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ПАРТНЬОРСКО ПРОУЧВАНЕ В ГАБРОВО И ПЪРВА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Експерти от Фондация за изследвания и иновации „Техналия“ (Билбао, Испания), партньор по проект
ESSPO – „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“, проведоха на
9 и 10 ноември 2016 г. в Габрово проучване за оценка състоянието на иновационната екосистема на
общината. Целта е да се идентифицират проблемни области във връзка с желанието на общинското
ръководство да разработи нов инструмент за подкрепа на малките и средните предприятия (МСП).

1.

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

След предварително обследване на наличната бизнес инфраструктура, представителите на
„Техналия“ – Бегония Санчес и Езекиела Аризабалага, препоръчват да бъдат приложени специфични
мерки и решения за нуждите на МСП. Анализът показва, че в Габрово има не малко развиващи се
фирми и значителен потенциал за иновации, което е в основата на бъдещото устойчиво развитие на
местната икономика. Необходимо е иновативната екосистема да бъде преструктурирана с включване
на нови участници за по-добро взаимодействие на бизнеса с образователните институции. Такива
междинни звена по веригата могат да са консултантски организации, центрове по компетентности,
центрове за технологичен трансфер. Една от задачите е да се повиши иновационната култура на
фирмите, както и да се увеличи капацитетът в научно-развойната дейност чрез създаване на
конструкторски отдели и развойни звена. Партньорите препоръчват да се подобри взаимодействието
между фирмите чрез изпълнение на съвместни проекти и коопериране в сектори като мехатроника,
подемно-транспортни машини, пластмаси, електроника, чисти технологии и др.
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2.

СРЕЩА С КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ТАНЯ ХРИСТОВА

В рамките на партньорското проучване се състоя първата работна среща на заинтересованите страни
от региона. На събитието в Технически университет – Габрово дойдоха представители на бизнеса,
Община Габрово, Областна администрация, Габровска търговско-промишлена палата, Регионален
офис на Българска стопанска камара, Областен информационен център, млади предприемачи и
иноватори, както и академичното ръководство. Идеята е те да бъдат включени в Консултативен съвет
по въпросите на икономическото развитие, бизнеса и иновациите към кмета на община Габрово.

3.

ПОСЕЩЕНИЕ В „МЕХАТРОНИКА“ АД - ГАБРОВО
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Консултативният съвет ще работи за изграждане на системата за подкрепа на МСП, която ще обхване
и дейности по мониторинг и оценка на резултатите. Цели се интернационализация на бизнеса чрез
повишаване на информираността за чуждите пазари и участия в международни изложения. Община
Габрово ще е ментор в процеса и ще съдейства за допълнителни стимули за иновации.

4.

ПОСЕЩЕНИЕ В „АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА“ ЕООД – ГАБРОВО

Експертите от „Техналия“ проведоха среща с кмета Таня Христова и посетиха три водещи габровски
предприятия – „Мехатроника“ АД, „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕООД и „Подемкран“
АД. Ръководствата на фирмите представиха дейността си и споделиха проблеми, сред които: нужда
от квалифицирани кадри, инвестиции за развитие на нови технологии, наличие на довеждаща
инфраструктура до индустриалните терени, местни фондове за покрепа на производителите и др.

5.

ПОСЕЩЕНИЕ В „ПОДЕМКРАН“ АД – ГАБРОВО
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Таня Христова, кмет на община Габрово:
„Важно е да се научим как да работим заедно – с бизнеса и с
чуждестранните партньори, без да губим идентичността си.
Този проект ни дава възможност да ползваме успешни практики
от други европейски държави за насърчаване на бизнес
иновативни модели, които можем да адаптираме и да приложим
при нас. Шансът ни е, че разполагаме с Технически университет и
с бизнес с традиции, който е необходимо да се отвори към
новите послания на съвременния свят. Ролята на Общината е да
създава условия и да подкрепя, а бизнесът може да предложи
решения, които да променят качеството на живот в града ни.“

