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Въведение

Въпросите, свързани с повишаване конкурентоспособността на отделните
стопански субекти, а от там и на българската икономика, придобиват все по-
съществено значение. Българската икономика изостава от равнището на иконо-
миките в Европейския съюз. Това налага преосмисляне на съществуващите
модели за икономическо развитие, като е необходим нов модел за икономичес-
ко развитие и преминаване към икономика, базирана на иновациите.

Значимостта на иновациите е призната от държавите в Европейския съюз,
което е заложено в Стратегия „Европа 2020”, основана на интелигентен, устой-
чив и приобщаващ растеж1 и разработената от екип на Световната банка кон-
цепция „Икономика на знанието”2, в която са посочени четири основни стълба,
четвъртият от които е Национална иновационна система, способна да реализи-
ра продукти с високо съдържание на знания. През последните години все по-
голяма актуалност придобиват въпросите, свързани с устойчивото развитие на
обществото3. Фактът, че сектор „Строителство” създава материалните пред-
поставки за функциониране на всички обществени дейности ни дава основание
да твърдим, че без устойчиво строителство е невъзможно устойчивото разви-
тие като цяло4. Известно е, че строителството има най-голям дял в изразходва-
нето на световните ресурси и отделянето на вредни емисии. В страните-членки
на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) застро-

1 Вж. на: http://europa.eu – официален сайт на Европейския съюз.
2 Стефанов, Р. Икономика на знанието – нов измерител на просперитета, достъпно на http://

www.csd.bg/artShowbg.php?id=2756
3 Това се потвърждава от приетата от Европейския съюз Стратегия за устойчиво развитие. Обнове-

ната стратегия за устойчиво развитие беше приета от Европейския съвет през юни 2006 г. Тя е
насочена към седем основни предизвикателства: изменение на климата и чиста енергия, устойчив
транспорт, устойчиво потребление и производство, опазване и управление на природните ресур-
си, обществено здраве, социално включване, демография и миграция, както и световната бедност.
вж. http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28117_bg.htm

4 В тази статия под понятието „устойчиво развитие” авторът приема следното разбиране: „система
от практики и технологии, при които се оптимизира потреблението на материали и суровини, с
цел намаляване отрицателното въздействие на човека върху околната среда”. Вж. по-подробно:
Антонова., К. Устойчиво строителство – принципи и възможности за развитие. Варна: Сборник
с доклади от 26-та научна конференция с международно участие, 2011. с. 323.
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ените площи усвояват 25-40% от изразходваната енергия, 30% от използваните
първични суровини, 30-40% от емисиите на парникови газове и 30-40% от гене-
рираните твърди отпадъци. Строителният сектор има огромен потенциал за за-
щита на околната среда и подобряване на стандарта на живот5 .

Целта, която си поставя авторът на статията, е да изследва състоянието
на иновационната дейност в строителните предприятия в Република България в
контекста на устойчиво развитие на сектора, с оглед предлагане на препоръки
за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

1. Теоретични основи на иновациите

Иновациите са индикатор, чрез който се отчита, както успехът на едно
предприятие, така и потенциалът за бъдещо развитие и повишаване на конку-
рентоспособността. Иновациите са обект на редица теоретични и практически
изследвания на наши и чуждестранни икономисти. При критичен анализ на ли-
тературни източници авторът достигна до обобщаващия извод, че становища-
та на различните автори относно същността на понятието „иновации” условно
могат да се обособят в четири групи. Първата група автори (И. Христов, В.
Винокуров, Д. Дамянов, М. Петров и др.) разглеждат иновациите статично –
като краен резултат на иновационната дейност (нов продукт или услуга, метод,
технология и др.). Втората група автори (П. Дракър, Б. Твис, Б. Санто и др.) с
понятието „иновации” означават не крайния продукт от иновационната дейност,
а самия процес по създаването им. Третата групи автори (Ю. Джагарова, Е.
Развигорова, Б. Бенев. Г. Димитров и др.) са на мнение, че иновациите са както
крайният продукт под формата на нови продукти и услуги, така и самият процес
по създаването им, т.е. разглеждат понятието едновременно в статичен и дина-
мичен аспект. Четвъртата група автори (Д. Никова, И. Николов и др.) опреде-
лят иновациите като средство за постигане и поддържане на висока конкурен-
тоспособност и за завоюване на водещи позиции.

