на разходите
Създаване на ексклузивна клубна програма - чрез събиране на точки от
резервации, ревюта, покани към приятели, спечелени бонуси.
Комбо оферти
В бъдеще ще осигури market place за туроператори и индивидуални
клиенти.
П РЕДЛОЖЕНИЯ :
1. Внедряване на платформите от ОКУ АД
2. Дигитален маркетинг на новия модел на резервиране и
холограмно пътуване от „ИТ Академия“ АД
3. Дифузия на блокчейн технологиите от Лабораторен комплекс на
Пловдив Тех Парк.
4.6. ПЛАТФОРМА SMART STUDENT И ДР. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЯ
В своята същност платформата „Smart Student” (http://smart-student.bg) е
платформа за дистанционно обучение. Най-общо дистанционното обучение може да
се опише като обучение, при което учащите се намират на различно място от това на
преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други
комуникационни средства.
Този тип платформи се оказват успешни във време на криза, но имат и редица
други предимства:
ниската цена на обучение, защото веднъж създаден учебният материал може да
бъде предоставен на неограничен брой обучаеми.
много по-голям брой обучавани могат да бъдат ангажирани, поради факта, че
могат да го правят в удобно за тях време.
по-лесна и бърза оценка на знанията на обучаваните.
бърз анализ на получените знания - при добавяне на ИИ към вече
съществуващите платформи за дистанционно обучение. Това от своя страна, ще
доведе до обновяване на учебният материал и повишаване качеството на
обучение.
Чрез методите на онлайн обучението започва една нова ера в образователните
технологии, ера на неограничените възможности. Множеството предимства ги правят
все по-предпочитани. Разбира се, онлайн курсовете не могат и няма да изместят
изцяло традиционните, но те представляват отлична тяхна алтернатива и допълнение.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Проект „Център за развитие на дистанционното обучение“ към ПТП
2. Внедряване на платформата „Смарт Стюдънт“ в Образователния
комплекс на ПТП
Гимназия по информатика
Колеж по иновативни технологии
МВУИЕЛ „Махатма Ганди“
4.7. ПЛАТФОРМИ ЗА ИТ ОБУЧЕНИЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ НА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
„Софт Уни“ и „ИТ Университет“ на „ИТ Академия“ АД и „Пловдив Тех Парк“ АД
Образованието се развива все още в известните от последните сто години
формални рамки, но обществото е различно. Живеем в общество на промяната в
чиято основа е знанието. Всичко в нашия свят вече се основава на знанието, на
нашата способност да го усвояваме и прилагаме в променящите се условия.
Развитието поражда постоянно нови потребности за чието удовлетворяване трябва
постоянно да променяме уменията и нагласите си.
В едно динамично общество, където всеки ден буквално възникват нови
професии и области за личностна реализация, в общество на огромна мобилност, на
нови предизвикателства за милиони хора, непрестанно учене се превръща в
необходимост. Човек трябва да се учи цял живот за осигуряване на професионална
реализация в различни области, за да планира собственото развитие и да го променя,
когато обстоятелствата го налагат.
Ние твърдо заставаме зад „Учение цял живот”, което е заложено е в проекта.
Международно Висше училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма
Ганди“ (МВУИЕЛ) - http://mvuiel.bg
Проектът е насочен към хора с ниска ИТ грамотност и има за цели повишаване
на конкурентоспособността на пазара на труда и намаляване на дигиталното
неравенство. За тази цел е изградена платформата за онлайн обучения
http://edu.itakademia.bg към „ИТ Академия” АД и в партньорство с „Пловдив Тех
Парк” АД http://optela.com.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Проект МВУИЕЛ за учене през целия живот
2. Дифузия на иновациите в платформите за ИТ обучения чрез ПТП
3. Внедряване на платформата „Edu.itakademia” на „ИТ Академия“ АД
4.8. ПЛАТФОРМА ЗА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ И УСЛУГИ ФИНЕТИКА
FINETIKA (www.finetika.eu)
e banking-as-a-service платформа, базирана на
блокчейн технология и изкуствен интелект (AI), която предоставя инструментите,
необходими за стартиране и мащабиране на финансови услуги. Платформата е
разработена от „Етик Финанс“ АД (www.efinance.bg)
и „ИТ Академия“ АД
(www.itakademia.bg), и е типичен пример за продукт от FinTech индустрията. Той е
изграден от независими микро услуги (секции) на API, които могат да се използват
подобно на лего блокове.
Основната структура на онлайн платформата за финансови услуги на блокчейн
FINETIKA и всички нейни модули са базирани на криптиране на blockchain SHA-256.
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Потенциалните клиенти на FINETIKA - Платформа за финансови услуги са млади
предприемачи и стартиращи компании с афинитет към иновации в областта на
финансите и информационните технологии.
Очакваните дейности за улесняване на съвместното създаване и/или усвояване
на технологии и бъдещите съвместни НИРДИ са свързани с развитието на
платформата до ниво, което би могло да бъде правилно стартирано в работещ бизнес
на финансови институции за изпълнение на транзакции и услуги, както следва:
1) Изпълнение на платежни транзакции чрез платежни карти или други подобни
инструменти: Клиентите са лица, които могат да плащат онлайн чрез своите
разплащателни карти всякакви суми за стоки и услуги, ако търговците и
доставчиците на услуги предоставят тази опция за плащане.
2) Изпълнение на паричен превод - услуга за плащане, при която средствата се
предоставят от платеца без откриване на платежни сметки на името на платеца
или получателя с единствената цел да се прехвърли съответната сума на
получателя или друг доставчик на платежни услуги, действащ от име на
получателя и/или когато такива средства са получени от името на получателя и
са му достъпни: клиентите на тази услуга са лица, които при спешни случаи могат
да предоставят на други лица, разположени на други места, суми в брой.
3) Иницииране на плащане - услуга, която инициира плащане по искане на
потребителя на платежни услуги във връзка с платежна сметка, поддържана при
друг доставчик на платежни услуги:
4) Предоставяне на информация за сметката - услуга, която предоставя обобщена
информация за една или повече платежни сметки.
5) Платформата FINETIKA ще предоставя и застрахователни услуги (автомобилни,
имотни, здравни и др.), както и сделки с ценни книжа (облигации, акции и др.) на
регулирани пазари.
FINETIKA като блокчейн платформа е предназначена да се използва като дневник
за транзакции за финансови услуги. Blockchain технологията наскоро се разглежда за
множество други приложения, тъй като тя съдържа уникални свойства, включително
сигурност, прозрачност и изключване на промени в базата данни.
FINETIKA притежава потенциала да бъде част от революцията във финансовата
индустрия чрез промяна на начина, по който се извършват различни услуги във
финансовата индустрия.
Превъзходството на проекта на FINETIKA е по само своя характер като платформа
за финансови услуги за широк кръг потребители с афинитет към иновациите в
областта на финансите и информационните технологии. FINETIKA обхваща прилагането
на високотехнологични технологии във финансовите услуги, внедрени във всичките
му модули - блокчейн SHA-256 криптиране и изкуствен интелект.
Създателите гарантират, че всяка финансова организация, която закупува и
внедрява FINETIKA в своя бизнес, ще има големи предимства пред своите конкуренти.
Възможностите на FINETIKA ще допринесат за цялостното задоволяване на нуждите на
крайните потребители на финансови услуги и ще спечелят по-широк пазарен дял за
организацията. Съвременните технологии, включени в платформата, ще направят
финансовите транзакции лесни, бързи, удобни и сигурни.
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Blockchain технологията е обявена за следващото голямо нещо след създаването
на интернет и сигурен трансфер на информация. Една област, в която тези технологии
вероятно ще окажат голямо влияние е финансовият сектор. Блокчейнът като форма
на технология за разпределена база данни (DLT) има потенциал да трансформира
утвърдените финансови институции и да доведе до по-ниски разходи, по-бързо
изпълнение на транзакциите, подобрена прозрачност, одит на операциите и други
ползи. Очаква се внедряването чрез blockchain технология и AI драстично да намали
цената на транзакциите в полза на всички потребители на тази платформа. Прегледът
на финансовия пазар на 21 век доказва, че финансовите организации, предлагащи
лесни, бързи, удобни и сигурни услуги, ще спечелят предимство.
Етичните финанси нарастват в световен мащаб с изключителни темпове.
Глобалният форум за етични финанси оценява, че в световен мащаб на етична
основа се управляват активи на стойност над 27 трилиона долара. Това отразява
огромен и разрастващ се пазар с повече инвеститори на дребно и професионални
инвеститори, които признават, че факторите на ESG играят съществена роля при
определянето на риска и възнаграждението.
FINETIKA като финансова платформа, основана на етични принципи, се разглежда
като нов нормален режим, осигуряващ основен контрол за основа на решенията за
инвестиции и финансиране. Освен това етичното финансиране е важен инструмент
за подкрепа и растеж на местната общност икономика и МСП. В комбинация с
blockchain и изкуствен интелект, платформата заслужава особено внимание на
перспективните инвеститори и потребители.
Най-значимите постижения на FINETIKA във Fintech индустрията ще бъдат в
следните области на интерес:
1) Обработката на плащания във FinEtika е фокусирана върху третирането на
плащанията като дигитален фактор на опит.
2) Blockchain технология, която се развива и сега започва да формира основата на
новите методи за управление на доверието във финансовите транзакции.
3) Може би най-незабавното очевидно решение е използването на блокчейн
технологията за намаляване на инфраструктурните разходи.
4) Изкуствен интелект - основен градивен елемент на нови софтуерни продукти
поради големите съществуващи бази данни за предпочитанията на
потребителите във все повече и повече свързани свят и общности.
5) Алтернативното финансиране може да генерират решения за хора, които иначе
не биха имали достъп до необходимите средства за постигане на целите си.
FINETIKA ще прилага т. тар. Стратегия за пазаруване (GTM), която има много
предимства. Той ще помогне при действия и позициониране на пътища от идеята до
пазара като:
Намаляване на времето за пазаруване, Намаляване на разходите, свързани с
пускането на продукта, Увеличаване на способността за адаптиране към промените,
Управление на иновационните предизвикателства, Гарантиране на ефективно
клиентско изживяване, Гарантиране на спазването на регулаторите, Осигуряване на
успешно стартиране на продукта, Избягване на грешен път, Изграждане на път за
растеж, Изяснява план и посока за всички. Разработването на цялостна стратегия за
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GTM е инвестиция във време и ресурси, но може да помогне за създаването и
осигуряването на жизнеспособен път към успеха на пазара.
Целта на стратегията за GTM е да подобри ключовите бизнес резултати. Това се
осъществява главно чрез привеждане в съответствие с развиващите се нужди на
вашите клиенти.
При съвместно създаване или технологично адаптиране на FINETIKA ще бъдат
изследвани следните области на НИРД в сектора FinTech:
Плащания и транзакции, Мобилно банкиране, Електронна търговия: изследвания
и разработки в областта на виртуалните POS системи и решения
Големи данни, Управление на база данни: изследвания в областта на системи за
управление на БД и базирани в облак приложения за съхранение на данни
Изкуствен Интелект във финансовите услуги: изследвания и разработване на
система за кредитен риск, базирана на изкуствен интелект
Партньорско кредитиране и краудфъндинг: правни проучвания и предложение за
процедура за отпускане на кредити за P2P в местните общности; интеграция на
P2P модул във Finetika
Риск, Поверителност и сигурност - криптиране, влизане и разрешаване:
проучване и разработване на криптиране и процедури за разрешаване,
използвайки шифриране SHA-512
Blockchain, токенизация, цифрови портфейли - наблюдение, сравнение на
характеристики и предлагане на подобрения в цифровите портфейли;
предложения за прилагане на токенизация в определени сектори на
икономиката
Онлайн застрахователни услуги (автомобилни, имотни, здравни и др.): Проучване
на съществуващи решения и разработване на нови предложения и методи за
издаване на застрахователни полици изцяло онлайн.
API на FS: проучване, адаптиране и внедряване на свързаност на платформата с
най-популярните съществуващи fintech приложения, отнасящи се до
плащанията.
Разработка на хардуер: изследвания в областта на безконтактните платежни
системи за мобилни устройства.
Що се отнася до екосистемата на финансовите услуги, най-новите тенденции в
индустрията на FinTech, в които разработчиците на FINETIKA се опитват да бъдат в
крак, играят съществена роля за определяне как секторът се развива и цифрово
преобразува живота на хората. Сега, създателите на FinTech решения променят как
работи всичко с трансформирането на ядрото на застраховката, методите на
плащане, заемите, кредитните сетълменти и дори повече. За да отговорят съответно,
банките и доставчиците на плащания започнаха да си партнират с компаниите
FinTech или разработиха и внедриха свои собствени FinTech решения.
Бизнес моделът на FINETIKA ще има значително предимство пред конкурентите и
ще е от полза за клиентите, прилагайки най-новите технологии на blockchain и AI.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Внедряване на платформата FinEtika от „Етик финанс‘ АД
2. РИЦ за развитие на финансова технология
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4.9.

ПЛАТФОРМА ЗА БМБС ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА В
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛОВДИВСКИЯ БИЗНЕС

Atlasnet.bg – Платформа на Бизнесмрежа за българите по света - обособена
система от дистрибутори, доставчици на търговските услуги, доставчици на
инфраструктура и клиенти, които извършват основната част от бизнес комуникациите
и транзакциите си чрез Интернет.
„Бизнесмрежа за българите по света” е социална бизнес платформа от типа B2B
- проект на „Е-Бизнес Клъстер“, гр. Пловдив, който е сдружение по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел с учредители „Пловдив Тех Парк“ АД, „ИТ
Академия“ АД, „Корпорация за технологии и иновации“ АД и много други пловдивски
технологични фирми.
Изкуственият интелект (ИИ) е ключов компонент от структурата на БмБС, които е
основна част от всекидневната дейност на платформата.
БмБС използва усъвършенствано машинно обучение (machine learning), за да
направи всичко необходимо, за да улесни предлаганото съдържание, за да разпознае
лицата в снимки и да насочи потребителите към рекламата. Също така се използва
изкуствен интелект (ИИ) за идентифициране на визуални изображения и за да
предложи препоръки за подходящи сделки и транзакции.
„Бизнесмрежа за българите по света” е ориентирана към бизнеса на българите
по света – към тази част от спонтанно създадените като мрежа отношения на
диаспората. С голяма достоверност може да се направи изводът, че в много други
отношения взаимодействието между българите е на много по-високо равнище:
Националното самосъзнание и традициите са обект на много инициативи (в
много региони по света живеещите там българи се чувстват повече българи от
тези, които са в пределите на Родината).
Българските училища и други културни институции по света се разрастват повече
от тези в България.
Български медии се създават и развиват по всяко кътче на света.
Жизнеспособните певчески хорове и самодейни състави в чужбина са повече от
тези, които все още поддържат живеца в България.
В стопанските отношения на българите по света (става дума за всички – в
страната, българските общности, емиграцията, пътуващите българи) трябва да се
вкара, организирано чрез БмБС, още по-мощен стимул и то на най-високо
технологично равнище и това да бъде духът на Интернет. Успоредно с това е
необходимо да се повишава непрекъснато финансовата грамотност и да се
осигурява финансиране на целите.
Създаването на тази БмБС ще доведе и до друга социална трансформация на
икономическите агенти от български произход. Това, разбира се, е тяхно лично дело,
така както виждаме подобна трансформация и във Фейсбук и Линкедин и други
социални мрежи.
Филтърът за масовостта на „Бизнесмрежа на българите по света” е българският
език, на него се осъществяват контактите и сделките между членовете на мрежата.
За подпомагане на дейността на членовете и продажбата на българските стоки
по света е разработен Конгломерат от сайтове на БмБС, който включва:
Основни бизнес сайтове:
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www.atlasnet.bg– основен сайт портал на „Бизнесмрежа за българите по света“,
B2B сайт – с безплатна регистрация и изграждане на профили на членовете на
БмБС, където търговски фирми, предприемачи и професионалисти, представят
дейността и продуктите си и комуникират помежду си за осъществяване на
бизнес сделки, общи проекти, възможности за търсене на партньорство,
съдружие и т.н.
www.FinanceBG.com – онлайн медия за финанси и бизнес и
еspisanie.financebg.com – електронно списание за финансови новини, анализи,
прогнози и научни публикации
www.anonsi.bg– C2C сайт за безплатни обяви
Спомагателни сайтове на БмБС:
www.finetika.eu – блокчейн платформа за финансови и бизнес услуги и
консултации, инвестиционни проекти и капиталови участия, европейски проекти
и програми.
www.itakademia.bg – разработка и поддръжка на атрактивни уеб сайтове, уеб
платформи за електронна търговия, изкуствен интелект, СЕО оптимизация,
интернет реклама и др.
www.orpheusclub.com – комплексна услуга за организиране на пътувания и
посещение на бащиния край, уелнес, балнео и спа пакети, хотелско
настаняване, самолетни билети, организиране на тържества, уелнес
преживявания и здравословен начин на живот – винени и медени турове,
консултации и пакети за дигитална детоксикация, консултация и продажба на
здравословни добавки.
www.collegeomega.com - IT обучение и образование. Компютърни мрежи,
графичен и интериорен дизайн, е-търговия, системно програмиране и др.
www.Fintv.eu – онлайн финансова и бизнес телевизия – обучения по финансова
и технологична грамотност, презентации и новини;
www.bg-wiki.org– свободна бизнес енциклопедия на българите по света.
Обединяването на членовете на „Бизнесмрежа за българите по света” им
позволява да се включат в глобалната търговия и да реализират мащабни
иновационни проекти, които трудно биха осъществили самостоятелно; да повишават
непрекъснато своята финансова и технологична грамотност; да си взаимодействат
при развитието и финансирането на бизнеса си.
Предстои разширяване на Конгломерата с нови сайтове тип B2C, C2C и т.н с за
целите на БмБС и членовете на бизнесмрежата.
Основна цел на БмБС е „Постигане на конкурентоспособност на българските
търговци, предприемачи, производители, професионалисти и хора от бизнеса,
участници в Бизнесмрежата – от страната и чужбина” чрез:
1) Внедряване на най-новите софтуерни и маркетингови продукти на социалните
мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес за търговия между
български производители и търговци чрез изграждане на B2B бизнесмрежа от
типа „съюз” в Интернет.
2) Включване на бизнес действията на българи от всички точки на света за
осъществяване на:
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внедряване на високи технологии не само в електронната търговия, но и в
индустрията на България от българи, които се завръщат за да приложат
наученото по света;
инвестиционни участия в български проекти на хора, които се завръщат в
България или просто закупуват акции и дялове от български предприятия;
редица социални програми за неравностойните позиции на българи и
посещения на бащиния край.
Създаване на социален капитал чрез изграждане на Бизнесмрежата за
българите по света, посредством която и при прилагане на кооперативните принципи
за сътрудничество ще се получи икономическа изгода за членовете на БмБС и
участниците в електронния бизнес между българи, увеличавайки продажбите на стоки
и услуги във всяка точка на света.
Сътрудничеството на членовете на БмБС им предоставя възможност да ползват
общи онлайн маркетинг методи, съвместно да организират и участват в събития
и по този начин да намалят значително разходите си за реклама и маркетинг.
Това ще намали себестойността на техните продукти и услуги и ще могат да ги
предлагат на значително по-конкурентни цени.
От една страна, българските стоки и услуги, предлагани от членовете на
бизнесмрежата са конкретно насочени към задоволяване на нуждите на българи
от България и света.
От друга страна, чрез БмБС членовете имат възможност по-лесно да привлекат
вниманието на потребителите от останалия свят и да ги превърнат в свои
клиенти.
Чрез електронната търговия, предвидена в БмБС, взаимноизгодното
сътрудничество, прилагането на последните хардуерни и софтуерни практики на
мрежовата икономика от типа В2В, В2С и С2С в българските фирми да се постигне за
няколко години удвояване на обемите на търгуваните стоки и услуги българско
производство.
Целта, която БмБС си поставя, е не само да оптимизира разходите по
аутсорсинга, но преди всичко да акумулира както иновация и ноу-хау в рамките на
Интернет-обществото, но и рязко да повиши степента на познаване и пазарно
присъствие сред широката публика.
Бизнесмрежата си поставя за цел да бъде един от пионерите в използването на
механизмите и технологиите на дигиталната икономика сред българската общност. За
да бъде уеб порталът на „Бизнесмрежа за българите по света” наистина ефективен, е
нужно той да стане не просто допълнение, а неразделна част от цялостната
маркетингова стратегия и да бъде напълно интегриран в цялостната рекламна
стратегия на отделните бизнес единици, включени в него.
Oсновни фактори за развитие на бизнесмрежата
Бизнес-идеята, колкото и уникална да е тя, ще бъде реализирана, ако се създаде
солидна база от клиенти, на които да предоставим всеобхватна информация за
предлаганите от БмБС продукти и услуги.
Екипът на „Бизнесмрежа за българите по света” е изграден от мотивирани хора,
притежаващи специализирани професионални умения.
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„Бизнесмрежа за българите по света” планира да разработи за своята дейност
„Кодекс за бизнес етика и отговорност“, който формулира желанието на членовете и
моралното задължение за насърчаване на социално отговорния бизнес, който носи
полза за обществото.
По повод изключителната нужда от разширяване на възможностите за продажби
на услуги и продукти, предлагани от БмБС, ще бъде разработен и специален проект
„Програма за интернет бизнеса”.
Прилагането на тези ключови документи гарантира устойчивостта на БмБС в
дългосрочен план и плановост в постигането на стратегически цели, създаване на
добавена стойност на продуктите и услугите, които предлага, и привличане на
достатъчно ресурси за обезпечаване на дейността.
Съставителите на Предложението за Регионален икономически модел за
интелигентна специализация (РИМИС - Пловдив) считаме, че платформата на
Бизнесмрежа за българите по света би имала особено важна роля за привличане на
младите българи от чужбина и в интернационализацията на пловдивския бизнес.
ПОЛИТИКИ:
1. Проект за интеграция на БмБС „РИМИС“
2. Развитие на Конгломерата от сайтове на БмБС
3. Съставяне на „Кодекс за бизнес етика и отговорност“ на БмБС
4.10.

ПЛАТФОРМА „БИБЛИОТЕКА ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ (ИТ И ИИ)
За да формализират най-добрите практики за добре управлявани IT отдели,
Библиотеките за инфраструктурата на информационните технологии (БИИТ, на анг.
ITIL) се създават за да помагат на организациите от публичния сектор да пренасочат
ресурсите си в услугите на бизнеса.
Известни като „управление на услуги“ сред работещите с БИИТ, тази стратегия
насърчава ИТ отделите да надхвърлят рутинното изпълнение, актуалната сървърна
статистика и системите за съхранение и мрежово оборудване. Вместо това БИИТ
насочва IT групата да мисли като своите „Клиенти“. Това се отнася до хората вътре в
организацията, които разчитат на технологията, за да вършат работата си.
Акцентът върху това, което е необходимо на организациите за постигане на
целите на мисията им е намирането на обща позиция и допирни точки с друга
нарастваща ИТ тенденция - Облачните технологии.
Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии (от англ. IT
Infrastructure Library - ITIL) е библиотека за инфраструктурата на информационните
технологии. БИИТ е колекция от специализирани методологически принципи,
синтезирани от най-добрите практики, с цел да се оптимизират процесите за ИТ
услуги.
Използвана от стотици организации по цял свят, БИИТ философията се разраства
благодарение на насоките и принципите описани в БИИТ - книгите, базирани на найдобрата практика на частната индустрия и публичната администрация. БИИТ услугите
включват обучение, сертификация, консултиране, софтуер и внедряване.
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БИИТ е набор от правила, независими от производителите, които описват един
систематичен подход за въвеждане, изпълнение и управление на ИТ и техните услуги.
БИИТ дефинира процеси, функции, роли, отговорности и градивни елементи. Те
формират базата за ефективно и ефикасно използване на ИТ.
БИИТ съдържа серия от книги даващи препоръки за осигуряването на
качествени ИТ услуги, както и необходимите средства за тяхната поддръжка. БИИТ е
разработен заради нарастващата зависимост на организациите от ИТ и включва в
себе си най-добрите практики за ИТ Управление на Услугите.
Принципът, който стои в основата на разработването на БИИТ е осъзнаването,
че организациите стават все по-зависими от ИТ за постигането на собствените си
корпоративни и бизнес цели. Това предопределя по-големите изисквания за високо
качество на предлаганите ИТ Услуги.
Използваният в библиотеката процесен подход напълно съответства на
стандартите на ISO 9000. Подходът акцентира вниманието на предприятието върху
постигането на поставените цели и на ресурсите, необходими за постигането им. Той
е изключително полезен за измерването и управлението на дейността на
предприятието, което всъщност го прави толкова популярен.
Понастоящем на основата на БИИТ (ITIL) е преминал в международния стандарт
под името ISO 20 000.
СТРУКТУРА НА БИИТ (ITIL)
Текущата редакция на БИИТ включва седем книги:
Поддръжка на услугите (Service Support)
Доставка на услугите (Service Delivery)
Планиране на внедряването на управлението на услугите (Planning to Implement
Service Management)
Управление на приложенията (Application Management)
Управление на инфраструктурата на информационно-комуникационните
технологии (ICT Infrastructure Management)
Управление на сигурността (Security Management)
Бизнес-перспектива (The Business Perspective)
както и „допълнителната“ книга – „Управление на конфигурациите“ (Software
Asset Management).
Най-известната част от БИИТ са десетте базови процеса, обезпечаващи
поддръжката и предоставянето на ИТ услуги – IT Service Management или ITSM:
Процес на управление на инцидентите
Процес на управление на проблемите
Процес на управление на конфигурациите
Процес на управление на промените
Процес на управление на връзките
Процес на управление на нивото на услугите
Процес на управление на капацитетите
Процес на управление на наличностите
Процес на управление на непрекъснатостта
Процес на управление на финансите
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Освен това, в структурата на процесите ITSM важна роля играе структурата за
поддръжка на потребителите – Service Desk.
БИИТ ЗАПЪЛВА ПОТРЕБНОСТИ
Законът на Клингер-Коен може да е стартирал в ерата на модерните ИТ отдели в
публичния сектор през 1996 г., но това не реши едно от най-големите
предизвикателства: как да донесе ред и дисциплина към постоянно променящи се ИТ
стратегии.
Въвеждане на БИИТ (ITIL):
Тази рамка (създадена за първи път преди десетилетия от британците
правителството) предоставя подробни насоки за документиране и управление на
всеки компонент на информационната инфраструктура в голяма организация. Найновите итерации на рамката, изисква дисциплинирана отдаденост към това, което се
нарича сървис мениджмънт.
Мениджмънтът на услугите чрез БИИТ подтиква ИТ отдела да мисли не от гледна
точка на технологиите, а от гледна точка на клиентите. Това са хората в организация,
които използват технологично базирани процеси за своята работа, като напр. да
анализират списъци с терористични заплахи за усилване на сигурността в страната
или списъци с пакети храна на нуждаещи се семейства.
Истинският подход в управление на услуги изисква определена умствена
гимнастика от старите хардуерни инженери и приложни специалисти. В света на
БИИТ, реперите за представянето, мрежова пропускателна способност и софтуерни
модули не са първите неща, които трябва да имате предвид при изпълнение на
мисията на агенция или организация.
Винаги на първо място вниманието трябва да е към процесите, които да
задвижат иновациите и да направят обслужването по-добро. С други думи, не се
фокусирайте върху новите камбанки и звукове, които се предлагат от най-новия
хардуер и софтуер, фокусирайте се върху това как най-добре да комбинирате всички
ресурси в най-ефективния оперативен процес – казва БИИТ мантрата.
ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ И БИИТ
Какво общо има между изкуственият интелект (ИИ) с БИИТ? На най-основно
ниво, това е доста просто: в свят, доминиран от технологии (айфони, таблети и
мобилни устройства), никоя ИТ политика не би могла разумно да изключи изкуствения
интелект, защото, да речем, той вече е там.
Смартфоните, например, са перфектен пример за мейнстрийм ИИ софтуер, в
който прости разговорни команди се преобразуват в търсене в Интернет, телефонни
обаждания, напомняния и др.
Функциониращият хелп-деск е в основата на всеки IT отдел. С помощта на хелпдеск с изкуствен интелект за подобряване на повтарящите се задачи, които някога са
били отговорност на ИТ служителите, стават автоматизирани, освобождавайки ценно
време за по-стратегическа и сложна работа.
Освен това, като управлява жалби и заявки, обслужването чрез изкуствен
интелект не само облагодетелства ИТ отдела, но практически и всеки друг отдел във
всяка организация.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БИИТ В ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК
За по-добро развитие на Регионалния Модел за Интелигентна Специализация
(РИМИС –Пловдив) авторите на проекта, считат че в гр. Пловдив ще е изключително
полезно за институциите и фирмите от града и региона да бъде организирана
Платформа „Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии и
изкуствения интелект (ИТ и ИИ).
Платформата на БИИТ би могла успешно да бъде организирана от Пловдив Тех
Парк, като доказано средище на високите технологии, науката и бизнеса.
За изграждане на „Библиотека за инфраструктурата на информационните
технологии и изкуствения интелект (ИТ и ИИ) считаме, че проектът би могъл удачно да
бъде реализиран с участието на Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив и
технологичната фирма „Глобал Бизнес Инроудс“ от Бангалор, Индия.
Всички ще се съгласят, че авторитета, значението и дейността на библиотека
„Иван Вазов“ за гр. Пловдив и за целия Южен Централен район на България не се
нуждае от разяснения и доказване, но накратко бихме желали да опишем индийската
компания.
Със седалище в Силиконова долина на Азия - гр. Балнаглор, Индия, „Глобал
Бизнес Инроудс“ е международна бизнес компания за технологии и управление на
проекти, която е специализирана в дейности улесняващи достъпа и внедряването на
технологии в предприятията.
„Глобал Бизнес Инроудс“ разполага с експертен опит, за ускоряване трансфера
на иновативни технологии, развитие на пазара, идентифициране на
партньори/клиенти и мащабиране на пазарни възможности.
„Глобал Бизнес Инроудс“ предоставя информация за пазара за усвояване на
технологиите, технологично-търговската осъществимост и оценки. Те подпомагат
компаниите в цялата гама от управление и поддръжка на технологична
комерсиализация чрез локализация на технологиите и разработване на бизнес
модели в световен мащаб. „Глобал Бизнес Инроудс“ е изградил екосистема от
възприемащи технологии в Индия в публичния и частния сектор.
„Глобал Бизнес Инроудс“ е регистрирана в гр. Балгалор, Индия, с офиси в Тех
Парк Пловдив, България и Кеймбридж - Великобритания. Компанията има екип от
високо квалифицирани служители технически персонал и мениджмънт консултанти.
„Глобал Бизнес Инроудс“
има голям опит в работата по проекти на
Европейската комисии. Компанията получава финансиране по инициатива Хоризонт
2020, наречена партньорство Европа-Индия за иновации. „Глобал Бизнес Инроудс“
също беще определена за възлов представител на Enterprise Europe Network в Индия.
ПОЛИТИКИ:
1. Платформа „Библиотека за инфраструктура на ИТ и ИИ“ – организира и
разработва ПТП
2. Интегриране на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив и „Глобал Бизнес Инроудс“ –
Бангалор в проекта за платформа
3. Интегриране на „БИ на ИТ и ИИ“ със специализирания модул на
Междууниверситетска научна библиотека – Пловдив