Бегония
Санчес,
„Техналия“:

мениджър

„Иновационни

политики“,

„Нашата философия е, че работим „с“ и „за“ бизнеса! Важни са
думите „технология“ и „вдъхновяване на бизнеса“. За нас
подобряването
на
конкурентоспособността
и
кооперативността е основният двигател за малките компании
наред с полагането на спицифична за тях подкрепа. Проектът е
много добра платформа за учене от чужд опит. Важното е
всички страни да споделят нуждите си, за да разработим заедно
мерки, които ще помогнат на малките и средните предприятия
в Габрово – не е лесно, но си струва!“

Десислава Колева, ръководител-проект ESSPO, Община Габрово:
„Ние сме една от първите общини в България с разработен план
за развитие в сферата на регионалната и икономическата
политика и ще търсим всички пътища към ефективното
партньорство между местната власт, бизнеса, браншовите
организации и средите на науката и образованието. Целта ни е
да идентифицираме сфери и проекти с потенциал за иновации –
технически, маркетингови, за организационен мениджмънт, и да
създадем възможност да бъдат реализирани чрез експертна и
финансова подкрепа, за да намерят пазарна реализация.“
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GABROVO PEER REVIEW AND INITIAL STAKEHOLDERS’ WORKSHOP
Experts from „Tecnalia“ (Bilbao, Spain), as a partner of Gabrovo Municipality in ESSPO project, conducted a
peer review in Gabrovo on 9th and 10th November 2016 to assess the status of innovative eco-system of the
municipality. An initial stakeholders’ workshop has been organized during the peer review with a main
focus on identification of problem areas and in accordance with the municipal leadership’s initiative to
develop a new tool for SMEs support. The experts from „Tecnalia“ recommended specific measures and
solutions to be implemented according to the companies’ needs after the peer review.
The analysis has shown that many developing companies exist in Gabrovo with a great potential for
innovations. This could be a real base for the future sustainable local economic development. The existing
innovation eco-system has to be restructured and to include new participants in the innovation chain in
order to improve the collaboration between business and educational institutions. Such intermediate
organizations could be consultant agencies, centers for competences, technology transfer centers etc. One
of the main tasks is to increase innovative culture of local companies, as well as R&D capacity through
development of R&D departments in SMEs. The partner recommended also encouraging B2B collaboration
through development of joint projects and cooperation in priority sectors as mechatronics, lift machinery
manufacturing, PVC production, electronics, pure technologies etc.
Representatives of Technical University – Gabrovo, local companies, Gabrovo Municipality, Gabrovo District
Administration, Gabrovo Chamber of Commerce and Industry, Regional Office of Bulgarian Industrial
Association, District Information Center, young entrepreneurs and innovators took part in the stakeholders’
initial workshop. The main idea is the stakeholders’ group to become the base for establishment of an
Advisory Council for economic development and innovations to the Mayor of Gabrovo Municipality.
The Advisory Council will work for development of SMEs support system, including a monitoring and
evaluation system. Another main objective will be the internationalization of business through increasing
the knowledge for the international markets and participation in international fairs and exhibitions.
Gabrovo Municipality will be a mentor of the process, and it will support the development of efficient SMEs
support system and provision of additional incentives, to encourage innovations.
The experts from „Tecnalia“ visited three Gabrovian companies („Mechatronica“, AMK and „Podem Crane“)
and participated in an official meeting with Mrs. Tanya Hristova – the Mayor of Gabrovo Municipality,
Bulgaria.
Pictures:
1. INITIAL STAKEHOLDERS’ WORKSHOP IN TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO
2. MEETING WITH THE MAYOR OF GABROVO MUNICIPALITY MRS. TANYA HRISTOVA
3. VISIT IN MECHATRONICA SC – GABROVO
4. VISIT IN AMK LTD. DRIVES AND CONTROLS – GABROVO
5. VISIT IN PODEMCRANE SC – GABROVO