Като вземем под внимание мненията на различните автори, за целта на това
изследване под понятието „иновации в строителството” ще разбираме: нови или
усъвършенствани строителни продукти, услуги и методи за организация и управле-
ние на строителното производството, възникнали чрез прилагането на нови матери-
али, нови технологии, информационно-комуникационни технологии в управление на
строителния процес. Ефектът от тях се изразява в повишаване качеството на стро-
ителната продукция, устойчивост на строителството, повишаване енергийната ефек-
тивност на сградите, намаляване себестойността на строителната продукция, съкра-
щаване на разходите за организация и управление, а от там и повишаване на конку-
рентоспособността на строителните предприятия. Иновациите са основно средство
за намаляване на негативните последици от неблагоприятни икономически процеси
(стагнация, стагфлация, криза) и за придобиване на конкурентни предимства.

5 Основните причини защо е важно да има устойчиви сгради са достъпни на: http://www.isover.bg/
details/Ustoychivo-stroitelstvo/Ustoychivo-stroitelstvo/Zashto-e-vazhno-da-ima-ustoychivi-sgradi-
/node/168/-
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2. Анализ на състоянието на иновационната дейност
в строителните предприятия

За изследване състоянието на иновационната дейност на строителните
предприятия авторът на изследването се основава на вторични данни и първич-
ни данни, получени чрез анкетно проучване.

Вторични данни, които се отнасят за иновационната дейност на сектор
„Строителство” са предоставени от Патентното ведомство на Република Бълга-
рия (вж. табл. 1).

Таблица 1

Заявки за изобретения и издадени патенти
за изобретения от предприятия в сектор „Строителство”

Източник: Патентно ведомство на Република България.

Резултатите, представени в таблица 1, позвояват да бъде направен основ-
ният извод за ниска активност на строителните предприятия по отношение на
защита на интелектуалната собственост. Според нас това са пропуснати възмож-
ности за генериране на допълнителни доходи от продажба на патенти.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи на предпри-
ятията от сектор „Строителство” могат да бъдат разглеждани като показател
за инвестициите в нова техника и технологии (вж. табл. 2).

N Година Заявки за изобретения Издадени патенти
за изобретения

1 2 3 4
1 2011 4 1
2 2010 10 6
3 2009 12 7
4 2008 5 6
5 2007 3 8
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Таблица 2

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
на предприятията от сектор „Строителство” за периода 2007-2011 г.

Източник: Национален статистически институт.

Най-голям размер на разходите за дълготрайни материални активи е дос-
тигнат през 2008 г., което се обяснява с високите норми на печалба в сектора
през този период. След настъпилата криза през 2008 г. статистическите данни
свидетелстват за тенденция към намаляване на инвестициите на строителните
предприятия в нова техника и технологии. От представните данни можем да
обобщим, че в условията на икономическа криза строителните предприятия
насочват своите ресурси към оцеляване и пренебрегват ролята на иновациите
като средство за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Вторичните данни, с които разполагаме, са недостатъчни за да се напра-
вят достатъчно обосновани изводи за иновационното състояние на сектор „Стро-
ителство”. Това налага провеждането на анкетно проучване сред предприятия-
та от сектора, чрез което да се събере необходимата информация. В анкетните
карти са включени въпроси, чрез които се изследват отделните фактори, които
оказват влияние при внедряването на иновации от строителните предприятия.