79

4.11. ПЛАТФОРМИ НА НОВ ТИП КОМПАНИИ – ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИИ
Интелигентните предприятия използват най-новите технологии, за да превърнат
идеята в бизнес действие - в реално време. В резултат на това ускоряват
иновативните процеси, основани на работа с данни и автоматизирането на
процесите, пускат нови бизнес модели, доставят изключителни преживявания и др.
ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СЛУШАТ, РАЗБИРАТ И ДЕЙСТВАТ.
Водещите предприятия в икономиката, основана на опита са тези, които слушат,
разбират и действат в непрекъснат и свързан цикъл на подобрение. Те събират
информация за клиента, служителя, продукта и развитието на марка във всяка точка
на контакт. Те използват мощни технологии, за да усетят възможностите, рисковете и
тенденциите. И те превръщат тази интелигентност в смислено действие във всяка част
от бизнеса.
Данните са основен двигател зад решенията, които вземате направете своя
бизнес, стратегията си и в крайна сметка желаните бизнес резултати.
КАКВО ПРЕВРЪЩА ПРЕДПРИЯТИЕТО В ИНТЕЛИГЕНТНО?
Интелигентно и Предприятие са две различни думи, но употребени съвместно те
означават много. Интелигентността в областта на компютърните науки се отнася до
компютър или точно машина, която има своите изчислителни възможности за
обработка на данни, а Предприятие, като цяло, се отнася до бизнеса или компанията.
И така, Интелигентно предприятие се отнася до бизнес, който има своите
изчислителни и обработващи решения, които могат да свършат задачата по-бързо с
по-малък риск.
Платформата на интелигентното предприятие се издига до управленския подход,
който помага при прилагането на технологии и нови примери за услуги, за да
предизвика предизвикателството за подобряване на производителността, свързана с
предприятие или организация. Джеймс Брайън Куин представи концепцията за
интелигентно предприятие в своята книга за Intelligent Enterprise, Интелигентното
предприятие представлява следващата ера на корпоративното изчисление. Визията
на интелигентно предприятие беше въведена от SAP на годишната конференция
SAPPHIRE NOW и ASUG, която се проведе във Флорида, Съединените щати, през 2018
г. Според SAP интелигентно предприятие използва главно активи от данни за
постигане на желаните резултати по-бързо и с по-малко рискове. Това може да стане
с помощта на нови интелигентни технологии като изкуствен интелект, машинно
обучение, интернет на нещата, блокчейн и много други.
Платформите на интелигентните предприятия не са нищо друго освен успешно
прилагане на интелигентността в бизнес процес и клиентски опит и да обединят
хората, процесите и данните за изграждане на фантастичен обект, който би могъл да
поведе и управлява пазара. SAP разработи повече от хиляда приложения (API) и
използвайки тези API и можем да превърнем всяка възможност в продажба. Тези
приложения са достъпни на SAP API Business Hub. В този бизнес център има достъпни
няколко приложения, като разпознаване на изображения, класификация на
изображения и няколко други.
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ЕВОЛЮЦИЯ НА ЦИФРОВАТА ЕРА В ИНТЕЛИГЕНТНА ЕРА
1960 г. – 1990 г.

Големи компютри

1990 г. - 2000 г.

Клиент-сървъри и
Интернет

2000 г. - 2020 г.

Мобилни, облачни
технологии и големи
данни

от 2020 г.

Интелигентни
технологии

Големи компютри,
транзистори и
силициева революция.
Широколентов интернет,
широко възприемане на
персоналните компютри
Мобилни устройства и
смартфони, социални
мрежи
Машинно обучение,
Интернет на нещата
(IoT) и блокчейн

Индустриална
автоматизация
Автоматизация на
бизнес процесите
Дигитална
трансформация
Интелигентни
предприятия

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПЛАТФОРМАТА НА ИНТЕЛИГЕНТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Има три типа умения, които платформата на едно интелигентно предприятие
може да предложи и тези три възможности осигуряват три типа резултати. Тези три
възможности са, както следва:
Видимост - Интелигентното предприятие предлага по-голяма видимост. То
предоставя възможност за събиране и свързване на информацията, която преди
е била скрита. Следователно, могат да бъдат открити модели, които преди това са
били скрити от погледа.
Фокусиране - На върха на видимостта, интелигентното предприятие осигурява
фокусиране, т.е. способността да се възпроизведе въздействието на
потенциалните опции и чрез тези модели оскъдните ресурси да бъдат насочени
към зоните на максимално въздействие.
Експедитивност - Това е способността на интелигентното предприятие да
реагира по-бързо на промените, които се случват на пазара или на бизнеса, и да
включи бизнес процесите към правилните клиенти.
КОМПОНЕНТИ НА ПЛАТФОРМАТА НА ИНТЕЛИГЕНТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Интелигентното предприятие се състои от три необходими компонента и те са,
както следва:
Интелигентен пакет - Обикновено се състои от интелигентни приложения, като
клиентски опит, мрежа, управление на скоростта и цифрово ядро за всяко
направление в бизнеса, така че тези приложения да осигуряват SAP облачна
платформа и SAP облачна платформа за анализи. Основното му предимство е, че
е модулен, което го прави лесен за консумация и лесен за работа.
Дигитална платформа - Тя осигурява равномерен цифров слой за улавяне на
стойността в реално време от различни типове данни в облачната платформа. Тя
също така предлага високоефективно съхранение на данни и различни
възможности за анализ.
Интелигентни технологии - Те се състоят от различни нови интелигентни
технологии като машинно обучение, интернет на нещата, изкуствен интелект, а
също и блокчейн. Тези технологии с в помощ на клиентите да изпълняват
задачите си бързо и с намалени рискове.
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КАК СЕ СЪЗДАВА НА ИНТЕЛИГЕНТНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Начинът за създаване на интелигентно предприятие включва няколко
аналитични техники, като:
Когнитивна аналитика - когнитивен компютинг, изкуствен интелект
Предписателна аналитика - невронни мрежи, задълбочено обучение, машинно
обучение
Описателна аналитика - класификация на клъстери, регресия
ПРИМЕРИ ЗА ПЛАТФОРМИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Банково дело и финанси - Интелигентното предприятие играе жизненоважна
роля в областта на банковото дело и финансите, като напр. за предотвратяване на
измами и управление на риска, а също и за откриването му. То също така може да ни
каже как да се възстановим след такива рискове. То също така предоставя анализ на
обратна връзка и анализ на отношението, т.е. положителна, отрицателна или
неутрална обратна връзка. С помощта на тази обратна връзка, предоставена от
клиента, то предлага правилна визия за пазара.
Образование - Интелигентното предприятие също така играе много важна роля,
когато става дума за образование, тъй като с помощта на няколко интелигентни
технологии предоставя дистанционно обучение на учениците в голям мащаб. То също
така включва и адаптивно обучение, което включва комутативна и формираща среда
за учениците.
Здравеопазване - С помощта на различни интелигентни технологии като
машинно обучение, интернет на нещата, изкуствен интелект и много други можем да
създадем няколко продукта, които бързо могат да се развият във всяко здравно
предприятие. Например, с помощта на машинно обучение и неврални мрежи, можем
да направим приложение за откриване на кожни заболявания, което може да ни
каже болестта на пациента и с помощта на това предприятието ще се развива.
Логистика и транспорт - Транспортния сектор се състоят от автомобилен,
железопътен и морски транспорт. Когато говорим за автомобилния транспорт,
няколко подобрения като динамично ценообразуване и управление на трафика ще са
от полза. В наши дни динамичното ценообразуване се използва от различни
предприятия като OLA и UBER, тъй като увеличават цените им, когато има голям
трафик или когато има голямо търсене на превозното средство.
Медии и развлечения – при тях включва различни неща като анализи срещу
кибератаки, анализи на видео и социалните медии, журналистически данни и много
други. Може да бъде даден като пример приложението при всеки медиен плейър.
Така че, с помощта на различни интелигентни технологии като изкуствен интелект,
компанията може да генерира подходящ плейлист на песни, които потребителят иска
да слуша въз основа на предишните си търсения и песните, които е чул преди.
Туризъм и хотелиерство - Както е при медиите и развлеченията, същото е и с
туризма и хотелиерството, интелигентното предприятие ще показва нещата въз
основа на предишните търсения. С помощта на няколко интелигентни технологии
можем да създадем UI чатботовете за разговори. Потребителят ще прави своето
търсене чрез тях и въз основа на данните, които се съдържат в чатбота - ще показват
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резултатите. А с помощта на интернет на нещата, можем да направим умни стаи за
клиенти, което би било от полза за организацията.
Застраховане - Тук също има много рискове и управление срещу измами.
Поради дигитализацията, застрахователните компании са започнали да използват
нови технологии за постигане на своите бизнес цели. С помощта на различни техники
те могат да събират данните и информация за клиентите.
БЪЛГАРСКИ ПРИМЕРИ НА ИНТЕЛИГЕНТНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Към настоящия момент не са много българските компании приели стратегия за
интелигентно предприятие.
Един от малкото примери е на Сирма Груп Холдинг, от чийто сайт разбираме, че
в началото на 2018 г. компанията е обявила своята стратегия за развитие и растеж, с
основен фокус интелигентната трансформация на организациите и създаването на
когнитивни софтуерни решения за бизнеса.
Сирма се фокусира в процеса на трансформацията на организациите към
„интелигентни организации”. Твърдят, че имат технологии и know how за всички етапи
от този преход – от събирането на данни – вътрешни, външни, структурирани,
неструктурирани, отворени, свързани, „тъмни” и т.н., през изграждането на моделите
и хранилището на знания, разработване на аналитични модели и модели за
предвиждане, базирани на изкуствен интелект, до предоставянето на „човешки”
интерфейси от ново поколение към вътрешни и външни потребители.
От публикация в Инвестор.бг разбираме, че усилията на дружествата от Сирма
са съсредоточени в най-перспективните сектори в ИКТ – „бизнес софтуер“
(Информационни и комуникационни технологии) и „ИТ услуги“. Именно тези два
сегмента спряха спада в ИКТ сектора през 2016 година и обещават динамичен ръст
в близките години. За разлика от технологичните гиганти, като Amazon, Apple, Google,
IBM и Microsoft, които също развиват когнитивни технологични решения, фокусът на
Сирма е към ниши от МСП (малки и средни предприятия) в сферите на
специализация на групата, които изостават от технологичния тренд за използване на
технологии, базирани на изкуствен интелект.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО ПРЕДПРИЯТИЕ В РИМИС - ПЛОВДИВ
Във връзка с предложението за формиране на регионален икономически модел
за интелигентна специализация (РИМИС - Пловдив) напълно подкрепяме SAP, според
които стратегията за интелигентно предприятие е основен план за бъдещето на
бизнеса. Интелигентните предприятия използват най-новите технологии, за да разбият
организационните грамади, превръщайки идеите в бизнес действия - в реално
време.
Приемането на стратегия за интелигентно предприятие води до множество
предимства:
Затваряне на празнината в опита. Итеративен подход за интегриране на данни,
който помага компаниите да се доближат до пълното разбиране на всеки отделен
клиент или служител и да отговарят на техните уникални очаквания.
Отключване нови източници на растеж. Вграждане на интелигентността в
процесите, предвиждане на нуждите и предпоставките при търсене. Създаване на
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нови бизнес модели, продукти и услуги, за радост на клиентите и подсилване растежа
на предприятията.
Изграждане на водещи компании. Иновационна дейност и постигане на нови
резултати с технологии като изкуствен интелект (AI), машинно обучение, блокчейн и
интернет на нещата (IoT). Автоматизиране, предвиждане, осмисляне и осигуряване
бъдещето на компаниите в индустрията.
ПОЛИТИКИ:
1. Платформа за интелигентно предприятие на „ИТ Академия“ АД
2. Център за дифузия на иновацията „Интелигентно предприятие“ в ПТП
3. Създаване на полицентрична мрежа в ЮЦР за възприемане на
иновацията „Интелигентно предприятие“
4.12. ПЛАТФОРМА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ - ФОРУМ ЗА МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ И КОМЕНТАРИ НА
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Интернет платформа за публикуване на мнения и препоръки и сигнали от
гражданите, които да подпомагат процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство, с оглед подобряване на гражданското
участие в тези процеси, с цел открито и прозрачно управление и превенция от лоши
практики при взимане на решения при актуализиране на правната рамка в България.
Платформата, която е част от уеб сайта http://rimii.eu/ представлява
интегрирана инициатива за граждански мониторинг и контрол върху действията на
администрацията (виж т.3.13 Ролята на гражданското участие и принципа на Добро
управление).

5. ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕЧЕ ИНДУСТРИЯ И ИНОВАЦИИ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
НА ГР. ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ЮЦР
Индустриална политика
Регионалната индустрия е изправена пред огромни предизвикателства:
задълбочаващ се процес на глобализация, необходимост от срочни мерки за
опазване на околната среда и ограничаване на отрицателното въздействие върху
климата, нарастваща ограниченост на ресурсите и пригодената за обработка земя,
технически и технологични иновации и неблагоприятно демографско развитие.
Южен централен район се нуждае от модерна, интегрираща индустриална
политика. Тя следва да има за цел не само развитието на индустрията, но да
допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, за
провеждане на активна политика по въпросите на заетостта, образованието, научните
изследвания и развойната дейност, опазването на околната среда, за превръщането
на страната в привлекателна за чужди инвестиции. С други думи, необходима е
индустриална политика, насочена към устойчиво развитие на региона. В нейната
основа следва да залегнат принципите на икономическата ефективност, социалния
баланс, ефективното използване и опазване
на природните ресурси. С
реиндустриализацията и модернизирането на съществуващата индустрия трябва да се
разкрият нови работни места и перспективи за по-добър и достоен живот.
В рамките на Европейския съюз липсва единна индустриална политика. Тя е в
компетенцията на националните правителства. Европейската комисия предвижда
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повишаване на относителния дял на индустрията в създаването на БВП от 15,2%
на 20% през 2020г., като за това се предвиждат три групи от мерки:
Значително увеличаване на инвестициите в индустрията;
Разширяване на търговията в рамките на Европейския съюз;
Повишаване на експорта на малките и средни предприятия в страни, извън
Европейския съюз.
Индустриалната политиката трябва:
Да притежава интегриращ характер, предполагащ пълен обхват както на
различните области и общини на региона, така и на самите предприятия,
независимо от техния размер. Този интегриращ характер е продиктуван от
сравнително малкия размер на регионалната икономика и индустрия като цяло,
на нейната експортна ориентация и свързаната с нея необходимост от
повишаване на конкурентоспособността.
Да има определени приоритети, отчитащи както специфичните особености на
региона, така и съвременните тенденции в развитието на веригата на създаване
на стойността.
Да отчита промяната, настъпила в парадигмата на индустрията през последните
години.
Да се ориентира в началната си фаза към създаване на подходяща регионална
рамка и едва след това да се заеме с приоритетните отрасли на индустрията.
Целесъобразно е създаването на Регионален съвет за развитие на индустрията,
техническите иновации и нови технологии.
Иновационна политика
Многобройни изследвания показват, че преките чуждестранни инвестиции
играят важна роля в повишаването на иновационната сила на регионалното
стопанство. Това се постига както чрез трансфер на капитал и ноу-хау и инвестиции в
научно-изследователска и развойна дейност, така и чрез конкурентния натиск, който
упражняват върху местните фирми, принуждавайки ги да инвестират в научноизследователска и развойна дейност. Относително малки, отворени икономики в
ЕС като Ирландия, Белгия и Австрия привличат целенасочено мултинационални
компании като инвеститори в научно-изследователска дейност. Тази стратегия се
възприе също така от Унгария и Чехия. България няма ясно изразена стратегия по
този въпрос. Независимо от това, страната и регионът се нуждаят от ориентирана към
бъдещето системна иновационна политика.
Съществуващата система на иновации не позволява на страната да ускори
икономическия растеж и съкрати изоставането от другите страни-членки на ЕС.
Българската икономика и регионите са предимно потребители на технологии (в найдобрия случай те биват усъвършенствани). Ситуацията изисква постепенното
превръщане на икономиката от потребител в производител на технологии.
Иновациите следва да се насочат в необработени ниши на технологичния сектор и по
пътя на задълбочаване на научно-изследователската и развойна дейност да
придобиват все по-радикален характер, което в крайна сметка ще им позволи
бързо и дълготрайно настаняване на пазара (предимството да бъдеш пръв, first mover
аdvantage).
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С помощта на изобретенията (иновациите) и предлагането на нови продукти
респ. технологии настъпва промяна в структурата на търсенето, което от своя страна
създава нови импулси и стимули за нови изобретения (иновации). По такъв начин, в
резултат на взаимодействието на участниците на пазара възниква едно
трансформиране на знанието в нови продукти и технологии, което в крайна сметка
води до растеж на цялото национално стопанство, до икономически растеж.
В този процес държавата изпълнява двояка роля. Тя следва да се грижи за
създаването на необходимите условия в районите, на инфраструктура за развитие на
фундаменталните науки и изследвания и провеждането на такава образователна
политика, позволяваща както тясно сътрудничество между науката и бизнеса, така и
създаване на възможност за бизнеса да привлича висококвалифицирани кадри, от
една страна. От друга страна, държавата може с помощта на данъчното облагане и
системата на държавни помощи (субсидии) да въздейства върху възвращаемостта на
инвестициите в определени области на техниката и технологиите (технологична
политика), както и в определени сектори и региони на икономиката (индустриална
политика), особено в крайграничните общински икономики. Тази двояка роля в
крайна сметка се отразява директно върху икономическия растеж. С други думи,
иновационната политика намира своето отражение в технологичната и индустриална
политика.
Безспорно иновационната политика може да бъде успешна само тогава, когато е
съпроводена с достатъчни инвестиции в наука и развойна дейност. Според
Националната програма за реформи (2011-2015г.) в изпълнение на стратегия
„Европа 2020” средствата за научно-изследователска и развойна дейност следва да
достигнат 1,5% от БВП през 2020г. Това е една амбициозна цел, но средствата са
недостатъчни, като се има предвид, че Германия инвестира почти 3% от БВП.
В „Националната програма за развитие на България 2030“(проект), която е
рамков стратегически документ от най-висок порядък са определени три
стратегически цели, чието реализиране е предвидено чрез целенасочени политики и
интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие. Към
Ос на развитие № 1 „Иновативна и интелигентна България“ са определени три
национални приоритета:
1) Образование и умения
2) Наука и научна инфраструктура
3) Интелигентна индустрия
Индикаторите на приоритет № 2, които страната трябва да достигне към 2030г.
са:
Разходи за НИРД (% от БВП) – 2,5 %, като текущата стойност (2017 г.) е
0,75%, а средното ниво в ЕС е 2,06 %
Научни публикации сред 10% най-цитирани – достигане на средното ниво в
ЕС, което в момента е 11,46%, а в страната 2,68%
Индекс на Съюза за иновации - „Умерен иноватор“, в момента България е
„Плах иноватор“
Представените индикатори показва, че България и нейните региони са далече от
най-добрите постижения.
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Спонтанни наблюдения през последните години в българската индустрия
показват, че иновациите се финансират със собствени средства. Достъпът до чужд
капитал (банков или от други източници) е изключително ограничен. Без улесняване
на достъпа до банков кредит за иновации едва ли ще може да се реализира една
национална системна иновационна политика.
Според изследване на Световната банка, българските предприятия, които
въвеждат иновации се развиват 1,5 пъти по-бързо и разкриват повече работни места
от тези, които не внедряват иновации.3
Относително продължителният цикъл на иновациите изисква държавна подкрепа
и поощряване на иновационната дейност. В света се забелязва все по-ярко
тенденция за такава подкрепа и поощряване по време на описаната по-горе в
изложението фаза на еуфорията. Но ако изследователската дейност не довежда до
конкретни резултати в продължение на пет години, обикновено държавната подкрепа
се прекратява. Но тази подкрепа е изключително необходима във фазата на
отрезвяването и фазата на реориентацията, когато фирмите са склонни поради
липсата на конкретни резултати да прекратят изследователската и развойна дейност.
Затова намаляването на броя на регистрираните патенти не трябва да служи като
аргументация за липса на необходимост от държавна подкрепа и поощряване на
иновационната дейност. Затова следва да се изгради действащ механизъм за
наблюдение на изобретателската дейност и регистрацията на патенти, като
основен източник на информация за формиране на държавна политика за подкрепа
и поощрения на иновационната дейност.
Основа на новата иновационна политика може да стане една клъстерна
стратегия на правителството, която следва да бъде разработена на основата на найпрогресивното в световен мащаб.
ПОЛИТИКИ:
1. Към трите стратегически цели на „България 2030“ да се включи нова цел №1:
„Икономически растеж“
2. Към Осите за развитие на „България 2030“ да се включи Ос № 1 „Икономически
просперираща България“ с три национални приоритета: БВП, Инвестиции и
Доходи на населението
3. Превръщане на Регионалния академичен център към БАН – Пловдив в
споделена научна инфраструктура за ЮЦР
4. Създаване на Център за върхови постижения за био- и нано- храни в ЮЦР
5. Развитие на центъра за компетентност по мехатроника с партньор ТУ – Пловдив
6. Създаване на Регионален иновационен център по лазерни и оптични технологии
в ЮЦР
7. Превръщане на „Лаборатория по лазерна безопасност“ към ПТП в „Регионална
лаборатория за технологични изпитания“
8. Създаване на „Регионален център за партньорски проекти за трансгранично
сътрудничество“ към ПТП

