


Иновациите са сложна тема и то не само защото е трудно да бъдат създадени. Мислейки за тях, не всеки се сеща 
колко различни направления включват, че не винаги се изразяват в пускане на невиждан досега продукт на 
пазара, ами и в подготовката на иновативните екипи, които ги създават; иновативните лидерски подходи, които ги 
подпомагат; нагласите и културата, която ги захранва; инвестициите, технологиите; средата на работа; 
вътрешните процеси; измерителите за успех и много други. 

Искахме да видим какво е нивото на разбиране на холистичността на иновативността сред българските 
компании, да измерим пулсът им. Важно е да го познаваме, защото така разбираме какъв е общият ни пулс, на 
българската предприемаческа общност. Колкото по-висок е, толкова по-благоприятна среда е България за 
създаване и поддържане на иновации.

С тази цел направихме анкета, резултатите от която показваме тук. Тя бе пусната месец преди форумът на 
иновациите на Форбс, който се проведе на 05.10.2021 година. Отговориха 40 разнородни организации - от 
различни части на България, различни по размер и възраст. 

Три са основните направления, които обхващат разнообразните видове иновация, която е нужно да се развие - 
нагласи и начини на работа; преживявания на клиенти и служители; и пространства. На тях е базиран както 
настоящият ни пулс, така и показаната визия на организациите за бъдещето. Описани са стъпките, които искат да 
предприемат вбъдеще, за да станат още по-иновативни. 

Последната страница показва ролевите ни модели за иновации. Надяваме се, че след събития като Forbes 
Innovation Forum и българските награди по иновации, ще ги променим и ще започнем да обръщаме по-голямо 
внимание на тези, които са географски по-близо до нас.

















Повечето зрели организации са започнали да въвеждат по-гъвкави нагласи и 
начини на работа, но все още процесът на иновиране не е приключил. Само 46% 
от тях са въвели успешно иновативни процеси.
Най-много организации, които са въвели успешно иновации в тази област, са 
средни по размер и са установени на пазара.

Два вида организации са започнали масово да променят продуктите и услугите 
си:
●  тези, основани извън България и 
●  тези, които са започнали да въвеждат по-гъвкави нагласи и начини на 

работа.

Отново два вида организации са започнали да обновяват средата си на работа:
● тези, основани извън България
●  и зрелите организации





Две стъпки обединяват организациите в посока нагласи и начини на 
работа:

● въвеждане на гъвкави начини на работа и дизайн инструменти;
● въвеждане на съвременен подход за управление на проекти.

Половината от организациите, които ще инвестират в изграждане на 
нови структури или позиции, поддържащи иновации, са едновременно 
зрели и средни по размер - стартиращите не разпознават като 
приоритет създаването на структури като Отдел по иновации.

Средни по размер са повече от половината, които виждат в 
актуализирането на бранда и бранд ценностите си важна стъпка за 
забързването на иновационния си пулс.



В посока преживявания на потребители и 
служители, най-разпознаваемите стъпки са:

● лансиране на нови продукти и услуги;
● подобряване на съществуващи продукти и 

услуги (напр. чрез дигитализране или 
оптимизация).

Почти всички малки организации ще лансират 
нови продукти или услуги.



Стъпвайки в пространствата, най-желаните посоки 
са:

● въвеждане на иновативни концепции във 
физическата офис среда;

● въвеждане на хибриден офис.

Разделение в посоките има между стартиращите 
организации, действащи на територията на 
България и големите по размер. 

Първите ще инвестират във въвеждането на изцяло 
дигитален офис, а вторите - в дигитализиране на 
търговските пространства.



Общият пулс, който измерихме през 2021, показва, 
че организациите, опериращи в България, са 
стъпили стабилно на пътя към иновативността. 

Посоките, които се предпочитат, са различни - 
стартиращите организации се насочват към 
дигитални офиси за служителите си; малките - към 
нови продукти и услуги; зрелите - към 
обособяването на структури, поддържащи 
иновациите в организацията; а големите - в 
дигитализиране на търговските пространства.

Целта, обаче, е споделена - да се постигне 
холистична иновативност. 
Няма аспекти, които да са подценени - има само 
такива, които трябва да се развият.  