Анкетирани са малки, средни и големи български строителни предприятия с
предмет на дейност жилищно и промишлено строителство от територията на ця-
лата страна. Използвана е научноизследователска извадка, при известно вътрешно
обособяване в целевата съвкупност (разделение на предприятията по вид строи-
телство, по брой персонал, правна форма, териториално разпределение).
Tеоретичният обем на извадката е изчислен на база броя на икономически ак-
тивните предприятия в сектора и приетата пределно допустима грешка от 5%.
Приети са минимален обем на извадката n = 100 предприятия и последващо утро-
яване броя на предприятия, поради възможен голям процент на неотговорили.

За оценка на състоянието на иновационната дейност на строителните пред-
приятия е необходимо да се използва система от показатели. Системата от
показатели е „средство за управление, което следи дали поставените в страте-
гията цели са изпълнени, дали са постигнати резултати”6 (вж. табл. 3).

N Години Разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи (хил. лв.)

1 2
1 2011 1147 210
2 2010 1369 398
3 2009 217 4458
4 2008 392 1707
5 2007 363 1362

6 Каплан, Р., Д. Нортън. Балансирана система от показатели за ефективност. С., Класика стил, 2005, с. 42.
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Таблица 3

Показатели за определяне състоянието на иновационната дейност
на строителните предприятия

Показатели Измерител

1 2

1. Количествени
1. Брой на иновациите по вид:
1.1. Продуктови иновации (нови продукти или услуги, които не са
предлагани досега на нашия пазар);
1.2. Технологични иновации (нови технологии и производствени
методи);
1.3. Организационно-управленски иновации (нови методи на управление,
ИТ решения в управлението и производсвото, участие в клъстери).
1.2. Персонал в предприятието с висше образование
1.3 Персонал в предприятието, заето с научноизследователска и развойна
дейност
1.4 Преки разходи за иновационна дейност
1.5. Непреки разходи за иновационна дейност
1.6. Разходи за закупуване на лицензи, патенти, но-хау.

брой

брой
брой

%
%

лв.
лв.
лв

2. Качествени

2.1. Свързани с постигнатите резултати от иновационната дейност
2.1.1. Съкращаване на разходите за управление и производство
2.1 2. Завоюване на пазарни позиции
2. 1.3. Заемане на лидерски позиции на пазара
2.1.4. Съкращаване на сроковете за производство
2.1.5. Усъвършенстване на организацията на производствения процес
2.1.6. Усъвършенстване на контрола върху ресурсите
2.1.7. Повишаване на качеството на произведената продукция/услуги
2.1.8. Усъвършенстване на организацията на управлението на
предприятието
2.1.9. Социален ефект при въвеждането на новите продукти или услуги.
2.1.10. Екологичен ефект от въвеждането на новите продукти или услуги.
2.2. Сътрудничество
2.2.1. Сътрудничество с висши училища
2.2.2. Сътрудничество с бизнес инкубатори и агенции по
предприемачество и иновации
2.2.3. Готовност за участие в клъстер
2.3 Други
2.3.1. Наличие на иновационна стратегия
2.3.2. Отсъствие на иновационна стратегия
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Предложените от нас количествени показатели позволяват конкретно из-
мерване на базата на фирмени документи. Качествените показатели подлежат
на измерване по метода на експертната оценка. Оценката на качествените по-
казатели се дава чрез категорийна скала от типа:

- за показатели „Свързани с постигнатите резултати от иновационната
дейност” – чрез тристепенна категорийна скала от типа „липсва”, „не-
значително”, „значително”;

- за показатели „Сътрудничество” – чрез тристепенна категорийна скала
от „липсва”, „епизодично”, „ постоянно”.

На основата на проведеното от автора анкетно проучване могат да се
посочат следните резултати:

Данните от анкетното проучване показват, че 19% от строителните пред-
приятия са внедрили продуктови иновации, 33% – технологични иновации, а 22%
– организационно-управленски. 12% имат внедрени едновременно продуктови
и технологични, продуктови и организационно-управленски или продуктови и
организационно-управленски иновации. Едновременно продуктови, технологич-
ни и организационно-управленски иновации имат едва 5% от изследваните стро-
ителни предприятия. Организационно-управленските иновации са характерни
предимно за големите и средните предприятия.