3

Research, Innovation Can Help Unlock Bulgaria’s Smart Growth Potential, The World Bank, Press Release, February 7,
2012
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6. ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНДУСТРИЯТА – ПОДГОТОВКА ЗА ПЕТАТА
ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
С подготвянето на стратегии за иновации в индустрията, трябва да се създадат
предпоставки за модернизиране, дигитализация и конкурентно позициониране на
Пловдивската регионална икономика в средносрочен до дългосрочен план – 20202030.
Взаимодействието на индустрията със сферата на услугите изпълняват важна
роля за българската и регионалната икономика. В същото време протича и се задава
нова Пета индустриална революция, породена от новите поколения цифрови
технологии и Платформеното мислене и Изкуствения интелект.
Цел и направления на Изкуствения интелект са:
Създаване на дигитален прототип на човешки мозък, който се опитва да
функционира като такъв ( процес, известен като прехвърляне на съзнание);
Машинен интелект – мозъчни невронни функции, изпълнявани от машинно
конструиран набор от инструменти, целящи обучението на невронните мрежи;
Увеличаване на когнитивните способности на човешкия мозък чрез генетично
или фармакологично моделиране – биоинформатиката също се занимава с този
дял на ИИ;
Мозъчно-компютърни интерфейси – в ежедневието познати като augmented
reality, но не лимитирани до тази граница.
Роботиката също е интердисциплинарен дял на ИИ. Освен това всяка година се
появяват нови деривати на изброените дисциплини.
Мнението на експертите относно настоящето и бъдещето на ИИ варира в
широки граници, но може да се каже, че ИИ е в своята „юношеска възраст“.
Темповете на растеж обаче са бързи и много зависят от готовността на бизнеса да
прегърне тази технология, философия, нова идеология.
Напредъкът в цифровите технологии, в съчетание с други главни базови
технологии, променя начина, по който се проектира, произвежда, реализира на
пазара и генерира стойност от продуктите и свързаните услуги. Нововъведенията в
технологиите като интернет на нещата (ИН), съобщителни мрежи от пето поколение
(5G), компютърни услуги в облак, анализ на данните и роботика променят продуктите,
процесите и бизнес моделите във всички сектори, като в крайна сметка създават
нови отраслови структури, тъй като глобалните вериги на стойността се променят.
Българската промишленост е изправена пред предизвикателството да се възползва в
пълна степен и бързо от тези цифрови възможности. Това е от съществена важност за
осигуряването на средносрочна и дългосрочна конкурентоспособност на България с
последици за общото благосъстояние.
Цифровизацията осигурява уникална възможност за привличане на
допълнителни инвестиции в иновативни и бързо развиващи се цифрови и
цифровизирани отрасли в България.
Пътят към Индустрия 4.0 представлява еволюционен процес. Наличните базови
технологии трябва да се пригодят към особеностите на производствените технологии,
а едновременно с това и да се проучат иновативни решения за намирането на нови
места за разполагането им и за нови пазари. Тогава България, благодарение на
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Индустрия 4.0, ще е в състояние да доразвие конкурентоспособността си в
международен план и да поддържа на място голям производствен обем.
Развитието на Индустрия 4.0 ще засили не само конкурентоспособността на
България, но и ще тласне напред преодоляването на глобалните предизвикателства
(като ресурсната ефективност и енергийната ефективност) и на националните
предизвикателства (като моделирането на демографските промени). Все пак
технологичните иновации не бива да се изолират от техния социално-културен
контекст. Едновременно с това самите културно-обществени промени са силен стимул
за иновациите. Това е в сила и за демографските промени, които притежават
потенциала да се отразяват върху всички важни обществени сфери: върху
организацията на обучението, работата и здравеопазването за удължаване на
живота, а с това и върху комуналните инфраструктури, което пък играе централна
роля за продуктивността на всяка икономика. Оптимизацията на взаимодействието
между технически и иновационни процеси ще даде съществен принос към
конкурентоспособността и производителността на България.
В рамките на политиките на ЕС ясно се откроява политическата воля за
създаване на предпоставки и подкрепа за развитието на водеща цифрова икономика
и общество. Индустриалната политика на ЕС за конкурентоспособност, растеж и
иновации е водеща за постигане на икономическия просперитет в Европа. Тя е един
от основните елементи в Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. Нейният обновен вариант обединява
всички съществуващи и нови хоризонтални и секторни инициативи. Политиките на
Комисията са насочени към даването на възможност на индустрията да създава
работни места и повишава конкурентоспособността на Европа, към стимулирането на
инвестициите и иновациите в областта на чистите и цифровите технологии и към
защита на европейските региони, най-силно засегнати от индустриалните промени.
Създаването на работни места и растеж, чрез иновации и инвестиции е в центъра на
ключовите инициативи на Комисията в подкрепа на индустриалната политика на ЕС.
Целта на инициативата на Европейската комисия за цифровизация на
европейската индустрия е да се засили конкурентоспособността на ЕС в областта на
цифровите технологии и да се гарантира, че всяка индустрия в Европа, в който и да е
сектор, навсякъде и независимо от размера, може да се възползва от цифровите
иновации. Това е първата индустриално-ориентирана инициатива на единния цифров
пазар и представлява уникална възможност за компаниите да модернизират,
интегрират цифрови междусекторни иновации и да станат лидери в следващото
поколение продукти, услуги, процеси и бизнес модели.
Европейската комисия следи състоянието на цифровизацията в ЕС чрез индекса
„Цифрова икономика и общество“ (DESI), който измерва какъв е напредъкът в
цифровата трансформация с помощта на няколко показателя - свързаност, човешки
капитал, използване на интернет, цифрови обществени услуги,използване на цифрови
технологии. Данните показват, че ЕС е постигнал напредък, но са необходими повече
усилия и инвестиции за преодоляване на разликата между най-напредналите в тази
област и страните с по-ниска ефективност, за да се възползват последните
максимално от цифровите възможности. В противен случай съществува риск от
създаване на „цифрово разделение“.
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Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото
(DESI) отразява постиженията на 28-те държави членки в широк спектър от области:
от свързаността и цифровите умения до цифровизацията на предприятията и
обществените услуги. Данните за 2017 г. показват, че ЕС бележи напредък, но
различията между най-добрите в областта на цифровите технологии и тези с по-слаби
резултати са все още значителни. Необходими са повече усилия и инвестиции за
извличане на максимална полза от цифровия единен пазар (ЦЕП). България попада в
групата на изоставащите държави, които показват резултати под средното за ЕС и
напредват по-бавно от ЕС като цяло. Българите, които използват интернет редовно,
извършват голямо разнообразие от онлайн дейности, но като цяло ниските нива на
умения за ползване на цифрови технологии възпрепятстват по широкото им
използване от гражданите и предприятията. Европейската комисия (ЕК) определя
бизнеса в България като недостатъчно иновативен в сравнение с останалите държави
в ЕС.
Технологична основа на Индустрия 4.0
Технологичната основа на Индустрия 4.0 се поставя от интелигентни, свързани,
вградени и цифрово интегрирани системи, които подпомагат в голяма степен
автоматизирането и автономното управление на производствените процеси. Те
обединяват хора, машини, оборудване, логистични системи и продукти, които могат
да общуват и да си сътрудничат директно помежду си. Производствените и логистични
процеси могат дори да се интегрират интелигентно между различни компании с цел
да се направи производството по-ефективно и гъвкаво.
В индустриалните стратегии първоначално са идентифицирани следните ключови
технологии, които обуславят развитието на Индустрия 4.0: индустриален „Интернет на
нещата“ (Industrial Internet of Things – IioT), симулации, добавена/виртуална реалност
(VR/AR), автономни роботи, облачни технологии (Cloud computing), киберсигурност,
триизмерно/адитивно отпечатване (3D printing), хоризонтална и вертикална системна
интеграция, анализи в големи информационни масиви (Big Data).
Този списък се допълва и с нови технологични решения, които ще изиграят
водеща роля: изкуствен интелект и когнитивни системи, машинно самообучение,
интелигентни мобилни приложения (мobile applications), блокчейн технологии,
цифрови платформи и други. Списъкът с технологии, който ще се отрази съществено
върху развитието на обществото, икономиката и индустриалното производство в
близките 5 до 10 години не може да бъде изчерпателен при настоящото ниво и
динамика на технологични иновации.
Въздействието на новите технологии в Индустрия 4.0 върху производствените и
бизнес процеси може да се обобщи със следното:
Създаване на нови продукти и услуги с вградена интелигентност, иновативни
бизнес модели и възможности за персонализиране и адаптиране към нуждите на
клиентите;
Цифровизиране на цялостния производствен цикъл, ускоряване на развойната
дейност чрез цифрово прототипиране и виртуално производство, гъвкава
организация на производствения процес;
Миниатюризацията като тенденция при производството на микрочипове,
електронни устройства, импланти и други.
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Принципи за внедрявана на Индустрия 4.0
Институционална подкрепа за развитие на Индустрия 4.0: идентифициране на
конкретни политики, механизми и инструменти за подпомагане развитието на
Индустрия 4.0 спрямо особеностите на българските организации.
Създаване на възможности за синергия със съществуващите политики, програми
и механизми за подкрепа.
Развиване на образователни и научни инициативи с цел създаване на капацитет
за институционално и организационно приемане на изискванията и
предпоставките на Индустрия 4.0.
Създаване на пилотни проекти и демонстрационни инсталации с цел
визуализиране и представяне на добри практики.
Иновационната политика в подкрепа на внедряването на Индустрия 4.0
Иновации
Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. - ИСИС
В ИСИС се констатира, че разходите и инвестициите, които предприятията влагат
в ИКТ продукти и услуги са все още ниски, което говори за ниска степен на
въвеждане на ИКТ.
В документа се отбелязват и други слаби страни в цифровизацията на
българската икономика и общество, като например: ниско ниво на използване на
интернет и интернет-базирани услуги от населението; ниско ниво на цифрова
грамотност на населението в сравнение със средното за ЕС; изоставане в
модернизацията на инфраструктурата на ИКТ за образованието и научните
изследвания и влошаващо се качество на образованието в областта на ИКТ;
изоставане в реализацията на електронното възлагане на обществени поръчки и др.
Заключава се, че без мащабно прилагане и използване на ИКТ в промишлените
сектори, и по-специално от страна на МСП, техният потенциал за растеж и износ се
ограничава.
В резултат на анализа се открояват основни приоритетни области за
интелигентна специализация (Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ,
Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, Нови технологии в креативни и
рекреативни индустрии). Чрез развитието на иновационния капацитет в тези области
се предвижда постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ цифров растеж,
който да осигури балансирана подкрепа на търсенето и предлагането на ИКТ. В този
смисъл, настоящата стратегия е в унисон с ИСИС - стимулиране на широкото
използване на ИКТ от предприятията, особено МСП, гражданите, и публичния сектор
за справяне с основните икономически и социални предизвикателства.
Човешки капитал и научни изследвания
Адекватните компютърни и интернет умения (цифрова грамотност) са от
съществено значение за разширяването на търсенето и използването на ИКТ,
услугите базирани на ИКТ, както и за развитието на икономически сектори с висок
иновационен потенциал. Положително е, че делът на специалистите по ИКТ в
работната сила нараства, което е много добър знак за българската икономика.
Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката до 2020
година задава основните цели, задачи, направления за информатизация на
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системата на образованието и науката в Република България до 2020 година, а също
и определя базовите принципи, подходи и условия за успешна реализация на процеса
на информатизация.
С Решение на Народното събрание от 7 юни 2017 г. е приета Национална
стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г.
Целта на Стратегията е чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие и
модернизиране на системата на научни изследвания България да се превърне в
привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови
технологии, да се издигнат позициите на страната в областта на науката, да се
повиши общественото доверие към науката, да се задържат и привлекат млади и
водещи учени в България. Като краен резултат да се постигнат устойчив
икономически растеж и значително повишаване на качеството на живот в страната.
Несъмнено развитието на науката ще окаже благоприятно влияние и на
бизнеса, особено на високотехнологичната, посредством използване на най-новите
научни тенденции/постижения, трансфер на технологии, възможности за
висококачествени
консултантски
услуги
и
достъп
до
съвременна
научноизследователска инфраструктура, обслужвана от компетентни специалисти.
Една от най-очакваните от обществото връзки на науката е тази с бизнеса.
Независимо от множество съществуващи ползотворни сътрудничества в тази
област все още има важни предизвикателства. Тъй като процесът е двустранен,
държавата трябва да създаде ефективни нормативни механизми, с които да
стимулира частните инвестиции в науката. От особена важност е развитие както на
приложната наука, така и на ефективни междинни посреднически звена, като
центрове за трансфер на технологии (към научните институции) и научноразвойни
отдели (към индустриални предприятия).

7. НОВА ФИНАНСОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ И ПООЩРЕНИЕ НА
ЕТИЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Както националната икономика в цяло, така и икономиката на Пловдивския
регион страдат от недостига на капитал, от неговата слаба акумулация, което изисква
разработването и прилагането на цялостна програма за решаване на капиталовия
проблем както в национален, така и в регионален мащаб.
Наличният национален капитал е недостатъчен и процесът на неговата
акумулация твърде бавен за генериране на висок и устойчив икономически
растеж;
Въпросът за акумулацията на капитала не е обект на задълбочено обмислена
стопанска политика на българската държава, базираща се на специфичен
национален икономически модел, отчитащ както общите тенденции в развитието
на Европейския съюз и процеса на глобализация, така и особеностите на
страната;
Българският бизнес е слабо капитализиран и неговата зависимост от банков
кредит не само не намалява, но се засилва като следствие на една не
съответстваща на неговите потребности кредитна политика;

92

Преобладаващата част от акумулирания национален капитал се управлява от
чуждестранни банки, които преследват тясно корпоративни интереси, които
често влизат в противоречие с интересите на националната икономика;
В продължение на почти две десетилетия широко пропагандираната вяра, че
доминиращото присъствие на чуждестранни банки и разгръщането на
конкуренцията ще доведат до разширяване на кредитирането и поевтиняване
на кредита не се оправда;
Необходимо е да се пристъпи към по-широкото и ефективно използване на
утвърдили се и доказали своя стопански успех организационни форми и
механизми за формиране на национален капитал за инвестиции в българския
бизнес като кредитната кооперация чрез рестартиране на Българската
асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране
(БАККОМ), изпълването на нейната работа с ново съдържание, както и
разпространение на получилите през последните десетилетия форми на етично
финансиране;
Целесъобразно е учредяването и развитието на клъстер за етично финансиране
като своего рода пилотен проект, който в случай на успех да бъде разпространен
върху територията на цялата страна, проект, в центъра на който да бъде една
Кредитна институция за дребен стопански и личен кредит.
При преобразуването на социалистическата общонародна собственост и на една
значителна част от кооперативната собственост в частна по силата на множество,
взаимосвързани причини беше унищожен значителен по обем национален капитал,
резултат на един продължил десетилетия процес на акумулация. Националната
икономика трябваше да се преобразува в пазарна в условията на невиждана
дотогава в историята на българското стопанство декапитализация, сурова банкова
криза в средата на 90-те години, тясно корпоративна инвестиционна политика на
чуждестранните инвеститори, закупили силно обезценените „перли” на българската
икономика и разтърсваща българското общество културна криза, резултат на прехода
от колективистично съзнание и социално поведение към стопански и социален
индивидуализъм. Дори и след 26 години на дълбоки преобразования и встъпване на
страната в Европейския съюз контролираната от българския капитал част от
икономиката е ниско капитализирана, което препятства нейното устойчиво развитие.
През всичките години на прехода се натрапва едно насаждано от определени
среди на политическия елит впечатление, че едва ли не новата българска,
пазарноориентирана икономика трябва да бъде изградена от чуждестранни
инвеститори, а ролята на националния капитал се свежда до това той да бъде
обслужващ и подпомагащ чуждестранния, но не и водещ. Дори и най-беглият поглед
върху стопанската история ще потвърди истината, че една национална икономика,
колкото и пазарна да е тя в смисъл на нейната отвореност, не може да бъде
изградена преимуществено с чуждестранен капитал.
Присъствието на чуждестранен капитал е:
първо, следствие на възможността от реализация на по-висока печалба от пониската цена на този или онзи фактор на стопанска дейност;
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второ, има временен характер, защото рано или късно цената на стопанския
фактор, предизвикал чуждестранната инвестиция, ще се покачи до равнището на
международния пазар и ще обезсмисли инвестицията;
трето, представлява интерес за всяка слаборазвита икономика, защото чрез
него се трансферира не притежавано от страната-домакин ноу-хау;
четвърто, което не само че се подценява, но и безотговорно пренебрегва, е, че
често изтеглянето на един или друг по-голям чуждестранен инвеститор може да
доведе до сериозно дебалансиране на националната икономика.
Както развитието на страната като цяло, така и на Пловдивския регион се
намират в силна зависимост от потока на чуждестранни инвестиции и средствата,
отпускани от бюджета на Европейския съюз. С почти натрапчивото присъствие на
темата за европейските пари в средствата за масова информация се създава
впечатлението, че те имат вечен характер и че България ще може дори да ги
използва в нарастващ размер. Това е обаче една илюзия, защото парите от бюджета
на Европейския съюз имат временен характер. Въпреки публично изразяваното от
европейските политици желание за укрепване на европейската интеграция, се
забелязват сериозни центробежни сили и тенденции, които, за съжаление, в резултат
на бежанската криза ще се засилват и които могат да доведат до преразглеждане на
цялата система за безвъзмездно ползване на средства от бюджета на Европейския
съюз. Богатите западноевропейски страни, осигуряващи средствата, предоставяни на
слаборазвитите посткомунистически страни и поемащи основната тежест от
бежанската вълна, която ще продължи с години и при определени условия ще се
засилва, са шокирани от категоричния отказ на страните от Вишеградската група да
поемат част от бежанския поток. Това неминуемо ще се отрази на разпределението
на средствата от бюджета на Европейския съюз и без всякакво съмнение ще засегне
и България. А това е сериозен риск за изостряне на капиталовия проблем в страната.
Въпросът за акумулацията на капитала не е обект на задълбочено обмислена
стопанска политика на българската държава, базираща се на специфичен
национален икономически модел, отчитащ както общите тенденции в развитието на
Европейския съюз и процеса на глобализация, така и особеностите на страната. По
силата на множество причини от политически и икономически характер ролята на
акумулацията на национален капитал за генериране на висок и устойчив растеж е
сериозно подценена, да не кажем, безотговорно пренебрегната.
Въпреки ниското равнище на данъчното облагане фирмите не могат да
формират достатъчно доход, за да увеличат собствения си капитал, което ограничава
възможността от разширяване на дейността. Зависимостта на българския бизнес от
банков кредит не само не намалява, но се увеличава, не на последно място поради
факта, че тежестта на критериите при отпускането на кредити от страна на банките
лежи не върху предполагаемия, бъдещ паричен поток в резултат на използването на
средствата от кредита, а върху пазарната стойност на изискуемите обезпечения.
Освен това, банките в България избягват средносрочния и дългосрочен
инвестиционен кредит, пък и повечето фирмите не могат да предоставят изискуемите
обезпечения за този вид кредит. Преобладава личният и дребен търговски кредит.
Навлизането на гаранционни схеми и фондове, както и фондове за рисков капитал не
могат да решат проблема с финансирането на българския бизнес. Следва да се

94

предприеме нещо радикално, за да може натрупаният под формата на спестявания
на населението капитал да заработи за българската икономика.
В продължение на почти две десетилетия широко пропагандираната вяра, че
доминиращото присъствие на чуждестранни банки и разгръщането на конкуренцията
ще доведат до разширяване на кредитирането и поевтиняване на кредита не се
оправда. Непазарно високите лихви, предлагани от банките с цел привличане на
депозитите на населението, оскъпяват цената на отпусканите кредити и затрудняват
тяхното обслужване от длъжниците.
Присъствието на чуждестранни банки от страни, обхванати от банкови кризи или
имащи сериозни проблеми в банковия сектор, са канал за дестабилизация на
банковия сектор. Гарантирането на влоговете съвсем не означава, че изпадането на
една или друга банка в затруднение не може да разтърси икономиката, както това
нагледно беше продемонстрирано от „Корпоративна търговска банка“. Първо,
защото въпреки широко рекламираната гаранция на влоговете, фондът не разполага
с необходимите средства, и второ, санирането на кредитен портфейл на фалирала
банка често води до вълна от фирмени фалити.
Все по-широко разпространение в Европа и света получават „етичните
инвестиции” и „етичното банкиране” като реакция и форма на недоволство на
населението и бизнеса от пазарното поведение на традиционните банки и особено
след глобалната финансова криза с нейния апогей, фалита на една от най-големите
инвестиционни банки „Lehman Brothers“ през септември 2008 г. В най-общи линии
те имат за цел насочването на паричния ресурс, формиран под формата на
спестявания на населението към финансирането на стопанска дейност,
съответстваща на ценностна система, в центъра на която стои човекът с неговите
материални и духовни потребности. Те все повече се разглеждат като алтернатива на
инвестициите с цел постигане на максимална индивидуална печалба, поради което
често се разглеждат като „инвестиции за общото благо”.
„Етичните инвестиции” и „етичното банкиране” са не само форма за акумулация
на капитал, но в тях се отразява и своего рода укрепване на самочувствието на
дребния спестител по отношение на банките. Ако досега той е разглеждал банките
като единствено място за съхраняване на своите спестявания, то сега той все посилно осъзнава, че не той, а банките са в крайна степен зависими от него, от
готовността му да предостави на тях тези спестявания, както и това, че спестяванията
могат да бъдат инвестирани така, че да бъдат използвани за цялото общество, а не да
бъдат използвани от традиционните банки за постигане на техните тесни
корпоративни интереси.
ПОЛИТИКИ:
1. Създаване на Регионален етичен фонд за финансиране на проекти в
областта на Индустрия 4.0 и изкуствения интелект“ – на принципа на
акционерното участие
2. Регионален тестов център за апробиране на технологии от Индустрия 4.0 и
проектни предложения по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ с Печат за
високи предложения, но неполучили финансиране
3. Интегриране на ЮЦР с водещи региони от ЕС в използването на програми
и мрежи, свързани с развитието и прилагането на Индустрия 4.0
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4.
5.

6.
7.
8.

Държавна финансова интервенция в разработването и въвеждането на
модела РИМИС, целящ повишаване на ресурсната ефективност на региона
„Регионален център за създаване и прилагане на нови финансови
инструменти“ с цел разширяване на обхвата на финансиране и достигане
до възможно най-голям брой регионални бенефициенти – към „Етик
финанс“ АД
Създаване към Фонда на фондовете на „Регионален фонд за начално
финансиране на предприятията“
Създаване на „Регионален фонд за рисков капитал“ за последващите етапи
от развитието на предприятията
ББР да създаде „Регионален гаранционен фонд в ЮЦР“ вместо
противоречивите и неефективни общински гаранционни фондове

8. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ БИЗНЕС МОДЕЛ И ФИРМИТЕ ОТ
ПЛОВДИВ – РЕГИОН
Понятието интернационализация включва всички дейности, отнасящи се до
връзките с чуждите пазари, които една фирма предприема. Политическите и
икономически промени в глобален мащаб безспорно оказаха влияние върху
понятието до такава степен, че днес то включва повече дейности, отколкото просто
износа на стоки за други страни. Така интернационализацията може да приеме много
форми като инвестиране в чужда страна (преки чужди инвестиции), формиране на
партньорства с чужди компании, наемане за подизпълнители на чужди експерти,
участие в международни мрежи и много други.
В исторически план интернационализацията на бизнеса започва едновременно
с възможността на човек да прекосява моретата и преминава границите, а самият
термин може да бъде интерпретиран и определян от различни гледни точки.
Броят на малките фирми, работещи на международно ниво расте бавно, но
сигурно. В резултат техният принос към глобалната икономика също става забележим
– факт, който променя тяхното място като потенциален търговски партньор.
Изследователите сочат, че времето между създаването на една фирма и нейната
първа международна дейност е станало по-кратко – фактор, който кара МСП да
действат бързо и организирано, за да бъдат в крак с развитието и новостите в
икономиката.
Въпреки всичко всяко МСП, решило да се заеме с международна дейност (както
в собствената си страна, така и извън нея), трябва да следва определена схема,
включваща серия от дейности, които следва да бъдат интегрирани във фирмената
стратегия. Тази група дейности ще формира стратегията за интернационализация на
фирмата, която трябва да се базира на наличните й ресурси, тъй като липсата на
ресурси може сериозно да застраши изпълнимостта на международните дейности,
които МСП би желало да предприеме.
Стратегията за интернационализация е важен елемент от общата стратегия,
който ще формира целите на фирмата, ето защо нейното разработване е от значение
за бъдещето, тъй като касае дългосрочните й дейности. Интернационализацията в
резултат от добре разработена стратегия може да се окаже успешна и да осигури на
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фирмата конкурентни предимства на световния пазар, като например достъп до нови
пазари и клиенти за съществуващи продукти или услуги, получен капитал от
проникването на чужди пазари, достъп до ценни производствени процеси и
минимизиране на разходите за труд, развитие на основни компетенции, управление
на риска във фирмата, въвеждане в производство на нови продукти чрез повишена
международна конкуренция на местния пазар.
Подходи за достъп и навлизане на фирмата на външните пазари. Етапи в процеса на
интернационализация
Всяко едно предприятие, което има намерение да осъществява задграничен
бизнес, би следвало да проучи различните възможности за навлизане на избрания
пазар и да използва най-подходящите за целта подходи и начини на достъп. Всички те
са в пряка зависимост и плътно следват етапите в развитието на международната
проекция на предприятието, или казано по друг начин – степента на
интернационализация на неговата дейност.
От чисто формална гледна точка желаещото да навлезе на външния пазар
предприятие е изправено пред две крайни алтернативни възможности – или да
прехвърля своята готова продукция през националните граници и да я доставя в
чужбина, или направо да я произвежда там.
Решението за навлизане на чуждия пазар не е просто резултат от изолиран
анализ на отделни самостоятелно въздействащи фактори, а е следствие от
комплексно проучване и обосновка, с всички налагащи се и допустими компромиси,
отчитащи обективните реалности. Основен недостатък на разглеждания модел обаче
е пренебрегването на ролята на многобройните неикономически фактори.
Неслучайно, няколко години по-късно, Ким и Хуанг тестват допълнително обогатен
еклектичен модел. От направения анализ логично следва изводът, че днешната
практика по отношение на осъществявания от фирмите избор на начина за
навлизане на чуждите пазари изисква широка рамка, включваща много и найразнообразни фактори. Процесът на избора е изключително фрагментиран и включва
дори привидно несвързани фактори. Това в голяма степен е следствие от
протичащите днес глобализационни процеси, динамичното преконфигуриране на
международния бизнес, новите подходи при изграждането и управлението на
маркетинговите канали и редица други тенденции, които в своята съвкупност
изискват нови интердисциплинарни подходи в изследването на разглежданата
проблематика.
От направеният анализ на различните теоретични и практически аспекти на
формите за навлизане на фирмата на външните пазари може да се заключи, че:
1) Международната експанзия на предприятието е дълъг процес, който може да
отнеме години, и който изисква, като всички големи стратегически решения на
предприятието, всеобхватно, в повечето случаи проактивно поведение от страна
на висшето ръководство, за да се справи с всички трудности, които се проявяват
в сложната и несигурна международна среда.
2) В повечето случаи фирмената интернационализация се проявява като
постепенен процес, включващ поредица от поетапни развития. Това обаче не
означава, че разглежданият процес винаги протича гладко, във вид на точно
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3)

4)

5)

подредена, еднообразна последователност, която може да бъде обяснена с
помощта на една общоприета теоретична конструкция. В действителност,
поетапното задгранично разрастване не е единствената възможна опция.
Производителят разполага с много различни методи за практическо
осъществяване на достъпа до външните пазари. Тези методи може и да
демонстрират съществени различия помежду си, но това не ги прави взаимно
изключващи се. Точно обратното, налице са редица благоприятни предпоставки
за тяхното оптимално допълване.
Изключително
голямо
значение
за
ефективното
протичане
на
интернационализацията има предварителната рамка или моделът, който
предприятието следва да използва при обосноваване на решението си за
навлизане и установяване на чуждите пазари.
Познаването на традиционните и новите съвременни средства за достъп и
навлизане на международния пазар и разбирането за възможностите на всяка
опция в това направление стои в основата на тяхното адаптиране към
уникалните характеристики на отделната фирма и бранш. Наред с познаването
на теоретичните постановки обаче са необходими и знания за практическите
механизми, които движат бизнеса. В крайна сметка пътят на една фирма зависи
главно от вижданията за бъдещето и стратегическите цели, които тя си поставя.

9. УСКОРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
Според последни данни, 72% от населението на ЕС живее в големи градове,
малки градове или предградия, което превръща градовете в двигатели на
икономиката на континента. Градовете генерират 85% от европейския БВП; те също
така трябва да се изправят срещу множество взаимосвързани предизвикателства
като енергийните и климатични промени, трудовия пазар, миграцията, социалното
неравенство, замърсяването на въздуха, водата и почвата.
Въпреки това, благодарение на напредналите дигитални технологии, Европа има
възможността да преоткрие начините, по които се управлява развитието на
градовете, и да намери отговор на големите предизвикателства, с които се сблъсква
съвременното общество: ефикасно управление в здравеопазването, по-чиста околна
среда, зелена мобилност, предлагане на високостойностни работни позиции. Поради
високата гъстота на населението, градовете се намират в много добра позиция да
създават иновативни екосистеми, изградени от широк спектър от различни
заинтересовани страни като управляващи органи, индустрии, финансов сектор,
образователен сектор, обществени организации, социални партньори и други.
Градовете имат потенциала да осъществят на практика разработените политики.
В този контекст възниква „Предизвикателство дигитални градове“ (ПДГ), една
инициатива на Европейската комисия, целяща да подкрепя градовете по пътя им към
дигитална трансформация. ПДГ предлага съвети по дигиталните политики и подкрепя
петнадесет града в Европа. Предлаганата подкрепа ще ускори дигиталната
трансформация и индустриалната модернизация на градовете, за да могат те да се
възползват напълно от предимствата на четвъртата индустриална революция.
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Активното участие на кметовете е ключово за икономическия ръст, просперитет
и благосъстояние на европейските градове. Ангажираността на политическите лидери
играе важна роля при процесите на дигитална трансформация в градовете,
осигуряването на стратегически хоризонт, както и гарантира, че процесът на
разработване и прилагане на Стратегията за дигиталната трансформация ще доведе
до създаването на портфолио от конкретни стъпки и инициативи, подкрепящи
постигането на общата цел и адаптирани към местните условия в различните градове.
Различните инициативи трябва да бъдат координирани, за да се гарантира, че
усилията и ангажираността на градската администрация ще доведат до оптимални
резултати.
Независимо от факта, че Пловдив не е включен в тази инициатива на ЕК, е
възможно изграждането на проекта РИМИС – Пловдив като инициатива на
Пловдивската общественост. Развитието на Пловдив като дигитален град е
подкрепено от много заинтересовани страни в региона Южен Централен. Водещата
роля на Пловдив ще е решаваща в дифузията на дигитални технологии на област
Пловдив и градовете и селищата в ЮЦР.
Ангажираността на заинтересованите страни и потребителите е ключов аспект от
прилагането на РИМИС и включва информационен обмен и комуникация;
ангажираност/участие/сътрудничество/ съвместни дейности и вземане на решения
от участниците; както и отворено управление. Взети заедно, потребителската
ангажираност, реализирането на съвместни модели на управление, създаването на
екосистеми за сътрудничество и оптимизацията на потребителското поведение са
истинските цели зад въвеждането на технологии и отворени данни. Процесът на
ангажиране на заинтересованите страни вече започна посредством работата по
създаването на СДТС. Този процес ще продължи посредством подбора на ключови
заинтересовани страни, от приоритетните сферите на РИМИС, а именно стартъп
екосистемата, администрацията, комуналните услуги и транспорта. Селекцията може
да включва отделни лица, групи, агенции или организации, които по някакъв начин са
свързани с РИМИС. Четири или пет ключови представители на заинтересованите
страни ще бъдат избрани да участват в четири консултативни съвета – по един за
всяка сфера (стартъп екосистема, администрация, комунални услуги, транспорт).
Консултативните съвети ще се срещат веднъж месечно с представителите на
бизнеса/организациите, които осъществяват дигиталните дейности от РИМИС, за да
наблюдава процеса по реализацията им. Тези бизнеси/организации ще носят
отговорност за необходимото ежедневно управление на всяка от дейностите,
включително измерването и анализа на въздействието им, както и ще докладват на
консултативните съвети. Създаването на консултативните съвети и процесите за
вземане на решения са първа стъпка от прилагането на РИМИС.

10. СРЕДНОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА
ТРУДА – СЦЕНАРИИ ЗА НАШИЯ ВЗАИМОСВЪРЗАН СВЯТ
Прогнозирането на пазара на труда: значение, практика и рамка на модела
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През последните няколко години темите, свързани с дисбалансите на пазара на труда,
търсените и предлаганите умения и ролята на образованието са сред тези, към които
работодатели, синдикати, държавно управление и обществото като цяло проявяват
все по-голяма чувствителност и заинтересованост. Структурните несъответствия на
пазара на труда засягат все повече предприятия, организации и предлагащи труд на
глобално ниво, в т.ч. ЕС и България.
Изготвянето на дългосрочни прогнози за търсенето и предлагането на труд и
умения е предизвикателство пред икономическата практика, а дългосрочни прогнози
за пазара на труда се изготвят предимно във водещите икономики. Дългосрочното
прогнозиране на пазара на труда в България води началото си от 2013–2014 г.,
когато беше разработен Прогностичен модел за пазара на труда в България. Моделът
е в съответствие с добрите международни практики в областта. Включва
математически и статистически инструментариум, реализиран в специализирана
софтуерна среда (Python, R, EViews, PSPP, Excel, VBA). През 2018 г. бяха реализирани
актуализация и надграждане на модела. Методологичната рамка включва осем
взаимосвързани модула. Изготвените прогнози имат следните параметри: 120
професии, 35 икономически дейности, 28 области, 4 образователни нива, пол, 6
възрастови групи.
ПАЗАРА НА ТРУДА В ЕС И БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2008–2017
Заетост, безработица, производителност на труда
Динамиката на пазара на труда през последните десет години следваше цикъла
на икономическото развитие. След продължителен период на спад на заетостта в
годините между 2009 и 2013 г., обусловен от бавното и неустойчиво икономическо
възстановяване от влиянието на световната финансова и икономическа криза, от
2014 г. търсенето на труд започна да се повишава благодарение на стабилния ръст
на икономиката. Последното спомогна и за устойчивото намаление в коефициента на
безработица, който през 2017 г. почти достигна предкризисното си равнище.
В периода 2014–2017 г. заетостта започна плавно да нараства. За страните от
ЕС 28 коефициентът на заетост се повиши средно с 0.9 пр. п. до 67.7% към края на
периода, а коефициентът на безработица спадна от 10.2% през 2014 г. до 7.6% към
края на периода. Производителността на труда в страните от ЕС 28 започна да
нараства и достигна ниво от около 0.8%, предимно в резултат на повишеното ниво на
производство – БВП на годишна база нарасна средно за периода с 1.5%, докато
заетостта нараства средно само с 0.6% за трите години. От 2014 г. започна
тригодишен период, в който ръстът на българската икономика се ускори и се изравни
с този на потенциалния БВП.
През 2017 г. броят на заетите лица в България достигна 3 150.3 хил. души, а
коефициентът на безработица намаля и достигна най-ниската си стойност след 2008
г. (6.2%). През последните години производителността на труда в България
отбелязваше неизменно по-висок темп на нарастване от средния за ЕС 28: за
периода 2008–2017 г. акумулираното увеличение на реалната производителност на
труда в българската икономика беше 25.4%.
Иновации, технологична интензивност, професионални знания и умения
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Според последния доклад на Европейската комисия за иновациите, който
оценява страните съгласно конструиран композитен индекс за иновациите, към 2017
г. България се определя като скромен новатор, със стойност на индекса под 50% от
средния за ЕС и се нарежда на предпоследно място сред държавите-членки на ЕС.
През последните десет години се наблюдава бавно преструктуриране на заетите
от отрасли с по-ниска към такива с по-висока добавена стойност, но структурата на
заетостта в българската икономика остава по-неблагоприятна в сравнение с тази на
ЕС.
Според технологичната интензивност на отраслите, структурата на заетостта в
преработващата промишленост по-казва, че в България нискотехнологичните
отрасли продължават да доминират, но за периода 2008–2017 г. техният дял
намалява с 3.3 пр. п. до 56.4% през 2017 г. За сравнение, през същата година този
дял в ЕС 28 възлиза на 35.4%. Това се осъществява за сметка на увеличение в дела
на заетите в средно към нискотехнологични отрасли и в средно към
високотехнологични отрасли. В същото време, в българската преработваща
промишленост делът на заетостта във високотехнологични икономически дейности не
отбеляза подобрение през последните десет години, въпреки необходимостта от
ускорено технологично развитие с цел конвергенция и се запази около нивото си от
2008 г. (3.7% за 2008 г. при 3.6% за 2017 г.). За сравнение, делът на заетостта във
високотехнологични икономически дейности в ЕС 28 за 2017 г. бе 6.9%.
Разпределението на заетите в сектора на услугите по отрасли, изискващи
високи професионални знания и умения, и такива, използващи по-ниски
професионални умения, също показват, че не се наблюдава съществена разлика в
структурата към 2017 г. спрямо 2008 г. По-висок дял в заетостта продължиха да
заемат отраслите, ангажирани с дейности, съответстващи на по-ниски
професионални умения (51.5% през 2008 г. и 52.3% през 2017 г.). Това слабо
нарастване бе за сметка на намаление в дела на заетите в отрасли, изискващи
висока квалификация и умения (от 44.6% през 2008 г. на 43.0% през 2017 г.). В
същото време, през 2017 г. в ЕС 28 делът на заетите в сектор услуги с по-ниски
професионални умения е 43.8%, а този на заетите с високи професионални умения –
52.0%. Наблюдавано подобрение има в дела на заетите с високотехнологични
умения в услугите, в България техният дял през 2008 г. е 3.9% (колкото е и в ЕС 28
през същата година), а през 2017 г. – 4.7% (като нарастването е по-голямо от
наблюдаваното в ЕС 28, където през 2017 г. този дял е 4.2%).
СЪСТОЯНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА ЗАЕТОСТТА В КЛЮЧОВИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА СЕКТОРИ:
ТОП 7 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО БРОЙ ЗАЕТИ И СЕКТОР ИКТ
В средносрочен и дългосрочен хоризонт, водещите две икономически дейности,
които ще се характеризират с най-голям брой заети са преработваща промишленост
и търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети. Прогнозите показват, че броят на
заетите в тях лица ще продължава да надхвърля 1 млн. души. В случай на плавна
конвергенция към европейската икономика, ролята на преработващата
промишленост ще се засилва, въпреки очакваното свиване в заетостта, като за
периода 2018-2032 г. абсолютното изменение на заетостта в сектора ще възлиза на
43.4 хил., а процентното изменение – на 7.3%. При този сценарий на развитие, в
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същия период се очаква значително свиване на сектор търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети като редукцията на заетостта в сектора ще обхване 143.8
хил. души (спад от 27.4%) – както в резултат от общото свиване в заетостта, така и
вследствие на преструктурирането на икономиката. Строителството ще продължава да
има значимо влияние на пазара на труда, като очакваният ръст в заетостта в сектора
е 7.6%. През 2022 г. в сектора се очаква да бъдат заети 246.2 хил., а през 2032 г. –
250.6 хил. души. Настоящата структура на заетостта по икономически дейности в
България се характеризира с по-ниски от средноевропейските дялове на отраслите, в
които публичният сектор има преобладаващо участие: държавно управление,
образование и хуманно здравеопазване и социална работа. Очакванията в
средносрочен и дългосрочен хоризонт са за засилване ролята на тези три публично
доминирани сектора. Най-голямото нарастване следва да бъде осъществено в сектор
образование, като прогнозираният растеж за периода 2018–2022 г. възлиза на
13.8% (23.7 хил.). На следващо място е икономическа дейност хуманно
здравеопазване и социална работа, за която очакваният ръст за същия период е
10.0% (16.0 хил.) По отношение на ключовия за икономическото развитие отрасъл
създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения, прогнозите показват, че тези дейности ще запазят ролята си на
пазара на труда, като се очаква леко нарастване на дела на заетите в общата
заетост. През следващите години ще има известно оживление в сектора, като за
периода 2018–2022 г. се очаква ръст в броя на заетите от 3.5%. Прогнозите за
свиване на общата заетост в дългосрочен хоризонт няма да се отразят на сектора –
работещите в него ще запазят числеността си, като през 2032 г. техният брой ще
възлиза на 91.5 хил. При сценарий на технологично и инвестиционно развитие на
икономиката с темповете, наблюдавани през последните години, потенциалът за
значително разрастване на сектора е ограничен.
Прогнозите за потребностите от квалифицирана работна сила в ключовите
икономически дейности показват, че:
През 2022 г. най-голям брой лица с основно и по-ниско образование ще бъдат
необходими в дейностите преработваща промишленост (62.3 хил.), строителство
и търговия (25.6 хил.) и ремонт на автомобили и мотоциклети (14.3 хил.). Найголемите абсолютни нараствания се очакват в първите две дейности, докато в
сектор търговия се очаква известно свиване на потребностите от лица с основно
и по-ниско образование.
Най-големите потребности, които ще бъдат наблюдавани са за кадри със средно
образование. През 2022 г. в разглежданите ключови отрасли ще бъдат
необходими близо 1.5 млн. лица с такава квалификация. Водеща роля за това
търсене ще има преработващата промишленост, в която през същата година ще
са необходими 474.0 хил. души, следвана от търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети (376.9 хил.), строителство (173.3 хил.) и транспорт, складиране и
пощи (169.0 хил.). Подобно на процесите, характеризиращи търсенето на кадри
с основно образование, и в този случай най-големите абсолютни нараствания се
очакват в преработващата промишленост и строителството, а най-осезаемите
абсолютни спадове – в сектор търговия, където очакваното намаление за
периода 2018–2032 г. възлиза на 89.3 хил.
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Броят на необходимите служители с висше образование в ключовите сектори се
очаква да възлиза на 704.7 хил. през 2022 г. Най-голям брой работни места,
изискващи такава квалификация ще бъдат предлагани в дейностите държавно
управление (152.5 хил.) и образование (131.8 хил.). В тези два сектора ще са и
най-осезаемите абсолютни изменения в търсенето на такива кадри за целия
прогностичен период (2018-2032 г.). За същия период, най-големият спад в
потребностите от служители с висше образование се очаква в дейност търговия;
ремонт на автомобили и мотоциклети (30.9 хил.).
Професиите, които се очаква да са най-търсени са както следва:
В преработващата промишленост близо една трета от работните места ще бъдат
предназначени за работници в преработващата промишленост (през 2022 г.
техният брой ще е 53.9 хил., а през 2032 г. – 54.8 хил.), машинни оператори в
текстилното, шивашкото и кожарското производство (през 2022 г. техният брой
ще е 53.5 хил., а през 2032 г. – 54.4 хил.) и работници по производство на
облекло и сродни на тях (през 2022 г. техният брой ще е 51.3 хил., а през 2032 г.
– 52.1 хил.).
В строителството близо една трета от работните места ще бъдат заети от
работници в добивната промишленост и строителството (през 2022 г. техният
брой ще е 57.0 хил., а през 2032 г. – 58.1 хил.) и строители на сгради и сродни
на тях (през 2022 г. техният брой ще е 18.9 хил., а през 2032 г. – 19.2 хил.).
Друга професия, която ще има водеща роля за отрасъла е водачи на
тежкотоварни автомобили и автобуси (през 2022 г. тези водачи ще бъдат 14.8
хил., а в края на разглеждания дългосрочен хоризонт броят на заетите с тази
професия ще възлиза на 15.1 хил.).
През 2022 г., над една трета от заетите в дейност търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети ще бъдат на позиция продавачи в магазини, като
техният брой ще възлиза на 179.2 хил. (представляващи 36.0% от заетостта в
сектора). Прогнозите показват, че ще се наблюдава свиване на тези позиции на
пазара на труда, като през 2032 г. те ще намалеят на 136.7 хил. Други две
значими професии тук ще бъдат друг персонал, зает с търговия (през 2022 г.
броят на заетите на тази позиция ще е 28.8 хил., а през 2032 г. – 22.0 хил.) и
персонал, водещ стокови и транспортни документи (през 2022 г. този персонал
ще обхваща 21.9 хил., а през 2032 г. – 16.7 хил.).
Докато в предходните два сектора прогнозите показваха устойчиво търсене и
слабо нарастване на броя на заетите, в този случай се очаква спад в заетостта,
който ще се отрази на всички професии в сектора. В средносрочен план
водещите професии в търговията ще са с относително по-голямо значение, което
обаче ще отшумява в дългосрочен план. • В дейност транспорт, складиране и
пощи близо една трета от заетите ще са водачи на тежкотоварни автомобили и
автобуси (броят на заетите лица с тези професии през 2022 ще е 70.5 хил., а
през 2032 г. – 67.6 хил.). Други две важни професии за отрасъла са персонал,
водещ стокови и транспортни документи (през 2022 г. броят на заетите лица с
тази професия ще е 11.7 хил., а през 2032 г. ще е 11.2 хил.) и приложни
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специалисти във физическите и техническите науки (техният брой през 2022 г.
ще е 9.6 хил., а през 2032 г. ще е 9.2 хил.).
Най-търсената професия в сектор създаване и разпространение на информация
и творчески продукти; далекосъобщения ще е разработчици на софтуер и
софтуерни приложения и анализатори, която през 2022 г. ще обхваща 20.0 хил.,
а през 2032 г. – 19.4 хил., които ще представляват 21.2% от заетите в сектора
(всяко пето заето лице в сектора ще е разработчик). Други значими професии за
тази икономическа дейност са специалисти по бази данни и мрежи (техният брой
през 2022 г. ще е 5.7 хил., а през 2032 г. – 5.5 хил.) и техници по радио-,
телевизионна и далекосъобщителна техника (броят им през 2022 г. ще възлиза
на 5.6 хил., а през 2032 г. – на 5.4 хил.). 122
В сектор държавно управление, близо една трета от заетите ще са
административни специалисти (броят на заетите с тази професия през 2022 г.
ще е 73.7 хил., а през 2032 г. – 77.8 хил.). Всеки пети зает ще е с професия
приложни специалисти в държавната администрация (през 2022 г. броят на
приложните специалисти ще възлиза на 48.2 хил., а през 2032 г. – 50.9 хил.).
Третата по значимост за сектора професия е ръководители в бизнес услугите и
административните дейности (през 2022 г. броят на ръководителите ще е 16.7
хил., а през 2032 г. – 17.7 хил., или 7.1% от заетите в сектора).
В сектор образование, най-търсени ще са учителите – работните места за
учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)
през 2022 г. ще възлизат на 44.2 хил., а през 2032 г. – на 52.0 хил. (22.5% от
заетите в сектора), а тези за учители в начален етап на основното образование
(IIV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка – на 37.7 хил. през 2022 г.
и на 44.4 хил. през 2032 г. (19.2% от заетите). Друга важна за сектора професия,
която се очаква да обхване всяко десето заето лице, ще е други преподаватели
(през 2022 г. броят на заетите лица са тази професия ще е 20.0 хил., а през
2032 г. – 23.6 хил.).
В сектор хуманно здравеопазване и социална работа, през 2022 г. 46.0 хил.
(една четвърт от заетите лица в сектора) ще са медицински сестри и акушерки, а
през 2032 г. техният брой ще е 50.9 хил. Следващата по значимост професия в
сектора ще е персонал, полагащ здравни грижи за хора (с дял от 18.0% и
обхващаща 31.6 хил. през 2022 г. и 35.0 хил. заети лица през 2032 г.). Броят на
търсените лекари ще възлиза на 24.4 хил. през 2022 г. и 27.0 хил. през 2032 г.,
като те ще представляват 13.9% от заетите лица в сектора на здравеопазването.
ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В ПЛОВДИВ И ЮЦР ВЕРОЯТНО ЩЕ СЛЕДВА СВЕТОВНИТЕ ПРОГНОЗИ, КАТО СЕ
ИМА В ПРЕДВИД, ЧЕ КАТО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ Е ДОБРЕ РАЗВИТ.
Твърде възможен е реализирането на следният сценарий: ДВАТА СВЯТА НА ТРУДА
ПРЕЗ 2030 Г.

Годината е 2030 г., а мястото е Европа. В продължение на почти две десетилетия
правителствата на различните държави-членки на Европейския съюз внимателно
приветстваха всеки нов етап в дигиталната трансформация на техните икономики,
като се надяваха на нов икономически растеж. Резултатите, прогнозирани от някои
проучвания - като например експлозия на безработицата - не се материализираха и
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не оказаха нито „разрушителни“ въздействия върху икономическия модел, нито
доведоха до нещо, което наистина да прилича на дигитална „революция“. Това, което
се е случи е постепенно преобразуване на производствения процес, съпътствано от
подобно постепенно въздействие върху работата, работните места, организацията на
пазара на труда, квалификациите и т.н.
1) До 2030 г. разпространението на видовете заетост, наблюдавани от началото на
2000 г., постепенно се сля в две основни групи. Работници от първата група,
наети основно от големи мултинационални компании, могат да бъдат
сравнявани спрямо заетите или по-скоро самонаетите работници от втората
група, които работят за подизпълнители на мултинационални компании,
включващи не само МСП, но също така и дигитални платформи.
2) Първата от тези групи в по-голямата си част е съставена от
висококвалифицирани работници, тъй като дигитализацията на икономиката е
направила по-ценни следните специалисти: програмисти, анализатори,
специалисти по обработка на данни (служители за данни, извличане на данни и
т.н.), дизайнери на приложения или алгоритми и много други, които по някакъв
начин осигуряват на цифровата икономика нужното гориво. Синдикалните
организации продължават да присъстват в тези големи мултинационални
компании, като техните представители се считат от работодателите за
говорители, с които могат успешно да водят преговори за подобряване на
условията на живот и труд на своите служители. Основната цел е да бъдат
запазени най-талантливите служители и поради това мениджърите все още са
готови да правят отстъпки, ако това увеличава вероятността компанията да бъде
възприемана като привлекателен работодател.
3) Броят на работните места в тези компании несъмнено е намалял през годините,
не на последно място в резултат на роботизацията и автоматизирането на
определени задачи, но би било подвеждащо да се твърди, че широкото
навлизане на роботите е довело до масовата загуба на работни места.
Ситуацията е такава, че сега се предлагат или дори се изискват различни
квалификации, а машините и алгоритмите са се превърнали в нов източник на
работни места. Изчезналите работни места са предимно тези, които изискват
малко квалификация или които могат да бъдат извършвани от подизпълнители и
в крайна сметка могат да бъдат дейности извън основната дейност на фирмата.
4) Сега колективните преговори в по-голямата си част се извършват на равнище
компания; междубраншовият социален диалог на регионално, национално и
европейско равнище постепенно е преустановен. Той е заменен първоначално
от секторен социален диалог или социален диалог в рамките на специфичната
индустрия, а след това във все повече случаи от колективни преговори в
рамките на отделни компании, с все по-голям обхват на преговорите на това
ниво.
5) И все пак, успоредно с този първичен свят на труда, има и вторичен - този на
подизпълнителите, МСП, самонаетите лица и „микропредприемачите“.
Синдикално представителство за договаряне на условията на труд на тези
категории работещи е нещо почти нечувано и „колективни“ трудови отношения
вече не съществуват в истинския смисъл на думата. Все по-малък дял от тези
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6)

7)

8)

