
Критерии за оценка на иновативността на българските компании 

 

Министерството на икономиката на Република България дефинира иновация като: 

въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или 

услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов 

организационен метод в търговската практика, организацията на работните места 

или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават 

конкурентоспособността на фирмите. 

Важно е да се отбележи, че един продукт освен да бъде нов, трябва да бъде и 

успешен на пазара, за да бъде определен като иновативен. От своя страна, фирмите, 

които се определят като иноватори, трябва целенасочено да търсят и инвестират в 

създаването на такива продукти – т.е. с тези критерии се търси цялостен процес, а 

не се оценява единичен иновативен продукт. За това и критериите, които определят 

една фирма за иновативна, трябва да включват три аспекта: един, който да 

разглежда темповете, с които компанията работи върху иновационни продукти, 

втори, който разглежда тяхната финансова успеваемост и трети, който разглежда 

нефинансови инвестиции в изследователска дейност.  

А. Измерители на количеството иновации 

1. Брой патенти за последните 5 години 

 

Патентното ведомство води статистика за постъпилите регистрации за патент 

и издадените патенти, като ги групира в три категории – 1. Химия, фармация, 

2.Електроника, електротехника лазерна техника и 3. Машиностроене. 

 

2. Брой подадени заявления за патент  

 

Компаниите не винаги получават патент за продукта, който са разработили. 

Въпреки това подадените заявления за патент са представителни за стремежа 

на компаниите да бъдат иновативни. Този критерий е логичен за България, 

където броят на издадени патенти е сравнително нисък.  

 

3. Брой патенти, регистрирани и в други държави 

 

Като допълнителен критерий може да бъде взета географската значимост на 

иновациите. Средно годишно се получават към 40 патента за други държави 

от ЕС.  

 

4. Брой подадени заявки за полезен модел 



 

Б. Финансови измерители 

5. Продажби на иновативни продукти като процент от общия пазар  

 

За да бъде един продукт иновативен, той трябва да окаже влияние върху 

пазара. Финансовият успех на един продукт може да бъде измерен с пазарния 

му дял. 

 

6. Процент продажби на нови продукти от общите продажби на 

компанията, очакван пазарен дял на продукта /разширяване на 

пазарния дял на фирмата или ще стане основа за разработване на нови 

продукти/ 

 

Какъв е процентът на продажбите на продукти, излезли в последните 4 

години, от общите продажби на компанията? Този показател следи доколко 

продажбите зависят от иновациите на компанията.  

 

7. Степен на готовност на продукта  

 

Стартирал ли е продуктът, или е готов да стартира веднага, готова версия ли 

е, или са необходими значителни усилия за достигане до готов продукт. 

 

8. Разходи за изследване и развитие 

 

Според счетоводните стандарти, които България следва, разходите за 

изследователска дейност не се отчитат отделно (както е според стандарта в 

САЩ), което прави критерия по-трудно използваем. Вместо това 

изследователската дейност се отчита като нематериален нетекущ актив, 

заедно с други дейности, които са показателни за инициативността на 

компанията относно инвестиции в нови продукти. Показателят е добър, ако 

се цели да се награди компания, която целенасочено се стреми към 

създаването на иновативни продукти. 

 

9. Потенциални клиенти /частен сектор, държавен сектор или отделни 

граждани/ и очакван ефект (социален, икономически) 

 

10. Възвращаемост на инвестициите (ROI) за нови продукти 

 

Като стандартна мярка за измерване на ефективността от инвестициите този 

критерии е показателен за ефективната успеваемост на иновацията. Също 

така ROI е и критерий, който допуска сравнимост между различни 

инвестиции.  

 



11. Експортен потенциал (навлизане на нови пазари в чужбина) 

 

12. Брой нови продукти, пуснати на пазара 

 

13. Процент на приходите от продажби на нови продукти 

 

В. Инвестиции за изследователска дейност  

14. Цялостна иновативна политика на компанията 

 

Критерий, който да измерва процента обучения и квалификации, които 

компанията финансира и които са пряко свързани със създаването и 

развиването на иновативни продукти/услуги.  

 

15. Брой служители, занимаващи се с изследователска дейност 

 

16. Процент на инвестициите, направени от компанията, за развитие на 

нови продукти 