Според критерия „Степен на новост”, всички продуктови и технологични ино-
вации в изследваните строителни предприятия са усъвършенстващи. Според кри-
терия „Мащаби на новост”, иновациите в строителните предприятия са новост за
сектора и за самите предприята. Липсват продуктови, технологични и организаци-
онно-управленски иновации в сектора, които са новост за страната или в световен
мащаб или иновации тип А (иновации, изискващи големи инвестиции и създаващи
нови пазари и потребители). За продуктовите иновации в изследваните предприя-
тия е характерно, че оказват малка промяна върху потребителските навици и не
създават в потребителите на строителна продукция и услуги нови потребности.

Интерес за нас представлява динамиката на внедрените иновации за пе-
риода 2006-2011 г. Данните от таблица 4 ни дават основание да направим след-
ните изводи:

Таблица 4

 Разпределение на внедрените иновации по години (в %)

Вид иновации 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Продуктови 13 30 31 9 10 7
2 Технологични 18 21 37 8 6 12
3 Организационно-

управленски7 15 21 28 9 10 17

7  В организационно-управленските иновации са включени и информационните иновации.
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- за период на криза са характерни предимно организационно-управлен-
ските иновации – това е логично, тъй като внедряването на организаци-
онно-управленски иновации изисква по-малко средства;

- за периода на „бум” са характерни продуктовите и технологичните ино-
вации. Според нас това явление може да се обясни с факта, че високите
печалби в този период привлякоха много предприятия в сектор „Строи-
телство”. Засилената конкуренция в сектора наложи внедряването на но-
вовъведения, които да повишат качеството на строителната продукция
или услуги и да ги направят по-привлекателни за потенциалните клиенти.

Човешкият фактор има ключово значение за внедряването на иновации.
Поради тази причина интерес за нас представлява образователната структура
на работещите в сектора. Данните от анкетното проучване показват, че заетите
лица с основно (и по-ниско) и средно общо образование са над 50%. С висше
образование са едва 20% от заетите лица. При приложен корелационен анализ
се наблюдава умерена корелация между относителния дял на персонала със
средно специално и висше образование и внедрените иновации. Считаме, че
недостигът на висококвалифицирани кадри е една от основните причини в стро-
ителните предприятия да не се извършва самостоятелна научноизследователс-
ка и развойна дейност. Във връзка с това сме на мнение, че важно място зае-
мат следните процеси:

- в учебните планове на висшите училища, които подготвят кадри за сек-
тор „Строителство” са предвидени мерки, които имат за цел усвояване
на теоретичните знания в областта на иновациите; същевременно липс-
ват условия за тяхното практическото приложение;

- негативен момент е липсата на достатъчно специалисти в областта на
устойчивото строителство.

Тези процеси изискват повишаване на квалификацията на работещите в
сектор „Строителство” чрез допълнителни курсове, семинари, обучения в стра-
ната и чужбина, които за сега са по-скоро изключение, отколкото правило.

На въпроса „Стимулират ли се Вашите служители да предлагат нови идеи?”,
62% от анкетираните предприятия са отговорили „Слабо” или са посочили не-
гативен отговор. В 38% от изследваните строителни предприятия работещите
са стимулирани от ръководството да предлагат нови идеи в производството и
управлението. Наличието на отдел за научноизследователска и развойна дей-
ност е нетипично за предприятията от сектора. С такъв отдел разполагат едва
6% от разглежданите предприятия. В 8% от предприятията са назначени слу-
жители, които се занимават с разработването и внедряването на иновации. При-
чина за тези резултати следва да се търси не само във влошената образовател-
на структура на заетите лица. В сектор „Строителство” преобладават предим-
но малките предприятия и наличните човешки ресурси са ангажирани с изпълне-
нието на текущите дейности.