работници са наети, като съответно се наблюдава увеличение на броя на
самонаетите, ‚номадите‘, работещите от дома, работещите по определени
задачи или почасово и повечето от тях са с ниска квалификация и ниско
заплащане. Синдикалните организации могат да предоставят много малко
помощ в такава ситуация, защото тяхното присъствие в този „вторичен“ свят е
много по-слабо, отколкото в големите мултинационални компании, които купуват
стоки и услуги от своите членове и колективните преговори представляват
предизвикателство, поради безбройните различни статуси и подстатуси на
работните места и видовете работа.
Този свят на труда също е станал много по-разпространен от географска гледна
точка; например, едно МСП в ИТ сектора би могло да възложи определени
дейности на украински или пакистански компютърни специалисти чрез
дигитални платформи и да възложи осъществяването на други програми на руски
програмисти. Подобен феномен може да се наблюдава в почти всички малки
предприятия в сферата на счетоводството, преводите, управлението на
човешките ресурси и т.н. Самата дефиниция на понятието „персонал“ става все
по-неясна от гледна точка на тези МСП, което е оказало неблагоприятно влияние
върху колективните трудови отношения. Различни аспекти на социалното
регулиране също са се влошили в резултат на това: например, вече няма смисъл
да се говори за „седмично работно време“, като се има предвид, че тези
подизпълнители работят, когато има възложена работа.
През последните две десетилетия или с други думи, считано от 2010 г.,
концентрацията на добавена стойност в глобалните вериги на стойностите се
увеличи. По-просто казано, многонационалните компании и големите дигитални
платформи се научиха как да „премахват“ добавената стойност в целия свят и да
уловят най-печелившите сегменти от своите дейности, като не оставят нищо
друго освен тромави печалби за МСП, които се борят да оцелеят в тази
изключително конкурентна глобализирана среда. Победители в тази дигитална
икономика са несъмнено малък брой олигополи, които разполагат с тази
добавена стойност по желание, не само в секторите на социалните мрежи,
медиите, информациите и финансите, но и в толкова разнообразни отрасли като
логистиката, търговията, туризма, ресторантьорство и хотелиерство,
строителство, пътнически транспорт и много други.
Суровината, която представлява жизнената сила на тези олигополи, е по-скоро
данни, отколкото инфраструктура. Само за няколко години, те успяха да създадат,
съберат, експлоатират и монетизират огромни количества данни, които сега
съставляват техните военни фондове и тази способност за привличане на
добавена стойност им позволява да наемат най-висококвалифицираните
работници от всички части на земното кълбо и да ги задържат да работят за тях,
като им предлагат много атрактивното заплащане. Тяхната ахилесова пета обаче
остава киберпрестъпността, която може да застраши целия им бизнес модел
само за секунди, като блокира сайтове и разпространява вируси, но също така
нарушава производствените вериги, разпространява погрешна информация и
т.н. Тези мултинационални компании, следователно, сключват споразумения за
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сътрудничество с обществените органи, участващи в борбата с
киберпрестъпността.
Следователно през 2030 г. съществуват два паралелни свята - един на
олигополните многонационални компании, чието световно икономическо влияние
никога не е било по-голямо и което подхранва техните най-добри и
висококвалифицирани служители и другият свят на подизпълнителите, опитващ се да
оцелее в ултра-свързан и следователно ултра-конкурентен свят, в който колективните
трудови отношения и социалното регулиране почти изцяло липсват и работата
действително се е превърна в стока. Това, което през 2017 г. се е определяло като
„средна класа“ между тези две крайности, е изчезнало, тъй като много от работните
места, изискващи средни нива на квалификация и предлагащи средна заплата, са
били унищожени.
НАЛАГА СЕ „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ КАТО ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОК СТАНДАРТ
НА РАБОТЕЩИТЕ ХОРА И НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО!
Основната задача и главните цели трябва да бъдат: Нова „технологична
грамотност“ за всички съвременни хора - не само в бизнеса, а също така и в
културата, образованието и изобщо в човешкото общуване и растеж, като освен това
„технолозите“ и „информатиците“ и всички нови профили трябва периодично да се
обучават и квалифицират, защото технологиите и информатиката се менят всеки
месец. За това целите са - дистанционно, задочно и продължаващо обучение.
Крайъгълният камък на глобализацията на XXI век бе положен в последното
десетилетие на XX век, което се дължи на най-мощния качествен скок в технологиите
(след изобретяването на колелото). Още през 2015-та година - сателитите, интернет,
мрежовата икономика, компютърните мрежи, ел. пощи, социални мрежи и мобилни
телефони, сведоха „планетата“ до размерите на джобен компютър (смартфон).
Вече 20-30 години още никой не обучава и произвежда кадри за този променен
и „нов бизнес модел“ и човешкото участие в него. Старите училища и университети
произвеждат програмисти и инженери, които представляват не повече от ¼ от
нововъзникващите ИТ отдели или ИТ отговорници.
ПОЛИТИКИ:
1. „Регионален център за анализ, планиринг и мониторинг на пазара на труда
в ЮЦР“ – към БТ – Пловдив
2. „Регионален център за икономическа диверсификация за създаване на
нови работни места в сектори с висока добавена стойност,
нискоквалифицирана икономика и алтернативна заетост“
3. Създаване в ЮЦР на „Полицентрична мрежа за увеличаване на заетостта“
на хора, живеещи в селски, планински или отдалечени райони и хора със
затруднена мобилност
4. Разработване на „Програма за приобщаващ и устойчив растеж на ЮЦР –
2030“ за пълна и продуктивна заетост и достойни условия на труд за всички
5. „План за финансови интервенции върху пазара на труда на ЮЦР“ за
реализация на младите хора, продължително безработните и ромите
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11. ТЕНДЕНЦИИ В РЕГИОНАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСБАЛАНСИ И НУЖДИТЕ И
МЯСТОТО НА МВУИЕЛ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ЧАСТЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО
ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ДРУГИТЕ ПЛОВДИВСКИ УЧЕБНИ
ЗВЕНА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ
Град Пловдив е един от най- важните образователни центрове в България.
Университетите, професионалните гимназии и колежи са в състояние да задоволяват
нуждите от специалисти за всички области от живота. В Пловдив действат пет
университета, една академия и три висши училища:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) - с 9 факултета и два
филиала (Смолян и Кърджали).
Университет по хранителни технологии (УХТ)
Медицински университет Пловдив
Технически университет София - филиал Пловдив
Аграрен университет
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. А.
Диамандиев“ (АМТИИ)
Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ)
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ)
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР)
Наличието на тези висши учебни заведение дава възможност нуждите на
Пловдив и региона да бъдат задоволени от специалисти с висше образование във
всички области на живота. От пловдивските висши заведения излизат лекари,
инженери от почти всички области на промишлеността, технолози и контрольори по
безопасност на храните, филолози, историци, физици, агрономи, хора на изкуството и
др. А завършилите в Пловдив специалисти предават наученото в пловдивските
заведения и в други краища на страната, а напоследък и по целия свят.
Но само специалистите с висше образование, не са достатъчни за развитието и
индустриализацията на една страна. Не по-малко е нужно и наличието на хора с
професионална квалификация. Пловдив е град който отговаря и на това условие - да
създава специалисти с професионална квалификация. В града работят и обучават
такива специалисти 18 професионални гимназии и колежи, а именно:
Професионална гимназия по електротехника и електроника - ПГГЕ гр. Пловдив;
Професионална гимназия по механотехника - ПГМТ „проф. Цветан Лазаров”;
Професионална гимназия по машиностроене - ПГМ Пловдив;
Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - ПГХХТ Пловдив;
Професионална гимназия по транспорт - ПГТ „Гоце Делчев”;
Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен
Петков“;
Професионална гимназия по строителни технологии - ПГСТ „Пеньо Пенев”;
Професионална гимназия по битова техника;
Професионална гимназия вътрешна архитектура и дървообработване - ПГВАД
„Христо Ботев”;
Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Иван Богоров“;
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Професионална гимназия по облекло „Ана Май“;
Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Акад.
Благовест Сендов“;
Национална търговска гимназия;
Национална гимназия за сценични и екранни изкуства;
Частна професионална гимназия по икономика и управление;
Частен професионален колеж по туризъм „Константин Фотинов”;
Частен професионален колеж „Източен европейски образователен център“;
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии.
От наименованията на висшите заведения и професионалните гимназии и
колежи се вижда профила на тяхната дейност в областта на образованието и
обучението. Повечето от тях имат традиционни специалности за извеждане на
съответните специалисти. Тенденциите в развитието на науката и новите направления
и световни постижения доведоха до създаването на нови професии и необходимост
от подготовката на специалисти за тези професии. Независимо, че за подготовката на
такива специалисти все още не са осигурени необходимите условия, то при почти
всички учебни заведения в Пловдив се наблюдава включване на изучаване на нови
специалности и дисциплини. Така например в Пловдивски университет е създаден
факултет по информатика и математика, в който се обучават специалисти по
информационни технологии.
В УХТ се обучават
студенти по специалността „Компютърни системи и
технологии“, което обезпечава престижна подготовка за работа, свързана с
проектирането на компютърни системи, компютърни мрежи и информационни
технологии.
Подобно е положението и в ТУ София, филиал Пловдив, където най-търсената
специалност от студентите е „Компютърна техника и технологии“.
Въведени са и нови специалности - от областта на биотехнологиите: ПУ, УХТ, Аграрен
университет и др. ,полиграфия – ТУ София, филиал Пловдив и др.
Подобно е положението и при професионалното образование. Тъй като се търсят
най-много ИТ специалисти в голяма част от описаните по-горе битови гимназии и
колежи се изучават специалности, свързани с информационните технологии,
компютърната техника и други иновационни технологии: Професионална гимназия по
електротехника и електроника, Професионална гимназия по механотехника,
Професионална гимназия по битова техника, Професионален частен европейски
колеж по иновативни технологии и др. Като прибавим към тях и работата на
математическата гимназия в града, можем да смятаме, че едва ли не всичко е
решено и проблеми с кадрите няма.
Оказва се обаче, че в Пловдив, региона и страната има голяма нужда от подготвени
специалисти за работа в областта на компютърните и иновационните технологии и
оборудване. Направените проучвания по тези въпроси дават отговор на това.
Важни са няколко тенденции от съвременното развитие на България и
присъединяването и към Европейския съюз, които са в подкрепа на създаването на
ново висше училище за компютърни и иновационни технологии и оборудване:
Огромна е нуждата от хора с професии от информационна и комуникационна
сфера, а старите учебни заведения все още не могат да отговорят с промяна на
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„много бързото“ навлизане на информационните технологии в стопанския
живот. При постъпване на работа в много случаи студентите започват да учат
отново, защото всичко е променено. Затова в новото висше училище ние
предлагаме освен новите технологии от Информационните гиганти, но и
последващо дистанционно, редовно и задочно обучение за цял живот.
Почти 20%-ното нарастване всяка година на он-лайн продажбите в света
изисква и България да се включи в тази верига на нова принадена стойност. В
малките и средни фирми, вече са необходими специалисти и служители с
професии от новите технологии и информатиката. Не толкова инженери и
програмисти, а хора които да прилагат информационните и комуникационни
технологии в маркетинга, ел. магазини, е-разплащания и т.н., или интернавти,
евангелисти, софтуерни инженери, администратори на база данни и други
„технологични“ специалности.
България, както и други малки държави се нуждае от една изключително бърза
„интернационализация“, за да не стане „заден двор“ на големите държави, които
са създали глобалните монополисти и олигополи. По какъв по бръз начин от „онлайн бизнеса“, изграждане на Бизнесмрежи и електронни магазини, с
континентално действие? Това може да се осъществи само със създаване на
нови специалисти, смесващи знанията за езици, информатика, комуникационни
технологии и социални мрежи.
Професиите на новите технологии за он-лайн бизнес отсъстват, или едва са
различими чак в трети курс.
Няма специалисти, които да обслужват финансовите и логистичните операции за
над шест или седем трилиона щатски долара, които участват в размяната на
стоки и пари в света, и които не са по силите на „самообучаващите се на нови
технологии чиновници“.
ИТ-отделите имат нужда от „ръководители“, а не от набедени икономисти и
програмисти, защото естеството на работа е по-скоро да реагираш и отговаряш
бързо на сменящите се на 1-2 години нови информационни и комуникационни
технологии, както и да променят периодично он-лайн моделът на работа на
фирмата.
Важна особеност на новото Висше учебно заведение е неговата огромна
ангажираност със своите възпитаници, превъплъщавайки девиза „Учение през целия
живот“.
Международното висше училище по информатика и електронно лидерство
„Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ) се създава, за да реши до известна степен гореописаните
проблеми и да даде тласък в пробива на България към върховете на дигитална
Европа. Висшето училище си е поставило задача да привлече за преподаватели едни
от най- добрите преподаватели и специалисти в областта на информатиката и
иновационните технологии. За целта са водени преговори и е взето съгласието на
повече от 15 професори, доценти и специалисти от Индия, повечето от които са
получили своето висше образование в престижни западноевропейски университети.
Привлечени са и много изтъкнати учени от Пловдив, София и Русе за преподавателска
дейност. Докато в бакалавърската степен специалностите, които ще се изучават не се
отличават от тези, изучавани в останалите университети и институти в България, най-
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вече свързано с мобилността на студентите, в магистърската степен ще се изучават
вече нови специалности, свързани с новостите в информатиката, компютърните и
иновационни технологии. Най-напред ще започне обучение по „Изкуствен интелект“ и
„Е- лидерство“.
Като говорим за новото висше училище, трябва да се отбележи, че новото
училище не започва своя път от нулата. В момента към „Пловдив тех парк“, който е
учредител на висшето училище, работят, като лицензирани от МОН и НАПОО,
професионален колеж и професионална гимназия с насоченост именно към
информатиката, компютърните науки и иновационните технологии.
„Професионалният частен европейски колеж по иновационни технологии“ ЕООД
(http://collegeomega.com/) е наследник на „Частен професионален колеж Омега“,
създаден през 2007 г. Постъпването в колежа се предхожда от безплатни лекции за
„обща технологична грамотност“, които получават колежаните за „добър старт“ в
последващото обучение по утвърдени учебни планове. За преподаватели в колежа
освен преподавателите, служители на „Пловдив тех парк“, са привлечени и водещи
учени и специалисти от Пловдивските висши заведения и водещи ИТ фирми.
Ръководството на „Пловдив тех парк“, е осигурило възможни най-добри условия за
работата и на трите учебни заведения, включително лаборатории по роботика,
изкуствен интелект, диагностики и т.н. Ръководството на колежа се стреми да
поддържа широка гама от специализации, актуализации и курсове до 10 години след
завършването, чрез дистанционен достъп, дистанционно обучение и тестове. Освен
задочно обучение, смятаме, че е крайно необходимо и т.нар. „продължаващо“
обучение.
Епидемията от коронавирус доведе до спешно въвеждане на дистанционното
обучение в колежа. Както преподавателите, така и колежаните приеха много добре
тази форма на обучение. Предстои и внедряване на закупена платформа за
дистанционно обучение. Нашето мнение, че в бъдеще тази форма на обучение може
да стане основа за обучението в колежа.
Завършилите колежани ще имат възможност, на база получени кредити в
колежа, да съкратят обучението си във висшето училище. Има подписани договори и
с други висши заведения за признаване на кредитите от колежа при постъпване за
обучение в тези висши заведения.
Професионална гимназия по информатика и компютърни науки (http://gikn.eu/)
образова ученици, като ги обучава професионално за специалностите
„Програмиране“ и „Електронна търговия“. Почти всички специалности, по които се
обучават колежаните и учениците са включени в „Дигиталния преход на Европа“ от
2018г.
МВУИЕЛ, което получи акредитация от НАОА води много разговори с престижни
западни университети и големи технологични компютърни гиганти за издаване на
сертификати и дипломи, при изпълнение на техните изисквания за учебен процес.
За учебни помагала ще се използват готови и написани книги след 2014 год., по
отделните предмети, както и водените лекции и упражнения в лабораториите за
информационни технологии, изкуствен интелект и лазерна безопасност. При
изграждането
на
учебните
планове
важно
място
заема
терминът
„интернационализация“, както е в повечето европейски страни.
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В нашите програми са обособени четирите приети от Европа приоритета:
Превръщане на ученето през целия живот (т.нар. „продължаващо“ обучение) и
мобилността в реалност и голяма необходимост.
2)
Подобряване на качеството и ефективността на образованието (чрез обучение
от практикуващи технолози и водещи специалисти от страната и чужбина).
3) Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното
гражданско участие (напълно изпълнимо със съвременните социални мрежи и
нуждата от такава технологична грамотност).
4) Насърчаване на предприемачеството, креативността и иновациите.
От съществено значение за нашите студенти, колежани и ученици като
европейски граждани е да бъдат образовани и технологично грамотни за ИКТ. Тази
необходимост формулира приоритета за грамотност относно цифровите технологии и
умения (приложението им) за тяхното използване, като част от „Дигиталния план на
Европа“ (European commission information society, 2018).
Комисията подкрепя всички дейност на национално и европейско ниво, с които
да се насърчават младите хора към образование, професионално развитие и работа
в областта на ИКТ, да се достигне основна компютърна грамотност на по-възрастните
и придобиване на „технологична грамотност“ по ИКТ на вече работещите хора. За
това формулираме краткосрочни и дългосрочни учебни програми и интегриране на
интернет базирани обучения както в колежа, така и във висшето училище.
Придържайки се към документите на ЕС за интернационализиране на обучението, но
и по-нататък интернационализацията на бизнеса на малки и средни фирми.
Съществуват възможности за сътрудничество с:
Програма „Еразъм“ (Erasmus) – с три дейности:
Образователна мобилност за граждани;
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
Подкрепа за реформиране на политиките.
Програма „Грюндвич“ (Grundtvig) - европейска програма за финансиране, която
е част от Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия
2007–2013 г. и има за цел да засили европейското измерение в образованието
за възрастни и ученето през целия живот в цяла Европа.
Програма „Еразъм +“
Считаме, че усилията на служителите на „Пловдив тех парк“, работещи в областта
на образованието в своята дейност, от една страна, ще срещат подкрепа от колегите
си от другите учебни заведения в гр. Пловдив, а от друга - ще работят съвместно за
въвеждане във всички тези заведения на промяната и новостите в своята област, с
което да се издигне авторитета на всички учебни заведения в Пловдив и региона.
Основно място трябва да се отдели на дигитализацията.
Дигитализацията в образованието е длъжна да даде на ученици, колежани,
студенти – традиции и иновации. Ако преподаването се извършва по начина, по който
са учили до вчера, се ограбва тяхното бъдеще.
Дигитализацията ще е приоритет за образованието. Голямото предизвикателство
пред образованието в следващите години е дигиталната трансформация.
1)
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Образованието и обучението играят жизнено важна роля за насърчаване на
растежа, иновациите и създаването на работни места. Системите за образование и
обучение трябва да дават на хората, ориентирани към бъдещето – знания, умения и
компетентности, които са им необходими, за да създават иновации и да просперират.
Те играят важна роля в изграждането на европейското идентичност въз основа на
общи ценности и култури. Образованието трябва да помогне да се предоставят на
младите хора възможности да изразяват идеите си, да се ангажират, да участват и да
оформят бъдещето.
Европейският съвет призовава да се използват системи за обучение и
образование, които са съобразени с цифровата ера. Приоритет е Модернизацията на
висшето образование чрез новите технологии.
Целта е да се даде възможност на всеки да учи по всяко време и на всяко място
с помощта на всеки преподавател с използване на всяко крайно устройство –
компютър, лаптоп, таблет, смартфон и др.
Една от основните задачи е да се започне с каквото е необходимо, да се
продължи с каквото е възможно, и по този начин може да се постигне и това, което се
счита за невъзможно.
Необходимо е създаване на Ръководство по иновационни образователни
технологии. То трябва да се предостави на всички преподаватели в хартиен и
интерактивен мултимедиен вариант.
Да се създаде общодостъпна виртуална библиотека от видео-лекции по
основните теми от ръководството. Да се организират курсове за технологична и
методологична подготовка на преподавателите за използване на интерактивни и
презентационни системи, създаване на интерактивни, мултимедийни, интернет
свързани учебни ресурси, презентации, подпомагащи преподаването и ученето.
Дизайн на учебни дейности и ресурси и онлайн обучения, синхрон на
дистанционно обучение с използване на интерактивни дъски, монитори,
видеоконферентни системи, виртуални класни стаи, използване на: облачни
технологии, на добавена реалност, на виртуална реалност, киберхигиена и
киберсигурност. Осигуряване на възможност за онлайн комуникация с родителите. Да
се развие асинхронно дистанционно обучение – в произволно време – електронно,
мобилно и повсеместно обучение. Смартфонът да се превърне във виртуален
персонален асистент на ученика/студента, да се използвати социалните мрежи в
учебния процес. За развитието на тези тенденции е необходимо за се извърши
задълбочен анализ на дисбаланса какви кадри се търсят в региона и какви кадри
произвеждат учебните заведения.
ПОЛИТИКИ:
1. Регионална подкрепа за реализирането на проект МВУИЕЛ „Махатма Ганди“
2. Създаване на Научно-образователен мост „Пловдив-Бангалор“
3. „Регионална програма за развитие на професионалното образование в ЮЦР“
4. Регионален съвет за развитие на професиите на бъдещето в ЮЦР
5. Програма за развитие на Образователния комплекс на Пловдив Тех Парк
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12. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ
ФАКТОРИ, РЕГИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, РЕГИОНАЛЕН
ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, КРАУДФЪНДИНГ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОЕКТИ, ДРУГИ
Успешната регионална инвестиционна политика изисква заделянето на средства
в бюджета на страната за нейното финансиране. Илюзорно е да се мисли, че тя
може да бъде финансирана само със средства на частния капитал или от преки
чуждестранни инвестиции.
Целесъобразно е към шестте регионални центрове да се създадат и регионални
фондове за финансиране. По същество това ще бъдат агенции за предоставяне на
кредити за инвестиционни нужди. Средствата на фондовете могат да се набират чрез
емисия на облигации, които да бъдат гарантирани или от правителството или от
местната власт.
Очевидно е, че доминираните от чуждестранен капитал български банки ще
продължат своята кредитна политика, насочена към предоставянето на
ипотечни и потребителски кредити, както и кредити за оборотни средства на фирми,
предимно от сферата на услугите. Едва ли може да се очаква, че дъщерните банки на
западноевропейските банкови институции ще се насочат към финансиране на
дългосрочни инвестиции в българската индустрия, въпреки високата ликвидност на
банките в България.
Високата ликвидност на банковата система продължава да се обуславя от
нарастващите депозити на населението и сравнително слабото търсене респ.
предоставяне на кредити от банките. Обезпокояващ е фактът, че банките в България
увеличават чуждестранните си активи и намаляват чуждестранните си пасиви.4 Това
означава, че те пласират своята свободна ликвидност в чужбина, предоставяйки я
първо на своите централи или инвестирайки я във високоликвидни финансови
инструменти и връщат взетите от централите средства (краткосрочни и
дългосрочни кредити). По такъв начин една значителна част от спестяванията на
българските граждани и свободната ликвидност на родни фирми не се насочва в
реалната икономика. Затова е срочно необходима концентрация на финансови
ресурси, както по линията на бюджета, европейските фондове и финансовите
институти, контролирани от български капитал, така и по линия на привличане
спестяванията на населението с помощта на емисии от държавно гарантирани
облигации.
Фондове за рисков капитал
Въпреки че в България вече работят няколко фондове за рисков капитал, тази
форма на финансиране се намира все още в един зародишен стадий. Налице е
сравнително голям потенциал за нейното развитие като следствие на
преобладаващото място на малките и средните предприятия в българската
икономика. Целесъобразно е да се изградят фондове за рисков капитал, които да
подпомогнат създаването и пазарното позициониране на фирми в сферата на
индустрията, напр.:

4
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Фонд за рисков капитал за участие в капитала на съществуващи и
новоучредявани фирми в сферата на високотехнологичната индустриализация и
особено във фирми в областта на информационно-комуникационните технологии
– High Tech Industries Venture Capital.
Фонд за рисков капитал Organic Food Industries Venture Capital, инвестиращ във
съществуващи
фирми
на
биоземеделието
и
хранително-вкусовата
промишленост, както и в балнеолечебния туризъм, уелнеса и спа-индустрията
извън традиционните им центрове с цел разкриване на нови работни места,
съживяване на засегнати от деиндустриализацията и обезлюдяването райони.
Регионални гаранционни фондове
Очевидно е, че съществуващият Национален гаранционен фонд, дъщерно
дружество на Българската банка за развитие, издаващ гаранции за получаване на
кредити за оборотни средства и инвестиционни нужди, за участие в търг, за добро
изпълнение, за изплащане на кредит на износител и особено за
научноизследователска и развойна дейност и за внедряване на създадените нови
технологии в индустрията не е достатъчен да разшири базата за финансиране на
високотехнологичната реиндустриализация и съживяването на традиционната
индустрия. Той следва да бъде допълнен с мрежа от регионални гаранционни
фондове.
Създадените през последните години общински гаранционни фондове се
развиват доста противоречиво. Пък и размерът на поеманите гаранции е
сравнително малък от гледна точка на финансовите нужди на предприятията от
сферата на индустрията. Целесъобразно е да се създадат шест регионални
гаранционни фонда в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Видин, които
заедно с Националния гаранционен фонд да образуват единна система и работещи
на основата на единни принципи и критерии. Регионалните гаранционни фондове
следва да се учредят с капитал в размер на 50 млн. лв, като той може да се набере
чрез емисия на дългови инструменти, емитирани от областните управи и пласирани
както на българския, така и на международния капиталов пазар. Максималният
размер гарантираните кредити следва да бъде повишен до 5 млн. лв. Новите
регионални фондове следва да се разглеждат като допълнение и по-нататъшно
развитие на вече изградените общински гаранционни фондове за развитие на
малките и средни предприятия.
Краудфъндинг
Съществуват реални възможности за използване на предимствата на
сrowdfunding (краудфъндинг) за мобилизиране на финансови средства от широката
публика. „Crowdfunding” е нова, алтернативна форма на финансиране в сравнение с
традиционния банковия кредит и бързо разпространяващият се през последните
десетилетия рисков капитал, нов начин за хората с интересни идеи (предприемачи,
научни работници, хора на изкуството, обикновени граждани) да набавят
необходимите им средства за тяхната реализация, обръщайки се към широката
публика с молба за финансиране. Многобройни примери на събиране на значителни
суми от средства през последните години доведе до рязко нарастване на
обществения интерес към „crowdfunding”. По данни на Европейската комисия с
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помощта на тази нова форма на финансиране в Европа са реализирани повече от
половин милион проекти. През 2012 г. са събрани 735 млн. евро, през 2013 г.
повече от 1 млрд. евро5 Това развитие е твърде обещаващо. Събраните средства
вече надхвърлят обема на средствата, предоставяни от т.н. бизнес-ангели (заможни
граждани с професионален опит предоставят временно средства и знания на
новосъздадени фирми). По данни на Центъра за стратегия и оценка на проучванията
(Center for Strategy and Evaluation Studies) през 2010 г. бизнес-ангелите са
предоставили на бизнеса 660 млн. евро.
„Crowdfunding” се превръща в сериозен конкурент и на рисковия капитал, който
през 2012 г. е инвестирал около 7 млрд. капитал. Разбира се, новата форма на
финансиране не може да се сравнява с пазара на потребителския банков кредит,
чиито обем надхвърля 6 трилиона евро. Нуждаещият се от финансиране за
реализация на определен проект се обръща към широката публика online или offline.
Това става обикновено с помощта на Интернет, с използването на социалните медии.
Въпреки характера на пряка връзка между този, който се нуждае от пари и този,
който ги предоставя, при „crowdfunding” обикновено се използва определена уеббазирана платформа, през която нуждаещият се обръща към широката публика и
чрез която се набират средствата.
„Crowdfunding” не е хомогенна концепция. Тази форма на финансиране се
движи в диапазона между благотворителност и спонсорство до финансиране с цел
реализация на доход.
Краудфайнансигът е изключително удобна форма за финансиране на малки
фирми в малки населени пунктове, където хората се познават и се ползват с взаимно
доверие. Финансирайки бизнеса на свои роднини и съседи, хората получават
възможност да формират допълнителен доход чрез участие в печалбата и с това да
допринесат за развитието на потреблението и в крайна сметка на регионалната
икономика.
В тази връзка е целесъобразно парламентарна инициатива за създаването на
законодателна рамка за функциониране на краудфайнансинга.
Политики:
1. Създаване на „Регионален инвестиционен фонд“ чрез емитиране на
дългови ценни книжа
2. Създаване на два регионални фонда за рисков капитал:

High Tech Industries Venture Capital – за инвестиции в Индустрия 4.0

Organic Food Industries Venture Capital – за инвестиции в
биоземеделие и ХВП
3. ББР създава „ Регионален гаранционен фонд“ вместо неефективните
общински инвестиционни фондове
4. Нормативно регламентиране и стимулиране развитието на
Кроудфъндинга в България

5

Communication on Crowdfunding in the European Union – Frequently Asked Questions, European Commision, 27
March 2014.
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13. НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНОВАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ТРИТЕ ПРИОРИТЕТНИ
НАПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРОВЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (ЦНИИ)
България има Стратегия за развитие на научната дейност 6, разработена с
разбирането, че научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са
двигател на съвременната икономиката в модерните общества.
Инструментите за провеждане на политиката за научните изследвания и
иновациите са насочени към национални тематични програми в приоритетните
области и секторните програми, съвместно с министерства и агенции. Предвижда се
подпомагане на научни комплекси в приоритетните направления и специфични
механизми за провеждане на научни изследвания за неотложно възникнали
потребности.
Иновациите са най-доброто средство за възстановяване на българската
икономика и справяне с предизвикателствата пред обществото. Излизането от
финансово-икономическата криза ще се базира на експортно-ориентираните
иновативни предприятия. Стабилната фискална и макроикономическа позиция на
страната позволява да се подобри средата за иновативни експортни предприятия
чрез въвеждането на устойчива и модерна държавна иновационна политика.
Основната стратегическа цел на страната в тази област е развитие на конкурентна
индустриална база и модерна иновативна инфраструктура за превръщане на
българската икономика в икономика на знанието, базирана на устойчив растеж, с
възможности за посрещане предизвикателствата на глобализиращия се свят.
Иновационният потенциал на икономика ще се повиши чрез технологично
обновяване и повишаване на производителността, повишаване на броя на заетите
във високотехнологичните отрасли, нарастване на износа на високотехнологичните
продукти и привличане на инвестиции в технологични отрасли.
Създаването на високопроизводителна индустриална база и модерна
иновативна инфраструктура е възможно само чрез стимулиране на иновативната
активност и научните изследвания. Една от оперативните цели в тази насока,
свързана с развитието на националното пространство е изграждане на подходяща
инфраструктура - научна и иновационна - инкубатори (поне по един във всяка област),
изследователски центрове за върхови технологии, центрове за технологичен
трансфер, технологични паркове;
Политиката за иновации урежда обществените отношения, свързани с:
националните приоритети в областта на иновациите, условията за реализация на
държавната иновационна политика, стимулите за иновации, създаването на фонд за
иновации. Съвременната нормативна база ще гарантира устойчивост на политиките,
въвеждане на съвременна организация и управление на иновационните процеси
между всички субекти на националната иновационна система.
Достъпът до високоскоростен и свръхвисокоскоростен Интернет ще играе
ключова роля в осигуряването на платформа за подкрепа на иновативността във
всички икономически отрасли, както в миналото това са направили секторите на
6

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 – www.minedu.government.bg

117

електроснабдяването и транспорта. Въвеждането на свръхвисоко скоростни отворени
и конкурентни мрежи ще стимулира благоприятен цикъл на развитие на цифровата
икономика, който ще даде възможност на нови, изискващи широколентов достъп
услуги, да се разгърнат и да подхранят нарастващото търсене от страна на гражданите
и бизнеса. Развитието на икономиката на бъдещето ще се базира на структурирани
мрежи, основаващи се на икономика на знанието, в чийто център ще бъде Интернет.
Развитието на мрежи и интерактивни приложения ще гарантира широко прилагане
на дистанционните форми за обучение, достъп и трансфер на подходящи знания,
както за ученици и студенти, така и за специалисти, повишаващи квалификацията си
или променящи професията си във връзка с динамичните изменения на пазара на
труда. Изграждането на сигурни и надеждни електронни съобщителни мрежи за
достъп до широколентов интернет ще стимулира иновациите и икономическия
растеж.
В аспекта на националната територия, звената за развитие на научни
изследвания и иновации ще са разположени в центровете от първо, второ и трето
ниво от модела ”умерен полицентризъм”. Тези звена ще са към държавните ВУ и
техни филиали, БАН и Селскостопанска академия, както и специализираните аграрни
институти с опитните си станции и полета. По-специфични институции от този тип ще са
Университетските болници, Националните центрове по опазване на общественото
здраве, Националната служба по растителна защита, Националната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий”, Националният исторически музей, Националният
археологически институт с музей към БАН и Националният политехнически музей.
Наред с това ще се заложи на стимулиране на мобилността на учените и
подкрепа за развитието на кариерните центрове и регионалните звена за мобилност
на учените, като част от Европейската мрежа за мобилност.
В проекта РИМИИ – Пловдив се предвижда създаването на ЦНИИ като
съвместна дейност и финансиране от Пловдивските ВУЗ-ове и колежи и пловдивските
индустриални клъстери и предприятия:
ЦНИИ по балнео туризъм съвместно с ВМИ, УХТ и клъстери;
ЦНИИ по технологии и информатика, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски” и
клъстери;
ЦНИИ по преработвателната промишленост съвместно със Селскостопанската
академия, УХТ и клъстери;
ЦНИИ по високотехнологична индустриализация, съвместно с Технически
университет – Пловдив
ПОЛИТИКИ:
1. Създаване на „Регионален ЦНИИ по балнеотуризъм“
2. „Регионален ЦНИИ по технологии и информатика“
3. „Регионален ЦНИИ по преработвателна промишленост“
4. „Регионален ЦНИИ по високотехнологична индустриализация“
5. Създаване на „Регионална мрежа от звена за НИИ“ в центровете от
първо, второ и трето ниво от модела умерен полицентризъм
6. Регионален академичен център на БАН – споделена научна
инфраструкура
7. Регионален център за нано и био храни в ЮЦР
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8.
9.