В условията на икономическа криза строителните предприятия насочват
своите ресурси към оцеляване и пренебрегват ролята на иновациите като сред-
ство за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Едва 4% от анкетирани-
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те предприятия са посочили, че в бюджeтите им са предвидени средства за
иновационна дейност. В нито едно от анкетираните строителни предприятия не
са предвидени средства за крупни иновации (над 20% в бюджета на предприя-
тието).

Анкетното проучване показва висок дял (94%) на предприятията, които
нямат разработена иновационна стратегия (вж. фиг. 1). Продължителният срок
на строителното производство, несигурната икономическа среда и високият риск
при внедряване на иновации обосновават необходимостта от създаване на кон-
цептуален модел на иновационна стратегия на строителните предприятия, кой-
то да бъде допълван и адаптиран спрямо иновационните потребности на отдел-
ното предприятие.

Фиг. 1. Наличие на разработена иновационна стратегия
в строителното предприятие

Интерес за нашето изследване представлява и взаимодействието на стро-
ителните предпрития с други субекти - научни организации и университети, бран-
шови организации, бизнес инкубатори и др.

Резултатите от изследването показват ниско ниво на сътрудничество меж-
ду строителните предприятия и университетите. Едва 5% биха възложили раз-
решаването на конкретен производствен или управленски проблем на универси-
тети, а 2% са апробирали научни разработки в своята практика. Около 18% от
анкетираните са отговорили, че поддържат връзка с университети за провеж-
дане на стажантски програми. Данните ни дават основание да направим изво-
да, че все още липсват стабилни връзки между образователните институции и
бизнеса, а нивото на сътрудничество е ниско.

Бариера за успешното разработване и внедряване на иновации е и слабото
сътрудничество на строителните предприятия с агенции по предприемачество
и иновации, бизнес инкубатори и др. 11% от анкетираните предприятия посоч-
ват активно сътрудничество, а при 36% сътрудничеството е епизодично. Що се
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отнася до консултантски услуги от други предприятия, около 60% от анкетира-
ните са с положителна нагласа за използване на консултантски услуги от специ-
ализирани фирми и организации.

Положителен момент при анализа на иновационната дейност е високият
процент на анкетираните строителните предприятия, които са запознати със
същността на клъстера (63%). 44% от предприятията споделят, че са склонни
да участват в клъстери за съвместно участие в общи проекти, а 46% – в клъстери
за иновации. Според нас, за успешното създаване и функциониране на строи-
телни клъстери е необходима активна подкрепа от страна на държавата и бран-
шовите организации, която се изразява в иницииране създаването на строител-
ни клъстери и осигуряване на необходимата административна и норматива рамка

Активността на изследваните предприятия в учатието им в програми и
проекти за финансиране на иновации се вижда от фиг. 2. В Регионалната инова-
ционна стратегия на Североизточен район за планиране е посочено, че „възмож-
ността за участие в проекти за безвъзмездно финансиране е обусловена от раз-
лични фактори, но водещи са наличието, както на осъзната необходимост, така
и на самоинициатива и активност от страна на кандидатстващите”8. Според
нас това се отнася и за предприятията от сектор „Строителство”. Други причи-
ни са липсата на опит, липсата на желание от страна на мениджърите, бюрокра-
тичните бариери. Строителните предприятия, които внедряват иновации, изпол-
зват основно собствени средства.

Фиг. 2. Участие в програми за финансиране на иновации

Интерес за нашето изследване представлява ефектът от внедряването на
иновации в строителните предприятия.

8 Регионална иновационна стратегия на Североизточен район за планиране, с. 46.
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При внедряването на продуктови иновации в строителните предприятия се
наблюдават следните тенденци:

- 6% отбелязват съкращаване на разходите за управление и производство;
- 11% са посочили, че благодарение на новите или подобрени продукти

или услуги са повишили своя пазарен дял;
- при 10% от анкетираните строителни предприятия продуктовите инова-

ции водят до съкращаване на сроковете за производство;
- 7% отбелязват подобрение в организацията на производствения процес;
- 8% регистрират по-добър контрол върху ресурсите;
- 13% отбелязват подобрение на качеството на продукцията или услугите.
При технологичните иновации резултатите са следните:
- 22% отбелязват съкращаване на разходите за управление и производство;
- 13% са посочили, че благодарение на новите или подобрени продукти

или услуги са повишили своя пазарен дял;
- при 25% технологичните иновации водят до съкращаване сроковете за

производство;
- 15% отбелязват подобрение в организацията на производствения процес;
- при 16% се наблюдава по-добър контрол върху ресурсите;
- при 20% се повишава качеството на продукцията или услугите.
Внедряването на организационно-управленски иновации е довело до след-

ните основни резултати:
- при 14% – съкращаване на разходите за управление и производство;
- 7% са посочили, че благодарение на новите или подобрени продукти или

услуги са повишили своя пазарен дял;
- при 9% организанионно-управленските иновации водят до съкращаване

сроковете за производство;
- 17% отбелязват подобрение в организацията на производствения процес;
- 16% отчитат по-добър контрол върху ресурсите;
- при 13% внедряването е довело до подобрение на качеството на про-

дукцията или услугите:
- при 19% внедряването е довело до по-добра организация на управлението.
Тревожен е фактът, че нито една от внедрените продуктови, технологични

или организационно-управленски иновации в строителните предприятия не е
довела до екологичен или социален ефект, което е основна предпоставка за ус-
тойчиво развитие на строителството. Според нас, ключово значение за успеш-
на иновационна дейност има едновременното внедряване на продуктови, техно-
логични и организационно-управленски иновации, т.е. постигане на синергичен
ефект. Логиката на разсъжденията е следната: внедряването на нови продукти
изисква внедряването на нови технологии, методи на организация на работата и
упралвнието. И обратното: благодарение на внедрените нови технологии е
възможно създаването на нови продукти или услуги или подобряване на каче-
ството на съществуващите.

Резултатите от направеното анкетно проучване ни дават основание да на-
правим следните обобщаващи изводи:
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1. В сектор „Строителство” преобладават малките и средни предприятия,
които все още не разполагат с необходимия финансов, човешки и информацио-
нен ресурс за самостоятелна научноизследователска и развойна дейност. По-
ради тази причина е подходящо обединяването на строителните предприятия в
клъстери. Световната практика е доказала, че сдружаването на предприятията
в клъстери дава възможност за прилагане на нови производствени решения и за
развитие на иновативния потенциал.9 Този факт се потвърждава от успешното
функциониране на традицонни строителни клъстери в развитите страни като
Австрия, Полша, Словения. Наред с традиционните строителни клъстери през
последните години в САЩ, Австрия и Белгия се появяват и функционират клъсте-
ри за устойчиво строителство. В тези процеси, е необходима подкрепата на
държавата, която се изразява в създаването на клъстерно законодателство,
предоставяне на финансова подкрепа за стартиращи клъстери и др.

2. Човешкият фактор е един от водещите при внедряването на иновации. Тук
ключово значение имат образователните институции, които следва да предоставят
на бизнеса добре обучени специалисти със задълбочена теоретична и практическа
подготовка в областта на иновациите и специалисти в областта на устойчивото
строителство. Активното сътрудничество между бизнеса и образователните ин-
ституции може да бъде осъществено чрез предоставяне на възможност за прило-
жение на научни разработки в практиката и учредяване на стажантски програми в
наши и чуждестранни строителни предприятия. Бариера за реализацията на инова-
ции е и липсата на достатъчно обучени специалисти в областта на проектирането,
строителството и сертифицирането на устойчиви сгради. Поради тази причина е
необходимо висшите училища, които подготвят кадри за сектор „Строителство” да
актуализират учебните си планове и да включат дисциплини, в които се изучава
проблематиката, свързана с устойчивото строителство. Друга възможност за при-
добиване на знания на вече заетите в сектора лица са организиране на семинари,
конференция и обучения от браншовите организации.