Регионален иновационен център (РИЦ) по лазерни и оптични
технологии в ЮЦР
„Лаборатория по лазерна безопасност“ на Пловдив Тех Парк –
прерастване в „Регионална лаборатория за технологични изпитания“

14. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА УСКОРЕНА ДИФУЗИЯ НА ИНОВАЦИИТЕ
14.1. ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК И РАЗВИТИЕТО НА РИМИС – ПЛОВДИВ
Проектът „Пловдив Тех парк“ обхваща акционерното дружество „Пловдив Тех
Парк“ АД и:
1) 7 (седем) дружествени фирми в областта на високотехнологично образование и
обучение:
„Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии“ ЕООД,
„Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии Пловдив“
ЕООД,
„Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки“ ЕООД,
„ИТ Академия“ АД,
„ИТ Университет“ ЕООД,
Сдружение „ИТ УНИ Махатма Ганди“,
Институт по информатика и иновативни технологии ЕООД.
Те са привлечени, за да се използват оптимално ресурсите на „Пловдив Тех
Парк“ АД и да се разшири обхвата на дейност на групата: няколко проекта,
основният от които е МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, които ще определят новия
профил на фирмата.
2) 10 (десет) лаборатории:
Лаборатория по лазерна безопасност;
Лаборатория по дигитална автодиагностика;
Лаборатория по роботика;
Лаборатория по развитие на изкуствен интелект;
Лаборатория по развитие на Интернет на нещата;
Лаборатория по блокчейн“;
Лаборатория по мрежови комуникации и облачни услуги;
Лаборатория по развитие на мобилни устройства;
Лаборатория по ИТ сигурност;
Лаборатория по аудио-визуална интелигентност
3) 2 (две) дъщерни фирми - „Автосервизи Оптела“ ООД и „Домостроене1“ ООД;
4) 3 (три) клъстера - Клъстер „Елопед”, Клъстер „Аутомол“, Клъстер „Информатика“;
5) няколко малки фирми без дейност, които могат да бъдат активирани в
изпълнение на определени проекти или за нови дейности.
Посочените по-горе дружества, както и обособените в тях центрове за печалба,
имат разработени собствени Бизнес планове за 2020 – 2024г.
Основната цел на Проекта е постигането на синергичен ефект за дружествата от
координирането и взаимното подпомагане на дейността им и обединяването на
ресурсите в основните направления на развитието и най-вече в областта на:

119

Превръщането на Пловдив Тех Парк АД в значим център на развитие на
информационните технологии в гр. Пловдив и Южен централен район на
страната;
Високо-технологично образование и обучение;
Развитие и разширяване на Учебно-научния комплекс;
Интернет маркетинг и електронна търговия ;
Участие в проекти с Европейско финансиране;
Изграждане и развитието на Бизнес – мрежи;
Развитие на Производствения комплекс в новите направления;
Модернизиране на материалната база и имуществото;
Поддържането на общи социални стандарти.
„Пловдив Тех Парк“ има разработен план за провеждане на – ПРЕСТИЖНИ СЪБИТИЯ
на Пловдив и региона като цяло:
Създаване на авторитет и имидж за НАУЧНО-ИНОВАТИВНОТО БЪДЕЩЕ на Пловдив,
ЮЦР, чрез обвързване с ПРОВЕЖДАНЕ на престижни мероприятия и събития,
съвместно с Тракия икономическа зона, Международен панаир Пловдив,
Сдружение за Пловдив, ИИИТ, Клуба на Е-лидер, Европейската блокчейн
Асоциация, регионалното звено на АИКБ, Индийските партньори и др.
Да се заинтересоват регионалните органи и се стимулира търсенето на проектно
финансиране на структурите на „Пловдив Тех Парк“.

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНО-ИНОВАТИВЕН ИМИДЖ

Конкретните мероприятия които Пловдив Тех Парк АД предвижда за 2020г.:
Провеждане на ежегодната „Международна конференция по Изкуствен Интелект
и Електронно Лидерство“ по инициативата на ИИИТ и нейния ръководител проф.
дтн инж. Чавдар Дамянов през м. октомври.
2) Организиране на „Кръгла маса за обсъждане на РИМИС“ с участието на
професори от СИБ от София, проф. Ганчо Ганчев, АИКБ, и др. под егидата на
зам. кмета по финансовите въпроси Илия Кирчев и с участието на областния
управител Дани Каназирева.
3) Провеждане на „Международен Семинар - България-Индия” за създаване на
Технологичен мост Пловдив-Бангалор под егидата на зам. кмета Анести Тимчев и
с участието на Индийското посолство, Нирадж Кумар, Риши Кумар и други
индийци в България.
4) Съвместни месечни презентации на „Пловдив Тех Парк“ и Клуба на Е-лидер:
4.1. Откриване на Клуба на Е-лидер чрез семинар и коктейл съвместно с БАН –
Пловдив. Лекция на почетния председател на Европейската Блокчейн
Федерация Васил Дъбов за развитието на блокчейн от трето поколение Кардано.
Презентация на Технофилм „Героите от САЩ-94“ по повод мачовете на
националния отбор; Откриване на „Регионалното звено на АИКБ“ в „Пловдив Тех
Парк“ с участието на изп. директор на АИКБ и с информация за финансирането
на еврофондовете;
4.2. Презентация на финтех Платформата FinEtika (www.finetika.eu) с блокчейн
технологии, откриване на Лабораторията по ИИ и съвместната работа с
Лабораторията по иконометрия на Благоевградския университет с Ръководител
проф. Г. Ганчев;
1)
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4.3. Презентации на туристическите Платформи TripXV (www.tripxv.com), ClubXChain
(www.clubxchain.com), лекция на директора на „ИТ Академия“ АД Атанас Костов
за развитието на платформената икономика по света и Индия;
4.4. Презентация на продукти на „ИТ Академия“ АД – Super8Digital с демонстрация
на първия продукт за „Пловдив Тех Парк“;
4.5. Откриване на Лабораторния Комплекс – Лабораторията за лазерна безопасност
и Лабораторията по ИИ;
4.6. Откриване на „Експериментариума“ на „Пловдив Тех Парк“ АД и неговата
дъщерна фирма „Оптела-лазерни технологии“ ЕООД;
5) За всяко от тези събития сме предвидели да се организират:
отразяване на събитията чрез собствените интернет активности
провеждане за всяко събитие на пресконференции в БТА Пловдив
писмено договориране с вестника и сайта на в-к „Марица“ за отразяване на
събитията;
Провеждане на два Образователни модели с приложение на „Мислещи
облаци“:
Виртуална класна стая за онлайн обучение за суперкомпютри Виртуална
лаборатория „Смарт Сити“;
„Мислещи облаци“ за образователният проект на „Пловдив Тех Парк“ – МВУИЕЛ,
ПЧЕКИТ, ЧПГИКН, ИТ Университет (ИИХТ).
СУПЕРКОМПЮТЪРНО ПРИЛОЖЕНИЕ „МИСЛЕЩИ ОБЛАЦИ“ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ В СЪДРУЖИЕ С ПАРТНЬОРИ
В Образователните инициативи в „Пловдив Тех Парк“ – Висше ИТ училище
(МВУИЕЛ), Професионален ИТ Колеж (ПЧЕКИТ), Професионална ИТ Гимназия
(ЧПГИКН), ИТ Университет (ИИХТ), ИТ Академия, обединени в сдружение ИТ УНИ
„Махатма Ганди“, е залегнал принципът за присъствено, дистанционно и
продължаващо цял живот образование.
Представяме си нашата образователна дейност в „Пловдив Тех Парк“, като
създадем паралелно работещи процесори, свръхбързи изчисления и бърза
комуникация, като започнем създаването на хардуера по подобие на
суперкомпютрите, постепенно и с използване на работещите сървъри, Linux-клъстер с
платки Raspberry Pi и учебните компютри в паралелна работа през нощта, когато те са
свободни.
Така започваме създаването на нашия „Мислещ облак“ за образованието в
„Пловдив Тех Парк“, като хардуерен комплекс от паралелно работещи компютри от
различни поколения и устройства, с постепенно нарастваща компютърна мощност. С
нея се поддържа „Мислещия облак“ на „Пловдив Тех Парк“.
Идеята за учредявaне на „Международно Висше Училище по Информатика и
Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ) в гр. Пловдив е пряко свързана с
дългогодишните отношения и сътрудничество на учредителите на проекта – „Пловдив
Тех Парк“ АД с индийски образователни институции, като „Индийски институт по
хардуерни технологии“ от гр. Бангалор, Индия; Mewar University от Газиабад, Делхи
мегаполис; Силикон Сити Колидж от гр. Бангалор и други фирми и организации в
сферата на технологиите и бизнеса, като Глобал Бизнес Инроудс от Бангалор,
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Електроникс енд Компютър Софтуеър Експорт Промоушън Каунсъл от Ню Делхи,
Международният Експоцентър от Нойда, Индия, Indian Economic Trade Organisation,
Global Business Inroads, Karnataka Pradesh Congress Committee и мн. др.
Проектът МВУИЕЛ предвижда обмен на преподаватели и студенти, участие в
общи проекти и програми, сътрудничество в научната област и други дейности от общ
интерес с описаните по-горе образователни институции, а предвид отличното
сътрудничество с Индийското посолство в Република България, се очаква
увеличаване на кръга от партньорства с други организации и висши училища от
Република Индия.
Вариант на разширение на суперсомпютърното приложение „Мислещ облак“
за образователния комплекс в „Пловдив Тех Парк“ е използването на
предимствата на паралелните компютри спрямо конвенционалните и по-точно
значително по-високата скорост на изчисленията и обработката.
Тази възможност може да се реализира в образователните процеси в
„Пловдив Тех Парк“ в 5-те компютърни зали с около 60 бр. стационарни компютри,
които са заети във времето от 09:00 ч. до 17:00 часа. За останалите часове от
деня може да се приложат способите на паралелни компютърни решения.
Едно от предимствата на ПАРАЛЕЛНИТЕ КОМПЮТРИ спрямо конвенционалните е
значително по-високата скорост на обработка, изразяваща се понастоящем в
няколко GFLOPS.
Предимства на паралелните компютри:
Повишена надеждност на компютъра. Тука компютърната надеждност може да
се реши по друг начин, а именно като дефектиралия процесор се изключи от
обработката, като същевременно тя продължава, естествено с намалена
скорост.
По-високо отношение производителност/цена. Една интегрирана оценка за
всеки компютър е отношението производителност/цена, независимо от
значителните понякога изменения на цените на един и същ компютър, дължащи
се на маркетинговата политика на фирмата-производител. Като правило това
съотношение е на порядък по-високо за паралелните компютри в сравнение с
последователните.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Развитие на ПТП в „Регионален център за дифузия на технологиите“
2. Публично –частно партньорство за превръщане на „Институт по
информатика и иновативни технологии – Пловдив“ в „Регионален център за
дифузия на иновациите“
3. Финансови интервенции за реализиране на проект „Мислещи облаци за
регионални образователни инициативи“
4. Публично- частно партньорство за създаване на „Експериментариум на
технологиите“ в ПТП
5. Превръщане на „Лабораторен комплекс“ на „Пловдив Тех Парк“ в
„Регионален център за дифузия за платформените иновации“
6. Създаване на „Регионален Ивент Център“ в „Пловдив Тех Парк“
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14.2. СТАРТЪП „ЮЖЕН ЦЕНТЪР“ ЗА РЕГИОН ПЛОВДИВ
България е най-доброто място в Европа за създаване и развитие на стартъпи,
защото:
Хората от стартъп общността са на високо ниво
Тук са най-добрите споделени работни пространства в Централна и Източна
Европа
Има много инвеститори и програми за финансиране на стартъпи
В България са едни от най-добрите IT таланти
Създаването на компания е бързо и лесно – може да се регистрира фирма за 3
дни с капитал от само 2 лв.
И още нещо – 10% корпоративен данък и ниски разходи за бизнеса.
Ролята на „Стартъп Южен Център“ към „Пловдив Тех Парк“ е да обедини всички общността, хората, които имат значение, движещите се в регионалната екосистема независимо дали сте стартиращи, инкубатори, фондове, пространства за съвместна
работа или дори новаци, които искате да изградите бизнес.
Идвате от чужбина? Ще ви помогнем да се срещнете с всички, така че бързо да
се почувствате като у дома си в България.
Пловдив е идеален град за стартиране на бизнес в България. Градът е привлечен
от уникална култура на наставничество, с висока плътност на предприемачи и
инвеститори. Добрата инфраструктура тук прави работата много по-лесна, като по
този начин привлича много чуждестранни компании да създадат българските си
централи тук. През 2019г. Пловдив беше Европейската столица на културата.
Пловдив се превърна в атракция за чуждестранните инвеститори, тъй като има
много добра инфраструктура и всички основни нужди за стартиране на бизнес в
България. Намира се само на 120 км от столицата София.
Пловдив има една от най-бързите скорости в интернет. Пловдив също се
превърна в силен регионален център (привличащ топ предприемачи), тъй като те
получиха достъп до инвестиционните фондове на ЕС.
„Пловдив Тех Парк“, разположен в Южен централен район, си поставя като цел
създаване на преференциални условия за стимулиране и ускорено развитие на малки
и средни предприятия и повишаване на тяхната конкурентоспособност и устойчиво
развитие в регионален план. Насочен е към хора с бизнес идеи, новостартиращи
предприятия с потенциал и доказали се МСП.
Асоциацията „Стартъп Южен Център“ със седалище в „Пловдив Тех Парк“ има за
цел:
Изграждане на иновативен дигитален център с национално и международно
значение на територията на Пловдив и превръщането на града в един от
основните центрове за развитие на информационни технологии в България и
Европа.
Насърчаване на съвместните усилия за активно участие в дигиталната
трансформация в Европа и ускоряване на развитието на нови технологии като
Изкуствен интелект, роботика, блоково програмиране на вериги.
Създаване на устойчива технологична връзка между Пловдив и Бангалор за
трансфер на технологии и съвместни предприятия от България и Индия.
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Образование и ИТ обучение чрез активни и проектни образователни институции
в Пловдив.
Разработване на платформи за технологии на блокчейн и проекти за
киберсигурност.
Въвеждане на ИТ проекти за регионално и международно сътрудничество.
Подкрепа на иновативните дейности на членовете на Асоциацията чрез
съвместно използване на съоръжения, споделена инфраструктура и ноу-хау.
Стимулиране на отношенията между публичния и частния сектор в областта на
информационните технологии
Организиране на интервюта, кръгли маси, конференции, семинари, уебинар по
правни и правни въпроси, свързани с информационните технологии и
компютърните науки.
Развитие на научноизследователска и развойна дейност с широк обхват на
приложение и акцент в областта на информатиката и компютърните науки.
Създаване на специализирани (реални и виртуални) библиотеки от книги,
списания и фирмени материали в областта на информатиката и компютърните
науки.
Организиране и развитие на нови важни дейности, свързани с информатиката и
електронното общество, лекции и дискусии за технологичното развитие на
компаниите от реалния бизнес, запознаване с възможностите за финансиране
от фондовете на Европейския съюз и други.
Реализиране на проекти, свързани с популяризирането и внедряването на
информационни технологии в малки и средни предприятия.
Застраховане на различни услуги и технологични решения в областта на новите
технологии, дигитален маркетинг и управление, формиране на дигитална
компетентност и умения.
Издаване и разпространение на периодични и непериодични публикации и
онлайн медии.
Консултантски услуги, разработване или изпълнение на проекти и програми,
провеждане на анализи, организиране и провеждане на обучения, конференции
и други събития.
Подкрепа за дейността на високотехнологични стартиращи компании.
Мисия:
Предоставяне на стартиращи фирми, динамични малки и средни предприятия
и техните ръководни екипи платформата, знанията и контактите, от които те се
нуждаят, за да ускорят своя бизнес и да съдействат за създаването и укрепването на
една по добра предприемаческа култура.
Наличие на свободни сгради и помещения
офис пространство – свободни помещения в административната сграда;
презентационна зала – Ивент център „Махатма Ганди“ – удобно място за бизнес
срещи семинари, лекции, сесии или срещи за интервюта. Удобна за изложби,
партита, представяне на проекти, професионални форуми;
конферентна зала, удобна за такива мероприятия в по-малък размер;
компютърни зали- за обучение, интернет и основна работа на някои фирми;
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Клуб на електронния лидер – за почивка, подкрепа и бизнес разговори;
рекреационно помещение - специално помещение за почивка, чаша кафе,
неформални разговори и т.н.
„Пловдив Тех Парк“ АД има потенциал да се превърне в организация,
обединяваща стартъпите в Южен централен район.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Създаване на Асоциация „Стартъп Южен център“ с водещ член и
инициатор „Пловдив Тех Парк“
2. Превръщане на „Пловдив Тех Парк“ в „Регионален център за
създаване и развитие на стартиращи технологични фирми“
3. Създаване на „Регионална мрежа от инкубатори“ за подкрепа на
креативните млади предприемачи от ЮЦР
4. Програма за развитието на „Акселератор Южен център“ в „Пловдив
Тех Парк“ на принципите на акционерното участие
5. Създаване на „Регионален съвет за развитие на младите
предприемачи“
14.3.

ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА, МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ, НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ИВАН ВАЗОВ“ ПЛОВДИВ, СДРУЖЕНИЕ ЗА ПЛОВДИВ, КАТО ЦЕНТРОВЕ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА
ДИФУЗИИТЕ В РЕГИОНА.
В Пловдив съществуват няколко центъра за ускоряване дифузията на
технологиите. Индустриалния регион се характеризира със силното взаимодействие
между тъканта на социалната среда и икономическия обмен. Припокриващите се
производствени и социални
връзки подпомагат обмена и споделянето на
информация и знания, доверието и сътрудничеството. Нещо повече, както фирмите,
така и хората са дълбоко „вградени” в социо-културния контекст, което от своя страна
генерира динамични процеси на създаване на знания (учене и иновации) и трансфер
на знания (дифузия и синергия). В иновативната среда структурата и динамиката на
междуфирмените връзки (които връзки не са непременно по веригата на доставките),
се обуславя от генерирането на иновации и по-точно на системни иновации. Обменът
на продукт между фирмите може да е минимален и често конкуренцията може да
подтисне сътрудничеството. Същевременно географската близост, регионалната
„вграденост”, наличието на пазар на квалифицирани работна сила и достъп до
изследователски институции осигуряват непрекъснат процес на споделяне на знание
и систематично учене.
За страни като България („догонващи” според терминологията на ЕС),
съществено е определянето на модели за справяне с предизвикателствата на
глобализацията и за ускоряване на иновационното развитие.
В сравнение
с предишните десетилетия, технологиите еволюират и навлизат в своя зрял стадий
много по-бързо, в условията на ожесточена конкуренция, и при много по голяма
мобилност на производствените фактори. Този феномен за България има специфични
измерения и негативни последствия, които изискват настойчива интервенция, първо
за оцеляване на самото индустриално производство и второ, за да стане региона
привлекателно място за развитие на високотехнологични индустрии и производство
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на продукти с висока добавена стойност. Наличието на институции и структури,
които да подпомагат фирмите да извършват иновации и да реагират адекватно на
предизвикателствата на глобализацията, не само пасивно но и активно, е
предпоставка не само за справяне с новите предизвикателства,но и въпрос на
оцеляване.
Мрежите, които генерират формални и неформални потоци от знание и
информация осигуряват успех с течение на времето. Достъпът до неформално
(„мълчаливо”)
знание
подкрепя
колективния
процес
на
учене
и
конкурентоспособността. Мрежите са механизъм, посредством който политиките за
развитие на регионите се реализират. Успешните региони се базират на силно
развити мрежи и изградена система от взаимоотношения. Доверието и
междуличностните връзки предполагат наличието на развит социален капитал.
Развитието на взаимоотношенията отнема време. Мрежите могат да бъдат
подкрепяни от силни институционални структури, от общи културни ценности или обща
цел. Стойността на неформалните мрежи се определя от социалните връзки и дори
смяната на работното място съдейства за разпространението на знание в рамките на
региона. Такива
средства
за
разпространение
на
информация
като
неформалното сътрудничество и интензивните контакти могат да създадат истинска
общност на знанието. Споделянето на знание посредством мрежи и партньорство
може да се осъществи чрез директен междуличностен контакт или посредством
изграждането и използването на различни уеб-приложения. Размерът на мрежите
може да варира значително, от няколко компании, които работят върху общ проект,
до цели асоциации със стотици членове. Мрежите и партньорството могат да
стимулират разработването на нови продукти, както чрез споделяне и обмен на
информация между изследователските институти, между изследователските институти
и фирмите и между самите фирми. Мрежите са средство както за изграждане на
доверие и разбиране между отделните партньори, така и за разпространение на
сведения за нови тенденции, информация и знание.
Ще разгледаме няколко важни за мрежата на Южен централен район
организации:
Тракия икономическа зона е верен партньор на чуждестранни и местни
инвеститори в процеса на създаване на нов или разширяване на съществуващ
бизнес. Предлага от Build-to-Suit решения до пълен пакет с услуги, които са подходящи
за бизнеси от типа производство, логистика, търговия и дистрибуция. Целта е да се
създаде здравословна среда за всички компании в зона Тракия и да се подпомогне
техния устойчив растеж.
След старта на първата зона през 1996 г. до 2018 г. са привлечени над 180
компании, повечето от които световни лидери в своята област. С повече от 20 години
опит, площ от 10 700 000 м², реализирани над 2 милиарда евро инвестиции и
открити над 30 000 работни места, ТИЗ е най-мащабната и устойчиво развиваща се
индустриална зона не само в България, но и в Югоизточна Европа.
Благодарение на постиженията на Тракия икономическа зона град Пловдив
влезе в челната тройка в категория „Стратегия по привличане на преки чуждестранни
инвестиции“ (FDI strategy) в класацията Европейски градове на бъдещето 2018/2019
(Top 10 Small European cities of the Future 2018/2019) на авторитетното британско
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издание „Файненшъл таймс“. Регионът на Пловдив заема почетното 4-то място в
класацията на световната медия.
За развитието на Тракия икономическа зона през 2014 г. се обединиха Община
Пловдив и още 8 местни общини и няколко сдружения. Благодарение на успешния
модел за публично-частно партньорство, ТИЗ успява отлично да осъществява и
координира съвместната работа с местна и държавна власт, образователни
институции, асоциации и бизнес общности.
Международен панаир Пловдив е сред лидерите на изложбената индустрия в
Югоизточна Европа. Организира многобраншови и специализирани делови форуми,
включително националното участие и представяне на България на няколко световни
изложения.
Със своя богат опит, екип от висококвалифицирани експерти и международен
престиж създава отлични възможности за маркетинг на фирми с различен профил и
цели на развитие.За година се провеждат 40 изложбени прояви, над 8000 участници
от 60 държави близо 250 000 посетители от България и Европа, около 350 делови,
обществени, културни и спортни събития. Международен панаир Пловдив инвестира в
модерни услуги и в инфраструктурата, за да запази своята силна позиция в
Югоизточна Европа.
През 30-те години на ХХ век панаирът в Пловдив получава статут на национален
изложбен център на България и е приет за член на Международната асоциация на
изложбената индустрия (UFI), най-авторитетната глобална организация в бранша.
След това неговото развитие продължава много активно и винаги в синхрон със
световните тенденции, за да се утвърди днес като един от лидерите в Югоизточна
Европа.
Международен панаир Пловдив е надежден партньор за презентиране, развитие
и интернационализация на всяка компания, защото предлага: професионализъм в
организирането на изложения, комфортна и функционална инфраструктура, модерни
услуги и оборудване, разнообразни маркетингови инструменти, платформи за
комуникация, реклама и презентиране, интензивни контакти с бизнес клиенти и
потребители, ноу-хау за изложбени модели, обединяващи иновации, експертиза и
потенциал за развитие на фирмите.
Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив изпълнява функциите на второ
национално книгохранилище. Библиотеката има голям принос в опазването на
българското културно-историческо наследство. Тя е най-голямата публична библиотека
в България. Наред с Националната и единствена сред другите библиотеки в страната,
тя съхранява и опазва за поколенията пълен Архив на българската книга.
Областната библиотека и музей се създава и изгражда като национална
библиотека на Източна Румелия през 1879 г. по личната инициатива и с усилията на
видния възрожденски деец Йоаким Груев, тогавашен директор на Дирекцията на
Народното просвещение. Тя е първата културна институция в Южна България, която
задоволява социалните потребности от образование и наука на новоучредената
автономна област и съхранява паметниците на българската писменост и култура.
През този период Пловдив е културна столица на целокупна България. Тук живеят и
творят Найден Геров, Йоаким Груев, Константин Величков, Христо Г. Данов. По-късно
идват Иван Вазов, Петко Славейков, Петко Каравелов, Захари Стоянов.
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Първостроителите Йоаким Груев, Константин Величков, Петко Каравелов са
ярки личности, участвали дейно в учредяването на института, изграждан като
общообразователна универсална библиотека с функции на научен институт. Тяхната
идея се разгръща в историята на библиотеката до наши дни, за да докаже
демократизма, идеализма, далновидността и отношението на високо ерудираната
личност към библиотеката и книгата.
След Съединението нормативните документи, касаещи библиотечната дейност в
страната – Указ № 37 от 1887 г., Указ № 9 от 1897 г. за депозиране на печатните
произведения в народните библиотеки, както и първия Правилник за народните
библиотеки в София и Пловдив – регламентират равни права и задължения на двете
народни библиотеки. Затова Народната библиотека в Пловдив се развива като архив
на българската книга и периодичен печат, богато книгохранилище на ръкописната и
възрожденска книжнина, създават се уникални колекции от редки и ценни издания.
През 1886 г. започват книгообменни връзки в страната, а от 1909 г. с чужбина. През
1904 г. започва издаването на Годишник.
Днес Пловдивската народна библиотека е общодостъпна универсална научна
библиотека с фонд от 1 925 000 библиотечни документа. Годишно се реализират ок.
120 000 посещения и се заемат ок. 295 000 библиотечни документа. Библиотеката
притежава богат универсален фонд от научна, художествена литература, ръкописи,
палеотипи, старопечатни, редки и ценни издания, богат справочен фонд, български и
чужди периодични издания, аудиовизуални и електронни документи, оригинални
произведения на изкуството, лични библиотеки.
Библиотеката си сътрудничи успешно с редица български и чуждестранни
партньори, имащи отношение към културата, науката и образованието, с местните
културни институти, приобщени към идеята за събиране и съхранение на
обществената памет и културното наследство. Библиотеката е и един от основателите
и активни членове на Българската библиотечно-информационна асоциация.
Целенасочената работа по автоматизиране на библиотечно-информационните
процеси започва през далечната 1979 г., когато се внедрява система за
автоматизирано информационно обслужване на читателите. Към момента
библиотеката притежава модерна компютърна мрежа с над 110 автоматизирани
работни станции и предлага пълно онлайн обслужване на потребителите си. От 2008
г. Обществения информационен център и читалните зали предлагат безжичен
интернет достъп чрез оформени WiFi зони. Към Библиотеката функционират два
чуждоезикови културни центъра Deutscher lesesaal и American Spase, Дигитален
център, Лаборатория за консервация и реставрация, Издателство, Книговезница и
Дигитална печатница.
Библиотеката има амбицията да развива дългосрочно процесите на
цифровизация на фондовете си, като инвестира в инструментален и трудов ресурс, за
да гарантира поддържането на стабилна, ефективна и гъвкава дигитална платформа
със свободно достъпни за гражданите ресурси.
Сдружение Бизнесът за Пловдив осъществява връзка и взаимодействие на
своите членове с държавните институции и общините в Област Пловдив; оказва
подкрепа на общинските служби чрез предоставяне на експертни становища по
въпроси от значение за развитието както на град Пловдив, така и на цялата
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административна област; организира и провежда инициативи (работни срещи и
обсъждания) в подкрепа на териториално-устройственото, архитектурно и
икономическо развитие на Област Пловдив; изготвя и представя на компетентните
органи проекти и становища по нормативните актове; разработва методики за
подобряване на организацията на общинските администрации; популяризира град
Пловдив и областта като благоприятна икономическа зона за инвестиране и
предпочитана културно–историческа дестинация за туризъм; привличане на
специалисти и експерти за решаване на стопански въпроси, свързани с развитието
на Пловдивска област.
Целите на сдружението са: да защитава правата и законните интереси на своите
членове; да развива духовния и културен живот в град Пловдив и да утвърди доброто
име на предприемчивите и образовани пловдивчани; да насърчава диалога между
представителите на бизнеса, отделни инвеститори, експерти и неправителствени
организации от една страна, и общинската и областна администрация на Област
Пловдив – от друга; да предприема и осъществява инициативи по привличане на
национални и международни инвестиции на територията на Пловдивска област; да
работи за повишаване на обществената активност на неправителствените
организации и гражданите на град Пловдив и инициативността на Община Пловдив за
подобряване стандарта на живот в града; да проучва общественото мнение относно
дейността на общинската администрация и местните служби на държавните
институции и да информира гражданите и бизнеса относно съществуващи проблеми;
да съдейства за подобряване на административното обслужване на гражданите и
юридическите лица от държавните институции, общините, обществените организации
и юридическите лица, овластени да предоставят административни услуги; да участва
пълноценно и ефективно в разработването на програми и стратегии за развитието на
град Пловдив и общините, включени в Пловдивска област; да обединява и насърчава
усилията на членовете си за регламентиране на професионалната етика в областта на
предприемачеството и инвестициите в Област Пловдив и недопускане на нелоялна
конкуренция.
Мястото и ролята на Пловдив тех парк АД в тази мрежа са следните:
Да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални
изследователи и иновативни компании в България, на Балканите и в Южен централен
район, да доизгради системата за подпомагане на иновациите и новите технологии
чрез подкрепата на предприятия, които да подсилят икономиката на знанието у нас,
да обедини в едно усилията на бизнеса и науката, като се фокусира основно върху
развитието и осъществяването на проекти в трите фокусни области на научнотехнологичния парк – ИКТ, науки за живота и чиста енергия.
Пловдив тех парк цели да засили конкурентоспособността на науката и
предприемачеството в България чрез подобряване обмена на знания между
академичните среди и бизнес общността. Да действа като платформа за развитието
на стартиращите компании и иновативните идеи и катализира процеса на
комерсиализация на научните изследвания.
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ПОЛИТИКИ:
1. Създаване на „Регионална полицентрична мрежа за дифузия на
иновациите: зона –панаир-библиотека-сдружение-техпарк“
2. Промяна политиката на ТИЗ и създаване на зона за инвестиции в
неплодородни земи на ЮЦР
3. Създаване в Международен панаир Пловдив на „Регионален център за
ускоряване на интернационализацията на икономиката на ЮЦР“
4. Разработване на „Платформа за оторизиран достъп на регионалните
предприятия“ до фондовете на НБ „Иван Вазов“
5. Съставяне от Сдружение за Пловдив на „ Модел за публично- частно
партньорство за развитие на регионалната икономика“
6. Превръщане на „Пловдив Тех Парк“ в „Регионален център за управление и
мониторинг на дифузията на иновациите“