3. Внедряването на иновации в сектора със значим екологичен и социален
ефект следва да бъде стимулирано от местните и държавните органи на влас-
тта. При възлагане на обществени поръчки от държавните и местните органи
на властта фокусът при избор на изпълнител трябва да бъде изместен от „най-
ниска цена” към „икономически най-изгодната оферта”. В Закона за обществе-
ните поръчки е посочено, че „икономически най-изгодната оферта” се определя
въз основа на определени критерии, на които трябва да отговаря съответният
обект, като тези критерии се определят от възложителя. Според нас, при ран-
жиране на критериите за избор на изпълнител водещо място трябва да заемат
критериите за устойчивост. Нашето предложение намира подкрепа в проектос-
тратегията за устойчиво развитие10, в която е посочено: „обвързване на полити-

9 http://osi.bg/downloads/File/SRAVNITELEN_ANALIZ_AD_December2009.doc.pdf - Анализ и оцен-
ка на ефективността на провежданите политики за повишаване на конкурентоспособността на
българската икономика в изпълнение на Националната програма за реформи.

1 0 Проект на Стратегия за устойчиво развитие на Република България, 2007, с. 48.
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ката и решенията по разходите и инвестициите в държавния сектор, извършва-
ни чрез обществените поръчки, с принципите на устойчивото развитие; пости-
гане на по-ефективно използване на обществените ресурси чрез намаляване на
енергийното потребление и на генерираните опаковки; стимулиране на предла-
гането на иновативни и ценовоефективни продукти; обвързване на всички по-
купки с опции за устойчивост; даване на пример на бизнеса за сериозния анга-
жимент на държавата към устойчивото развитие”. Като положителен пример
можем да посочим някои градове в Германия (Нордхорн, Франкфурт, Оснаб-
рюк), в които са изградени множество устойчиви обществени сгради.

Заключение

В заключение ще отбележим, че въпреки негативното влияние на светов-
ната икономическа криза, част от изследваните предприятията са внедрили
продуктови, технологични или организационно-управленски иновации, които са
довели до увеличаване на пазарния дял и увеличаване на конкурентните пре-
димства. Липсата на иновации в сектора със значим екологичен и социален
ефект налага активна подкрепа на държавата, която се изразява в промени в
данъчното законодателство, законодателството в областта на енергийната ефек-
тивност, създаване на нормативна материя в областта на устойчивото разви-
тие като цяло и устойчивото строителство. В условията на динамично развитие
на науката и технологиите, иновациите са в основата на икономическото разви-
тие не само на отделното предприятие, но и на цялата икономика. Направените
изводи за състоянието на иновационната дейност в строителните предприятия
могат да бъдат основание за направата на по-обстойни препоръки, с оглед по-
добряване на процеса на внедряване на иновации.

THE STATE  OF  THE  IMPLEMENTATION  OF  INNOVATIONS
IN  CONSTRUCTION  ENTERPRISES  IN  REPUBLIC  OF  BULGARIA

Assist.  Prof.  Milena  Ivanova

Abstract

The introduction of innovations in construction enterprises is a prerequisite for
overcoming certain negative economic processes and the sustainable development of society.
The author of the article studies the state of innovation activity in construction enterprises in
Republic of Bulgaria. There are drawn major conclusions, on the basis of which there are
pointed out the possibilities for introducing innovations in construction enterprises.
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СОСТОЯНИЕ  ВНЕДРЕНИЯ  ИННОВАЦИЙ
НА  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ  В  РЕПУБЛИКЕ  БОЛГАРИИ
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Резюме

Внедрение инноваций на строительных предприятиях является предпосылкой пре-
одоления негативных экономических процессов и устойчивого развития общества. Ав-
тор статьи исследует состояние инновационной деятельности на строительных предпри-
ятиях в Республике Болгарии. Сделаны основные выводы, на основе которых указаны
возможности внедрения инноваций на строительных предприятиях.