15. ПЛОВДИВСКАТА КУЛТУРА КАТО ГЕНЕРАТОР НА ЕВРОПЕЙСКИ ТРУДОВ МОРАЛ
Подпомагането на културните учреждения със средства на централния и
местните бюджети обикновено се разглежда от гледна точка на неговия разходен
характер. Често се изтъква, че това подпомагане касае само един определен слой от
населението, който се ползва от предлаганите културни прояви и мероприятия, както
и това, че разходваните средства биха могли да бъдат значително по-ефективно
инвестирани.
Град Пловдив разполага с един сравнително не малък бюджет за култура, който
вследствие на избирането на града като Европейска столица на културата през 2019
г. се увеличава. Всичко това обаче касае разходната страна на културата.
С многообразието на културни прояви се постига един полезен стопански ефект,
който надхвърля далеч инвестираните средства. Това е така, защото културата се е
превърнала в един значителен стопански фактор. Културните мероприятия се явяват
важен двигател на развитието на културния туризъм с всички произтичащи за
регионалната икономика мултиплициращи ефекти и на първо място по отношение на
хотелиерството, ресторантьорството, търговията, транспорта, организацията и
поддържането на сцени и всичко свързано с тяхното функциониране, художествените
занаяти, производството и преработката на селскостопанска продукция, както и
сектора на услугите. По такъв начин културата в Пловдив формира както една
високостойностна верига за създаване на стойност, така и способства за разкриване
на нови работни места и по-висока заетост в града и региона.
Многообразието на културни мероприятия повишава не само качеството на
живота, но и прави Пловдив и региона атрактивен за живот и чуждестранни
инвестиции. Повишаващото се качество на живот прави града и региона
привлекателен за висококвалифицирани специалисти.
Обикновено културният туризъм е свързан и по-високи разходи в сравнение с
разходите при традиционния туризъм, което води до генерирането на по-висок
стопански оборот в регионалната икономика.
С помощта на широко разпространените Input-Output модели може да се
квантифицира ефектът на разходите в култура върху развитието на регионалната
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икономика. Едно такова квантифициране би открило и пътища за повишаване на
ефекта върху регионалната икономика.
Един друг важен канал на трансмисия между културата и стопанството се
обосновава от т.н. „Теория на креативната класа”, развита от американския
икономист Ричард Флорида (Richard Florida). Тази теория се опира на хипотезата, че
заселването и отсядането на креативни, съзидателни групи от хора с висока
професионална квалификация дава силни импулси за разгръщането на
иновационната сила и повишаването на стопанската динамика на региона. А една от
основните притегателни сили на местата за живеене е предлагането на културни
мероприятия, културният живот на населеното място.
Културата е обаче повече от стопански фактор, защото тя предлага
нематериални стойности и ползи, които имат положителни ефекти върху индивида и
обществото като цяло. Освен това тя има общообразователен характер.
Целесъобразно е в рамките на регионалния модел за развитие културата да бъде
интегрирана като стопански фактор. Това ще позволи не само утвърждаването на
високостойностна верига за създаване на нова стойност, но и за генериране на
синергийни ефекти.
ПОЛИТИКИ:
1. Разработване на „Регионален модел за интегриране на културата в
икономическото развитие на ЮЦР“
2. Създаване на „Център за развитие на творческите индустрии ФИН ТВ“ като
фактор за идентичност и сближаване в ЮЦР
3. Създаване на „Полицентрична мрежа за подкрепа на местните културни
средища в ЮЦР“
4. Разработване на „Платформа с модерни цифрови технологии за
повишаване на достъпността на създавания културен продукт в ЮЦР“
5. Съставяне на „Модел за публично-частно партньорство за оптимизация на
механизмите за финансиране на културните дейности и институции в
региона“
6. Разработване на проект „Културното многообразие и богатото културно
наследство –фактор за устойчиво развитие на ЮЦР“
7. Съставяне на „Ключови регистри и дигитализация на културните ценности в
ЮЦР“

16. РЕГИОНАЛНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА – НРАВСТВЕНИ НОРМИ
РЕГИОНАЛНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА В ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА
В контекста на социално-икономическата криза най-важната задача на
регионалната политика е прилагането на допълнителни мерки в подкрепа на
семействата. Общините създават свои собствени целеви програми и концепции на
социалната политика.
Напълно очевидно е, че такива социални явления като бедност, безработица,
бездомност, скитничество, асоциално поведение на деца и юноши, девиантно
поведение на възрастни, проституция, сирачество, алкохолизъм, увреждане и др., са
най-важните фактори, влияещи върху естеството на дейностите на специалиста по
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социални дейности и предопределящи формирането на необходими професионални
качества. Тук традиционно представените исторически религиозни общности в
страната могат да са както в помощ на работещите в социалната сфера, така и на
потребителите на социални услуги.
По линия на Българската православна църква все още няма осезаеми резултати
от Меморандума за сътрудничество в социалната сфера, подписан от Българския
патриарх Максим и Министерството на труда и социалната политика.
На организационно ниво в социалната система се наблюдава запазване на
остарели организационни структури и опростяване на функциите на по-ниските нива,
което лишава системата от динамика.
Признаването от обществото на социалната значимост и стойност на социалната
работа има не само морално значение. Високият статут на благотворителността,
чието въплъщение е социалната работа, може да помогне на социалните институции
да решат належащи финансови проблеми, осигурявайки приток на спонсорски
средства, като по този начин разшири възможностите на социалните услуги. Като
пример за хуманно отношение към човек, доброта, честност и справедливост,
социалният работник действа като проводник на идеите на хуманизма,
утвърждавайки ги в обществото като норма на човешкия живот: по този начин той
утвърждава ценностите на социалната работа в обществото и изпълнява
задължението си към професията.
Задължението на социалния работник към професията изисква реализиране на
нейния хуманистичен потенциал в обществото, одобряване на социалната работа
като необходима обществена институция, която има висок престиж и значение в
очите на обществото. И днес нивото и качеството на обществените знания за тази
професия остава неприемливо ниско. В тази връзка социалният работник е длъжен да
поддържа моралната цялост на професията, да се грижи за моралния си характер.
На сектора на социалната дейност са възложени най-трудните и отговорни
функции при оказване на помощ на тази конкретна категория граждани, които имат
обективни и субективни ограничения в живота си, трудности при реализирането на
конституционните си права и са в трудна житейска ситуация.
Мярката за отговорност на социалния работник за изпълнение на такива
задължения в този случай е неговото морално чувство, чест и достойнство,
гражданско чувство за отговорност и морална дисциплина.
Наборът от морални стандарти и принципи на професионално поведение на
специалист по социална работа в системата на социалните услуги е следният:
1) Основните принципи; морални стандарти и заповеди, които изключват
неблагоприятните фактори в социалната работа.
2) Ценности и етични въпроси на социалната работа.
3) Етични проблеми на връзката между социалните служби, социалния работник и
клиента.
4) Етична отговорност на социалните работници към клиентите
5) Ролята на етичните критерии за доброта, справедливост, човечност, честност и
др. в практическата социална работа.
6) Моралната норма като структурен компонент на морала.
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7)

Характеристика на нравствената ориентация на социалната работа
(нормативна, императивна, оценъчна).
8) Морално и нормативно регулиране на социалната работа като система.
9) Структурата на моралните стандарти на социалната работа.
10) Морално и етично регулиране на отношенията между служители на държавни,
общински, частни и други социални служби и служители на изпълнителните
органи, чиято компетентност включва организацията и осъществяването на
социалните услуги.
По данни на Агенция за социално подпомагане към 30.06.2019 г. Пловдив е на
първо място по действащи социални услуги (СУ) на глава от населението.
В социалните услуги за деца се извършва ежемесечен вътрешен контрол,
съгласно стандартите на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за
деца. В услугите се изготвя отчет за дейността, включващ и данни за осъществения
вътрешен контрол. Ежемесечно се изготвят и протоколи от осъществени екипни
срещи, които съдържат данни за: присъствали лица, обсъдени въпроси, трудности,
планирани дейности и др.
Мониторинг се извършва и от Дирекция „Социално подпомагане“, която
извършва периодичен мониторинг на база отчетеното от доставчиците изпълнение на
мерките за подкрепа.
Контрол по спазване на стандартите за грижа осъществяват Инспектората на
АСП (за деца и пълнолетни лица) и ДАЗД (само за деца), които имат контролни
функции по отношение на спазването на критериите и стандартите за качество на
предоставяните услуги по Закона за социално подпомагане и неговия Правилник.
Контролът от проверяващите органи е два вида – планов и извънреден:
Плановият контрол се осъществява, съгласно утвърден план за проверка.
Извънредният контрол се извършва по сигнал или постъпила жалба.
Спрямо спецификата на всяка социална услуга е регламентиран начинът на
контакти и комуникация с близките и родителите на децата и лицата. В дневните и
консултативните услуги има ежедневен контакт между служители и близки или
родители. В резидентните услуги (местата с настаняване) - при пълнолетните лица – по
желание на близките, а при децата – спрямо регламента на срещи направен
съвместно с Отдел „Закрила на детето“.
Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и
самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се
предоставят в общността и в специализирани институции. Социални услуги в
специализирани институции се предоставят само след изчерпване на възможностите
за предоставяне на социални услуги в общността. Вписване в Регистъра за
предоставяне на социални услуги - както на физическите лица, регистрирани по
Търговския закон, и на юридическите лица (в т.ч. и на регистрирани
вероизповедания или техни сдружения и паралелни структури), които желаят да
предоставят социални услуги, на основание Закон за социално подпомагане - чл. 18;
чл. 18б; чл. 18в; чл. 18г; чл. 18д. Един азбучен пример за адекватна с активна
социална отговорност и заявка за предоставяне на социални услуги е пловдивското
сдружение „Йешилай” (Зелен полумесец), активно участващо и в хуманитарни акции
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при днешните кризисни епидемични условия в партньорство с Община Пловдив,
Турския Червен Полумесец, Българския Червен Кръст, Районно мюфтийство и др.
МУЗЕЯТ КАТО СОЦИАЛНО И ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ПОСЕТИТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ И
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

„Културата е обаче повече от стопански фактор, защото тя предлага
нематериални стойности и ползи, които имат положителни ефекти върху индивида и
обществото като цяло.”, което е важна част от Предложението за формиране на
Регионален икономически модел за интелигентна специализация (РИМИС - Пловдив).
Част от музеите и културни институции в страната вече реализират проекти за
архитектурна достъпност или специални събития за посетители с увреждания и
допълнителни потребности. През 2016 г Министерство на културата организира
обучение за разширяване на достъпа до културното наследство, развито впоследствие
с редица допълнителни надграждащи семинари и дейности за обучение в приложни
занятия, практически идеи и занятия по изготвяне на пособия. От своя страна,
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) регулярно обявява конкурси за финансиране
на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. Участниците в
конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания,
регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на
общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с
увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят
по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с
увреждания на АХУ на основание чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания,
утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията със Заповед № 0023 –
2513/11.06.2019 г.
Пилотен проект в тази посока на местна почва би било да се систематизират
добри практики и идеи за повишаване на достъпността в музея, съобразени с
локалната специфика на институциите, обгрижващи и опазващи пловдивското
материално и нематериално културно-историческо наследство (в т.ч. и църковни
такива музейни, образователни и други структури), посредством работата на
държавни и неправителствени организации и реализирани проекти в сферата на
социалното включване на хората с увреждания:
1) Да се провери дали съответните музейни и други институция планират или имат
реализирани такава проекти и инициативи. Споделяне опита им в тази област резултати от реализирани инициативи свързани с достъпността или адаптирани
информационни материали.
2) Коя институция през последните 3 години е правила информационна листовка за
посетителите или рекламна листовка за музея?
Музеят като социално и образователно пространство за посетители с
увреждания и допълнителни потребности; социални, психологически и физически
предпоставки за взаимодействие в музейната среда – мисия възможна посредством:
Музеен гид за достъпност - практически насоки и примери.
Достъпен маршрут - практически насоки. Пособия за работа с посетители с
допълнителни потребности в музея.
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Адаптиране на беседите и образователните програми в музея за посетители с
допълнителни потребности - когато в групата има и посетител с увреждане или
специална образователна потребност.
Подобряване на комуникацията и намиране на практически решения съвместно
с представители на специализирани ресурсни центрове и училища за хора със
специални потребности.
ПОЛИТИКИ:
1. Създаване на „Център за регионални политики и механизми за намаляване
на населенията в риск от бедност или социално изключване“
2. Разработване на „Проект за интегрирани социални и здравни услуги за
възрастни хора и деца в ЮЦР“
3. Съставяне на „Модел за регионални хоризонтални политики за подкрепа на
хората с увреждания“
4. Създаване на „Регионален център за подкрепа на хората в условията на
кризи“
5. Разработване на „Проект за публично-частно партньорство при съставянето
и реализирането на регионална карта на социалните услуги“
6. Създаване на „Регионален съвет на развитие на добрите практики за
повишаване на достъпността на културни, спортни и други обекти и събития“

17. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДУХОВЕНСТВОТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
МОРАЛНИ КАТЕГОРИИ
ДА ПРЕВЪРНЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА В ПОЗИТИВНА СИЛА
В съвременен смисъл обединението е наречено глобализация. Трябва да
гледаме на глобализацията с очите на хората, издигайки се над интересите на
собствените ни страни и вярно улавяйки надеждите и опасенията на нашия общ
човешки дом. Мнозина признават възможностите за подобряване на живота, които
предлага глобализацията. Днес все повече хора, отколкото в миналото бързат да не
изпуснат влака на глобализацията, но те искат да знаят за къде е тръгнал той и да
бъдат уверени, че се движи с достатъчна скорост за достигане на крайната
дестинация.
Нас следва да ни ръководи желанието, да превърнем глобализацията в
позитивна сила за всички хора и страни. Справедливата глобализация се превръща
във важен негов приоритет. Основният акцент се поставя на нейните социални
аспекти с отчитане на универсално признаваните ценности и уважаване правата и
достойнството на човека. Стремежът е към такъв процес на глобализация, който би
бил справедлив, общоразпространен, демократически управляем, също така
откриващ възможности и даващ осезателни преимущества за всички страни и
народи, за да намерим справедливия път по който да върви нашата страна. Когато
загърбим лошите чувства и мислим позитивно, ще знаем верните отговори за това
как да се развиваме ние и светът по най-правилния начин, единни и с по-добри
ресурси от които да се творят блага, като за постигане на всичко това сме призовани.
Православната църква и въобще религиите могат да задълбочат партньорството
между прогресивните сили в България и да ги спечели за съработници в постигането
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на демократическо глобално управление, за преодоляване на конфликти и кризи, за
осигуряване на по-устойчив свят и достъп до демократическите и общохуманните
ценности за цялото човечество. Тази идея е напълно реална, понеже тя цели
общественият живот да развива политическите и социални условия, които от своя
страна да гарантират добруването на хората, понеже в тях се вгражда общественото
благо. Нека не забравяме, че Уелнесът има и духовно измерение - Think Well (Мисли
позитивно!) Такова холистично отношение спомага, от една страна, за активизиране
на търговско, стопанско, междуетническо, междурелигиозно и прочее сътрудничество,
нуждата от което е продиктувана от естественото засилване на съработничеството и
от необходимостта от съвместен отговор на глобалните предизвикателства на
съвременността.
В интерес на регионалната икономика и важни за града социални решения е
необходимо набелязване на ред действия и стъпки, които взети заедно ще дадат
тласък на процеса насочен към достигане на тази цел. По пътя на стимулирането и
активизацията на мрежи от хора и идеи, а също така на икономически и социални
взаимодействия. Особено ценно сътрудничество между Държава и Църква може да
се формира по отношение разработване на национална програма и изграждане на
социална и икономическа мрежа за облекчаване завръщането на етнически българи
в Родината (българските общности в Украйна, Молдова, Румъния), за реализацията на
която следва да се изгради социална и икономическа мрежа, за да може тя да даде
възможност на всеки желаещ да се завърне в родината по най-небюрократичен
начин.
Гражданското общество е тясно свързано със съкровищницата на християнската
цивилизация, която има задача, да даде нова насока на „преходния период” към
общество, в което Държавата ще служи на хората вместо на интересите на „новата
управляваща класа”. Православната Църква подхожда с критична предпазливост към
процесите за подобряване бъдещето на хората, призовавайки овластените лица и
институции, както на национално, така и на международно ниво, към изключително
отговорно поведение.
Само социалната държава и икономика могат да приложат истинските
демократически принципи и да намерят път за прилагане на програми, които
промоцират социална справедливост и защитават човешките и трудовите права докато част от днешната политическа система не цени достатъчно тези идеали. Те не
предлагат готови рецепти или прости решения, а предлагат нова перспектива за
глобализацията в съответствие с потребностите на хората по места. Социалното
измерение на глобализацията означава работни места, здравеопазване и
образование, но то същевременно излиза далеч извън рамките на тези въпроси. Това
е измерението на глобалното управление, с което хората се сблъскват в своя
ежедневен живот и работа. Това е съвкупност на техните надежди за демократическо
участие и материално благополучие.
Подобряването на глобализацията е ключът към повишаване качеството и
стабилността на живота на хората от цял свят през 21 век. Един процес, с помощта на
който тази перспектива може да се реализира на всички нива, започвайки с
облечените в пълномощия местни съобщества и стигайки до едно усъвършенстване
на по-отговорно национално управление; справедливите правила се предлагат
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справедливо; глобалните институти в голяма степен са ориентирани към нуждите на
хората.
„Моралният фактор е „липсващият фактор“ в икономиката”, както обяснява и
Стамен Кривошиев в книгата си „Липсващият фактор“, в която визира глобалните
икономически процеси, явления и принципи, които се тълкуват и на страниците на
Библията. Европейските църкви ни предлагат изход чрез заострено внимание към
проблемите и стремленията на хората, а също така и към възможностите за поактивно използване потенциала на самия процес на глобализацията, като призовават
да й се придаде нов характер. Вярвам, че от преимуществата на глобализацията
могат да се възползват и по-голям брой хора и по-широк кръг държави и при това
върху хода на процеса на глобализация ще оказват влияние все нови и нови сили за
построяване на по-справедлив свят:
1) Към концентрираме вниманието върху хората - крайъгълен камък на посправедливата глобализация се явява отчитането потребностите на всички хора
за обезпечаване уважение към техните права, културна самобитност и
автономия; достигане целите на достойния труд.
2) Към строителство на демократическа и ефективно действаща държавна система
- Държавата трябва да получи широки възможности за управляване процеса на
интеграция в глобалната икономика, да укрепва социалния и икономически
потенциал и да обезпечава защита на населението.
3) Към устойчиво развитие - стремежът към придаване на глобализацията на
справедлив характер трябва да опира на взаимнозависимите и
взаимноподдържащите устои на икономическо и социално развитие и защитата
на околната среда на местно и национално, регионално и глобално ниво.
4) Към създаване на продуктивни и справедливи пазари -това изисква създаването
на ефективно функциониращи институции ,откриващи нови възможности и
съдействащи развиване на предприятията в условия на безотказно работеща
пазарна икономика.
5) Към разработване на справедливи правила - правилата на глобалната
икономика следва да откриват равни възможности за всички и да обезпечават
достъп на всички държави, както и да признават разнообразието на
националните потенциални възможности и потребности в областта на
развитието.
6) Към глобализация, построена на солидарност - всички са длъжни да носят своя
дял отговорност за помощ на страни и народи, оказали се ощетени в процеса на
глобализация, която трябва да спомага за преодоляване неравенството както
вътре в страните, така и между тях, и да се води до изкореняване на бедността.
7) Към по-голяма отговорност пред хората - всички държавни и частни структури на
всички равнища, облечени във власт и способни да въздействат на резултатите
от глобализацията, трябва да бъдат демократически подготвени за политиката,
която те провеждат и за мерките, които те приемат. Те трябва да изпълняват
своите задължения и да използват своята власт като отчитат интересите на
всички страни.
8) Към по-тесни партньорски отношения - за реализирането на глобалните
социални и икономически цели отговарят много страни: международни

137

организации, правителствата и парламентите, деловите кръгове, гражданското
общество и много други. Диалогът и партньорските взаимоотношения между
всички тях представлява най-важният демократически инструмент за създаване
на по-справедлив свят.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНИ ИЗПОВЕДАНИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
Изключително полезно би било, когато се разработват и защитават методиките
за участие с проекти по европейските фондове. Препоръчително би било освен
представители на Българската Православна Църква и Главно мюфтийство да се
включи и представител на католическата църква в България като трета най-голяма и
представена в различни региони такава на територията на страната и сред чиито
храмове също биха могли да се локализират културно-исторически паметници от
местно значение, докато за другите регистрирани на територията на страната
вероизповедания (протестантски деноминации и други нетрадиционни за страната
религии), с малки изключения, нямаме свидетелство за налични такива религиозни
светини-паметници, за които да могат да кандидатстват по съществуващите мерки за
кандидатстване.
Добре работеща схема би било да се организират информационни семинари по
диоцезите на БПЦ като на тях се поканят и представители на други религиозни
изповедания надлежно регистрирани в Дирекцията по вероизповеданията и в
общинските регистри по места, подобно на семинарите, организирани от
Министерството земеделието и храните с библиотечни и читалищни дейци. Така и
всеки храм и молитвен дом също може да се превърне в своеобразен
информационен център освен относно за обновяване на религиозни светини в
селските райони и за възможностите за модернизиране на църковните и
манастирски земеделски стопанства и възможностите за инвестиции в горскостопански дейности, като ползите ще бъдат от изключително значение за вярващите
от глъбините на българското село, които ще получат разяснения за еврофондовете и
европрограмите директно от своя духовен пастир.
В частност за болшинственото православно вероизповедание най-подходящо да
се организират тези информационни срещи по епархии, където епархийската духовна
власт с участието на митрополитите и членове на епархийските съвети могат да
вземат конкретни решения по ситуирането на обекти (енорийски храмове и
епархийски манастири), които отговарят на изискванията към бенефициентите.
ПРИМЕР ЗА МОДУЛЕН ТИП ПРОЕКТ
Летописните църковни книги като модулна част от проектите на Църковните
настоятелства.
Преди 60 години (1959 г.) Светият Синод на Българската Православна Църква
започва една инициатива за създаване на летописни книги - кондики на енорийските
храмове по митрополии на територията на Република България, в които да се
обхване, системно отразява и опази историческото ни минало, да се създаде база
данни за изследване църковно-историческото културно наследство.
В случая разглеждаме развоя на това начинание в Пловдивска епархия, понеже
в нея са съхранени в пълнота изготвените кондики и цялата свързана архива. През
бурните „разколни” 1994-95 гг., когато атаките срещу каноническите български
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православни архиереи бяха в разгара си, достойни и богочестиви църковноотговорни
свещенослужители
и
църковнослужители
по
митрополитската
администрация на богохранимата св. Пловдивска митрополия защитиха своя
архипастир Негово Високопреосвещенство Митрополит Арсений, църковните и
административните здания от атаките на про-разколническите общински, съдебни и
други власти и институции, така че св. Митрополия не бе превзета и разграбена,
подобно на Синодалната палата в София.
За деветте духовни околии в Пловдивска епархия са събрани кондики за всичко
293 църкви от обхванатите за посочения период общо 260 населени места.
За улеснение при систематизирането на събрания материал, е предоставена
следната схема, по която да се работи:
1) Библиография:
 Има ли в момента летописна книга или други писмени данни за историята на
църквата, къде и кога са публикувани?
 Има ли специално писмено разрешение за построяване на църквата
(ферман) или други документи и къде се съхраняват сега?
 Има ли документ за собственост (нотариален акт)?
 Обявена ли е за паметник на културата и от коя дата?
а) Архитектурно оформление на църквата:
 Кои са били инициаторите при построяването на църквата?
 Кой е бил главния майстор на строежа и откъде?
 Какъв архитектурен стил има църквата – корабна базилика (от колко
кораба), трансепт, ротонда?
 Размери на църквата – дължина, ширина, височина. Има ли кубета и колко?
 Ако е преди освобожденска епоха, вкопана ли е в земята и колко метра?
б) Олтарни абсиди и колко св. Престола има?
 В коя година е построена църквата? От кой митрополит е осветена и в коя
година е станало това?
в) Иконостас, архиерейски трон и певница
 Ако иконостаса е дърворезба: от коя школа е дърворезбата (Дебърска,
Тревненска, Самоковска)?
 Кои са били майсторите и откъде? Годината на направата му.
 Размери на иконостаса и архиерейския трон. Описание на същите.
(Сегашното състояние – запазено, нападнат от дървояд, повреден).
2) Стенописи и изографисване
 Каква е иконописта: фигурални композиции или само орнаменти?
 Кои са били художниците и в коя година е направена иконографията?
3) Икони
 Всички налични икони, в култова и некултова употреба, да се опишат по
образец на описа, който е представен в св. Митрополия.
4) Богослужебни книги
 Да се постъпи с тях по подобие на т.V от настоящето окръжно.
5) Утвари
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 Да се опишат всички утвари, съсъди и други, в култова и некултова употреба,
св. потири, кръстове, дарохранителници и др. Да се опише техния произход,
размер, художествена стойност и сегашното им състояние – запазени или
повредени.
6) Свещенослужители
 Кои свещеници са свещенодействали в църквата и през кои години? Имена
на свещеници, които са се изявили. Взели дейно участие в Националнореволюционните борби, в Освободителната война, а така също и проявили се
в антифашистката съпротива.
7) Ктитори на храма.
8) Членове на църковното настоятелство.
9) Забележителни събития
Какви забележителни събития са станали в живота на енорийската църква и
през кои години? Има ли погребани бележити свещеници и други общественици в
църковния двор, какви са техните заслуги?
Систематизираните събрани материали се препоръчвало да се напишат в
специална книга-тетрадка, озаглавена „Летописна книга на църквата”, която да се
съхранява „най-грижливо” като неразделна част от архива на църквата, а печатен
препис от нея да се изпрати чрез архиерейските наместници от Богодарованата
Пловдивска епархия в канцеларията на св. Митрополия в указан срок. Призовават се,
предвид сериозността на поставения проблем, свещенослужителите да поемат
задачата „с чувство на голяма отговорност и старание за най-стриктно изпълнение на
възложената задача.” Като за неизпълнилите разпореждането, подписалият
Окръжното дядо Варлаам Пловдивски, предвижда търсене на отговорност и налагане
наказателни санкции на виновните.
Към днешна дата има ли с какво съставените църковни кондики да са от полза
на клирици, миряни, научни работници? Самоцелно ли припомняме за тази
инициатива и има ли реални измерения и ползи от своеобразният повик - „Да
разлистим църковните летописни книги!”? Категорично има. Многопосочно биха
могли да се ползват резултатите и традициите от подобни общоцърковни начинания,
установени в Българската Православна Църква, по посока на опазването на
църковното културно-историческо и археологическо наследство. Църковните
настоятелства, например, могат да изискат копия от митрополитската библиотека, в
случай, че летописната книга в църковната архива е загубена или унищожена. Така те
могат да допълнят информацията за последните две десетилетия и да продължат
летописта по една установена и работеща схема. За последните две десетилетия
много храмове бяха осквернени, ограбени, оглозгвани от свои и чужди, от новите
български еничари от епохата на псевдодемокрацията. При най-повърхностна
справка в полицейските и съдебните архиви може да се установи, че за някои
старинни селски църкви има от една до няколко и повече прекратени преписки срещу
неизвестен извършител. Можем да предполагаме, че голяма част от описаното в
кондиките вече е безвъзвратно загубено, продадено или претопено. Този труд, който
е бил положен за изготвянето на тези летописни архиви може да е от полза и на
правоохранителните органи при установяване произхода на крадени свещени
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църковни принадлежности с цел връщането на собствеността на съответния храм,
откъдето са били заграбени.
Тези кондики биха послужили много на студенти и учени, историци и богослови,
за по-нататъшна научна обработка на събраната информация в реферати,
дисертации, както и за краеведчески, антропологически, етнографски изследвания.
Множество нови храмове и параклиси, построени в пост-тоталитарния период, които
не са предприели досега подобно сериозно създаване на писмен архив за храма,
могат по указания модел да отпочнат създаването на такъв, което ще улесни и
църковното ведомство, разполагайки с такава подробна информация, в адекватното
администриране и обгрижване във връзка в реставрационни мерки за
благоукрасяването, консервацията и реставрирането на храмовете и свещените
изображения, утвари, книги и принадлежности в тях.
ПОЛИТИКИ:
1. Организиране на информационни семинари по диоцезите на БПЦ
2. Разработване на „Модулен проект за системно отразяване на църковноисторическото културно наследство на региона и страната“
3. Съставяне на „Регионална програма за благоукрасяване, консервация и
реставриране на храмове, свещени изображения, утвари, книги и
принадлежности в тях“
4. Разработване на проект „Морално-етичните фактори и развитието на
регионалната икономика“ – координатор „Етик финанс“ АД – Пловдив
5. Създаване на Регионален тинк-танк клуб „Глобализация и регионализация“
към „Пловдив Тех Парк“
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18. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
18.1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ИНДИКАТИВНИ) РАЗЧЕТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА
№
1.

2.

3.

4.

Дейности
Проучвателни разработки и организационни разходи за
експертизи и прогнози:
 самофинансиране от организаторите от „Пловдив Тех
Парк“ АД
Разработка на продпроектни проучвания, задания за
разработка на Платформи с ИИ, софтуерни разработки,
зареждане със съдържание на базите данни, пробен период и
настройване на разработките с ИИ, създаване на проекти за
дифузия на технологиите не само в Пловдив, но и в Областта и
ЮЦР :
 самофинансиране
 проектно финансиране (грантово)
Изготвяне на политиките на Платформената икономика и
останалите предложения в РИМИС,приети от Експертния съвет
и Областния съвет в рамките на 18 месеца:
 проектно финансиране
Пробна експлоатация и тригодишен експлоатационен период
за достигане на икономическия модел за самоиздръжка на
Платформите и останалите политики на проекта:
 самофинансиране
 проектно финансиране
ОБЩИ разчети за необходимите разходи за подготовка и
внедряване на политиките на РИМИС – за четири годишен
период, в т.ч.:
 самофинансиране
 проектно финансиране

Сума
50 000 евро

100 000 евро
300 000 евро

2 500 000 евро

500 000 евро
500 000 евро

3 950 000 евро
650 000 евро
3 300 000 евро

18.2. ПЪТНА КАРТА И ВРЕМЕВА РАМКА
Пътната карта на РИМИС е планът, в който очертаваме как ще се постигнат
краткосрочни и дългосрочни цели, чрез използване на технологии. Тази пътна карта
предоставя съществена информация, която ще подпомогне по-добри решения за
нужните на регионалната икономика технологични инвестиции. Както за
Регионалната (общинска, областна) администрация, така и за бизнеса и за всеки
човек (обществото).
Съществуват 2 различни категории:
Пътна карта за ИТ системи – определят се системите на платформената
икономика и дигиталната трансформация на учрежденията, бизнеса и
обществото. Особено е значението на системите за анализ на данните, големите
бази данни и изкуствения интелект.
Времевата рамка е технологичен план – стъпка по стъпка- определя се времето
за внедряване и се формира общо планиране, което гарантира работата на
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технологиите и нужната инфраструктура в град Пловдив, Пловдивска област и
ЮЦР. Включително и кохезията със същите страни и ЕС.
Какво представлява технологичната пътна карта?
Най-важните компоненти на технологичната пътна карта са:
Цели - Целите са както краткосрочни, така и дългосрочни резултати, които
организацията се надява да постигне чрез технологично решение. По-конкретно,
целите ще се съсредоточат върху бизнес възможностите, които възникват
благодарение на иновативните технологии. Освен това има цели за поддържане
на техническите системи.
Нови технически възможности - Подобрените технически разработки предлагат и
нови приложения. Големите данни и добавянето на проследяване на клиентите
към системата за продажби, например, предлага по-добра представа за
поведението на клиентите.
Планове за работа на РИМИС и подготовка на времева рамка – Изданията са
насочени към подобряване на съществуващите системи и трябва да добавят
нови технически възможности. Версиите на софтуера обикновено са лесни за
прогнозиране и планираме месеци предварително. Те също са широко
съобщени в цялата организация.
Пътна карта на технологичните етапи - Споменаваме важни постижения,
постигнати по време на процеса на развитие на технологиите. Следвайки
основни етапи, потребителите могат да разберат напредъка и посоката на
дългосрочната цел на целия проект. Обикновено маркираме основни етапи на
конкретни дати и ги разглеждаме като целеви показатели. Това гарантира, че
организацията остава по график.
Ресурси и бюджети - Работната сила, необходима за внедряване и поддържане
на системите, трябва да бъде включена в пътната карта. ИТ екипи трябва да
внедрят нова функционалност едновременно по-стари системи, надстроени
според нуждите. Това създава зависимости между множество групи. В някои
случаи трябва да се извърши реорганизация, за да се получи подходящият
служител на правилното място. Разработките струват пари, така или иначе, които
трябва да преценим.
Обучение и обучение - Новата технология изисква нови знания. Трябва да
ръководим, поддържаме и обучаваме ИТ екипа и крайните потребители.
Обучението може да се прилага за нова система, която прилагаме за първи път.
Но също и за разширения на съществуваща система, която вече използваме в
голям мащаб.
Рискови фактори и мерки - Вътрешните и външните бариери могат да попречат
на организациите да постигнат целите и основните етапи, посочени в
технологичната пътна карта. Това може да бъде ограничение на самата
технология, но и по-широки пазарни условия, които представляват проблем за
организацията.
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Отчети за състоянието на пътната карта на технологиите и времевата рамка на
РИМИС
Важно е и е необходимо всички да бъдат информирани за напредъка на
технологичната пътна карта. Отложено изпълнение на важна система влияе върху
плановете за администрацията на Пловдив и бизнес звената, които зависят от нея.
Например, не може да се приложи нова програма за лоялност, преди системите да са
готови.
Кой участва в изготвянето на пътната карта за технологии?
Най-ефективните пътни карти се разработват въз основа на приноса на найважните заинтересовани страни. Това позволява на организацията да вземе предвид
целите и нуждите на всяка единица.
Примери за заинтересовани страни от Технологичната пътна карта са:
Висш мениджмънт на Пловдив, Пловдивска област и ЮЦР;
Управление на продуктите от регионалните структури;
IT отделите на ПТП, ИЗТ, Панаира се поемат от структурните зам. кметове и
зам. обл. управители;
Управление на проекти;
Операции;
Финансите;
Продажби и маркетинг;
Правна.
Пътната карта на технологиите е непрекъснат процес за идентифициране на найважните технологични инициативи, които поддържат нуждите на организацията. Този
процес поддържа бизнес единиците фокусирани върху ключови бизнес цели. По този
начин организацията може да проектира технологичната карта. Резултатът е план за
постигане на основните етапи. Пътната карта също трябва да отчита възможните
рискови фактори. По този начин екипът е наясно с възможните пречки и може да се
подготви за тях.
Понякога плановете се променят. Ако това се случи, трябва да се актуализира
Технологичната карта, за да се даде поглед върху всички промени в проектите или
сроковете. Екипът може да използва подробните планове, за да види какви влияния
има върху задълженията на всеки служител. Създаването и коригирането на
технологична пътна карта е само част от процеса. Важно е да се сподели. По този
начин организацията може да бъде информирана за плановете и начина, по който се
осъществяват технологичните проекти.
Ще се работи в съответствие с Националната пътна карта на научната
инфраструктура на България.
Националната пътна карта на научната инфраструктура е инструмент за
реализиране на политики, който описва нуждите на страната по отношение на
научноизследователските инфраструктури за следващите години, въз основа на
методика, препоръчана от ЕСФНИ и призната от всички заинтересовани страни
(университети, научноизследователски институти, високотехнологични компании).
Процесът на създаване и прилагане на Националната пътна карта на научната
инфраструктура има за цел подготовка и приоритизиране по отношение бъдещето на
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политиката за научните изследвания и иновациите и дългосрочните национални и
европейски инвестиции. Този процес взема предвид приноса на съответните
държавни институции, научноизследователски организации и промишлеността.
Националната пътна карта на научната инфраструктура представя основните
изследователски комплекси в страната и тяхното съответно приоритизиране на
европейско и национално ниво.

Основните стратегически документи и основните инструменти за прилагането им
са схематично представени във Фигура 1. Техните отношения могат да се обяснят по
следните начин:
Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ) в
Република България 2017-2030 е основополагащ документ, който очертава рамката
за развитие на научната система в страната. Този документ определя стратегическата
визия, основните цели, политики и и инструменти за развитието на
научноизследователската екосистема в България през следващите години. Анализът
на състоянието на националната система за научни изследвания и динамиката в
позициите на България показа нужа от наваксване на страната спрямо останалите
страни. Тази тенденция е една от причините за негативната тенденция на България
спрямо другите държави в ЕС в областта на иновациите и развитието на
високотехнологична индустрия. Тази стратегия подчертава решаващата роля на НИИ,
човешкия капитал и пълната интегряция на българските учени в ЕНП за развитието на
висококачествените научни изследвания, които ще бъдат полезни както за страната,
така и за ЕС като цяло.
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на Република
България 2014-2020 г. е отделен стратегически документ, който очертава потенциала
на научните направления и иновационния потенциал на икономиката. Приемането
на ИСИС е предварително условие за осигуряване на еврофинансирането по ОПНОИР
и по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) за рамковия
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период 2014-2020 г. Тази стратегия очертава четири основни приоритетни
иновативни сектора на икономиката, които концентрират финансов ресурс по
европейски и национални програми:
Информационни и комуникационни технологии и информатика
Индустрии за здравословен начин на живот и биотехнологии
Мехатроника и чисти технологии
Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии
Основни инструменти за постигане на заложените цели по отношение на
научните изследвания в тези две стратегии са средствата от държавния бюджет и от
ОПНОИР. Няколко основни принципи ще се прилагат при интервенциите от тези ОП:
Разработване на критична маса инвестиции в НИИ;
Осигуряване на условия за конкурси;
Въвеждане на международна партньорска оценка.
Изграждане на дългосрочна устойчивост, вкл. чрез капацитет за
сътрудничество с бизнеса и привличане на частни инвестиции.
18.3. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА РИМИС – ПЛОВДИВ
Осъществяването на РИМИС – Пловдив трябва да става в съответствие с
регионалната политика на ЕК и нейната дирекция за регионално развитие.
Пловдивската регионална иконимика не може и не трябва да работи извън целите и
средствата на ЕС. В тази връзка трябва да се подготвят в началния етап на работа по
проекта следните важни направления:
1) Индикатори на мониторинга за РИМИС.
2) Схемата за мониторинг и разпределение на функциите между администрацията,
бизнеса и обществото.
3) Комуникационна платформа за информация и прозрачност – т. 4.14. от РИМИСПлатформа за гражданско участие за добро управление на региона
4) Централна платформа за наблюдение и отчетност – в Общината, Областта и
ЮЦР.
5) Годишен доклад за изпълнението на проекта РИМИС, публикуван в Платформите.
6) Годишни доклади на Съвета за развитие на технологичната грамотност и
образование и Съвета за развитие на малкия и среден бизнес в Пловдивския
регион
Мониторинг - средствата oт структурните и инвестиционни фондове на ЕС трябва
да се изразходват ефективно и в съответствие с определените цели. Поради това в
законодателството на ЕС са предвидени обстойни процедури за оценка и мониторинг,
чрез които да се контролира дали оперативните програми, получаващи финансиране
от ЕСИ фондовете, се изпълняват добре и дават резултати, които могат да бъдат
проверени спрямо одобрени критерии.
Комисията е създала система за мониторинг, която включва механизми за
стриктно сертифициране, контрол и отстраняване на нередности. Държавите членки
трябва да извършват проверки и одити на финансирани проекти, а самата Комисия
може да извършва проверки на място.
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Съгласно правилата за финансово управление, които се отнасят до ЕСИ
фондовете, държавите членки трябва да оценяват изпълнението на оперативните
програми чрез сертифициращ орган, одитиращ орган и мониторингов комитет.
Оценката на политиката на сближаване на ЕС помага за:
Подобряване на ефективността и ефикасността на програмите
Предоставяне на информация за въздействието на политиката на
сближаване
Оценката на политиката на сближаване се извършва на партньорска основа,
като държавите-членки са отговорни за предварителната оценка и Европейската
комисия за последваща оценка.
Финансово управление – Въпреки че структурните фондове са част от бюджета
на ЕС, те се изразходват чрез система на споделена отговорност между Европейската
комисия и националните власти:
Комисията договаря и одобрява програмите за развитие, предложени от
страните от ЕС, и разпределя средствата.
Страните/регионите е ЕС управляват програмите, изпълняват ги, като
избират проекти, и извършват контрол и оценка.
Комисията участва в мониторинга на програмите, определя бюджетните
ангажименти и изплаща одобрените разходи и проверява системите за
контрол.
За всяка оперативна програма националните органи определят:
управляващ орган (национален, регионален или местен публичен орган или
обществена/частна организация, която да управлява оперативната
програма)
сертифициращ орган (национален, регионален или местен орган, който
трябва да сертифицира разходите и заявленията за плащане преди тяхното
изпращане до Комисията)
одитиращ орган (национален, регионален или местен орган за всяка
оперативна програма, който да следи за ефективното функциониране на
системата за управление и мониторинг).
Условия за финансиране – от особено важно значение са възможностите на
съфинансирането. Максималните ставки на съфинансиране са:
по-силно развити региони: 50%
Кохезионен фонд: 85%
Европейско териториално сътрудничество: 85%
В модела РИМИС се отдава голямо значение на дифузията на технологии със
страните от ЕС, което означава, че:
1) Платформената икономика в РИМИС се базира на многоезични варианти на
данни и приложения:
първи етап – България, Турция, Сърбия, Северна Македония, Румъния
втори етап – всички страни в ЕС, включително и Великобритания
2) Приоритетно въвеждане на изкуствен интелект (ИИ) във всички Платформи и
Приложения, съласно приетата „Бяла книга за ИИ в ЕС“. С това ЕС заяви своето
намерение за лидерство в това технологично направление в света- ИИ.
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19. ФУНКЦИОНАЛНО-ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА НА РИМИС – ПЛОВДИВ.
ОРГАНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА РИМИС – ПЛОВДИВ
19.1. СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ
От направените анализи в „Интегралната териториална стратегия за развитието
на Южен централен район се, че най-работоспособната група от населението, тази от
25 до 64 години, е с висше образование в ЕС е средно 31.4%, в България 27,8%, в
Южен централен район 22,8% и в Пловдивска област 26,7%.
Населението от същата група с основно и по-малко образование в България е
17,2%, в Южен централен район е 21,0% и в Пловдивска област 18,9%.
Подобно е положението и с професионалното образование, което не е добър
атестат за Пловдив и областта, независимо от наличието на голям брой висши
училища и университети , професионални колежи и гимназии.
Във връзка с това е необходимо оптимизиране на образованието, което да бъде
съобразено с потребностите на общините и конкретния регион. Наложителни са
мерки за стимулиране на обучението по търсените на пазара професии, степен на
квалификации, съобразно степента на развитие на регионалната икономика и
заявените инвестиционни намерения. От направените проучвания се вижда, че
широкият спектър от специалности и прием във висшите учебни заведения,
професионалните гимназии и колежи не винаги е съобразен с потребностите на
реалната икономика; несъответстващи на потребностите на пазара на труда умения
на завършилите висше образование. Тенденциите, които ще окажат влияние върху
сектора на образованието през следващите години отразяват основните изисквания
за равнопоставен достъп до качествено образование на всички равнища и за всички
социални групи и по-добро обвързване на образованието с науката и бизнеса, с
търсените знания и умения. Тук ще обърне внимание и на обучението на
населението през целия живот, т.е. обучение в технологична грамотност и овладяване
на новите иновационни технологии и от хората, които досега смятаха,че с
завършването на училище, гимназия, колеж или висше образование са завършили
образованието си.
Във връзка с всичко това е необходимо да се изгради към областната управа
или община Пловдив, Съвет за развитие на технологичната грамотност и
образованието, в което да влезнат както представители на Община Пловдив, област
Пловдив, университетите, професионалните колежи и гимназии, така и представители
на бизнеса, които да изготвят предложения за въвеждане на нови специалности, за
провеждане на различни курсове, за промяна на профила на учебни заведения и т.н.
19.2. СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В ПЛОВДИВСКИЯ РЕГИОН
За разлика от големите фирми в региона, които разполагат с големи кадрови и
финансови ресурси, то малките и средни предприятия не разполагат с такива ресурси
и трудно можем да очакваме от тях пускане на пазара на иновативни изделия.
Въпреки нарастването на предприемаческата активност в начална фаза в България,
нивото остава сред най-ниските в света. Обикновено предприемачите с малък и
среден бизнес работят в сектори с ниска добавена стойност, ниска степен на
иновации и много малък дял на интернационализация. Търговията продължава да е
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предпочитаният сектор за предприемачите в България и достига 49.3%. Аналогично е
положението и в пловдивския регион. Отчита се ниска припознаваемост на
възможностите за предприемачество в България , като индивидите не се чувстват поподготвени да стартират бизнес.
Изхождайки от този анализ с цел подпомагане на малкия и среден бизнес
предлагаме да бъде създаден към общинската или областната управа на гр. Пловдив
Съвет за развитие на малкия и среден бизнес. В този съвет трябва да влезнат
представители на община Пловдив, областната управа на Пловдив, представители на
бизнеса, учени от висшите учебни заведения в Пловдив, изтъкнати специалисти и
експерти.
Този съвет трябва да разглежда бъдещите действия в областта на изграждане и
подобряване на иновационна инфраструктура и насърчаване на иновациите, в т.ч. :
Стимулиране на иновационни МСП;
Изграждане на Регионален иновационен център и друга иновационна
инфраструктура;
Разширяване на мрежите за бизнес иновации и подкрепа за иновационни
клъстери;
Подкрепяне на
дейности за въвеждане на нови технологии, в т.ч. за
намаляване на ресурсната и енергийна ефективност на производството;
Осигуряване на условия за качествена заетост на трудоспособните лица;
Адаптиране на образованието към нуждите на пазара на труда;
Укрепване на регионално диференцирана активна политика на пазара на труда;
Нови форми на заетост, свързани с настъпилите социални, икономически и
технологични промени, налагащи обучения за придобиване на ключови
компетентности, дигитални и преносими умения, чиято цел е по-лесно
адаптиране на работната сила към новите форми на заетост;
Подкрепа за създаване на нови микро- и малки фирми в района;
Стимулиране на стартъри, в т.ч. в технологични производства и услуги;
Изграждане на нова предприемаческа култура, придобиването на
предприемачески, управленски и бизнес умения, както и професионални и ИТ
умения;
Предоставяне на целенасочена консултантска подкрепа за стартиране на
самостоятелна стопанска дейност;
Подпомагане процеса на пазарна информация и търговски контакти с местни и
чуждестранни фирми;
Насърчаване на кооперирането между местните предприятия чрез подпомагане
на клъстеризирането и предоставянето на подкрепа за веригите на доставките,
особено в случаите на привличане на стратегически инвеститори;
Стимулиране на създаването на „предприемачески хъб” във висшите училища и
тех паркове.
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ПОЛИТИКИ:
1. Създаване на „Регионален съвет за развитие на технологичната грамотност
и образование“
2. Създаване на „Регионален съвет за развитие на малкия и среден бизнес“
3. Разработване на „Регионален модел за учене през целия живот (УЦЖ)“
4. Съставяне на „Модел за повишаване качеството на човешкия капитал в
ЮЦР“
5. Създаване на „Регионален съвет за развитие на дуалното обучение в ЮЦР“
6. Разработване на регионална програма „Образование за ИТ кариера“ за
повишаване нивото на цифровите компетентности и умения на човешките
ресурси
7. Разработване на „Модел за консолидация на публичните висши училища в
ЮЦР“ за повишаване качеството на образованието
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1) Национални и регионални стратегии за икономическо развитие и интелигентна
специализация
2) Обзор на приетите в Европейския съюз и Република България стратегически
документи за развитието на регионалната икономика
3) „Променящата се природа на работата“ - Водещ доклад на Групата на
Световната банка от 2019г.
4) Използвана литература и източници.
5) Суперкомпютърно приложение „Мислещи облаци“ за образованието в „Пловдив
Тех Парк“

150

