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В НАСтОящОтО ИздАНИе се идентифицират добри практики в 
иновационни проекти предимно от страни в европа. 

Изследването се базира на познаване от читателите на основите на ме-
ниджмънта на културата, поради което само са дефинирани отделните 
използвани понятия, без да се влиза в подробности за тяхната същност, 
форми на проявление и механизъм на функциониране. Времевият об-
хват при определяне на общите тенденции (2007–2011 г.) обхваща пър-
вите години на активно участие на български организации за култура 
в общия европейски пазар на стоки и услуги, навлизането на редица 
общи политики за развитие на секторите и прилагането на нови за 
страната финансови програми, подпомагащи иновационното разви-
тие на икономиката на еО. 

Акцентът е поставен основно върху икономическата страна на парт-
ньорските иновационни проекти в сектор „Култура“, като социални-
те моменти са обект на други изследвания, цитирани в публикацията. 
Изложението има концептуален характер: на отделни места включва 
по-общи разсъждения, а на други – ситуационен анализ. Посочените 
емпирични доказателства са подбрани, за да се обобщи по-широк диа-
пазон на теоретични и практически решения с иновационно въздейст-
вие у нас и по света. 

В отделните раздели – според нуждите и наличната информация – се 
използват понятията: сектор „Култура“ и европейски културни и твор-
чески индустрии (КТИ); външен ефект; вторичен ефект; иновация – ино-
вационна икономика, иновативен продукт, иновативен процес, иновативна 
услуга, иновация, водена от интересите на потребителя, обществена инова-
ция; проект, иновационен проект; публично-частно партньорство; клъстър; 
консорциум; културно предприемачество; стратегическо развитие на орга-
низацията; устойчиво развитие на организацията.

Признателна съм на доцент д-р Биляна 
Томова и на катедра „Медии и обществени 
омуникации” в УНСС. Специално благодаря 
на проф. Снежина Танковска, НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов” и на представителите 
на 66 организации от България и извън 
страната, които се включиха в изследване 
на въздействието от иновационни проекти в 
сектор „Култура”. Този сектор тепърва ще 
формулира общи понятия и механизъм за 
прилагане на индикатори за иновационно 
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АКТУАЛЕН КОНТЕКСТ  
НА ИНОВАЦИОННА  
дЕйНОСТ В СЕКТОР „КУЛТУРА“

„Културата (изразяваща творчеството и идентичността на хора и ин-
дивиди) е едновременно източник и цел на всеки процес на развитие. Тя попу-
ляризира и закриля културното многообразие, като същевременно защитава 
правото на всеки народ да избере своя път на развитие“.1

През 2007 г. изследване на евробарометър доказа, че европейците 
считат потреблението на културни продукти и услуги за зависимо ос-
новно от свободното време1, а не от избора, предопределен от цената 
на благото2. Новите форми на развитие дават отражение върху нара-
стване на производителността и съответно стойността на един час труд. 
С нарастване на цената на свободното време нараства и конкуренцията 
в предлагането на продукти и услуги. 

Създадените или предлаганите от културни организации3 блага по-
падат в жестока конкуренция за интереса на потребителя с неограни-

1  Според Мехтилд Рослър, завеждаща отдел „европа“: „…за ЮНеСКО 
– единствена агенция на Обединените нации с пълномощия в сектора на 
културата – културата и творчеството са ключови фактори на развитие-
то…“, доклад, ‘Florence 2010’, 18 ноември 2010 г.
2  Благо е предмет, който задоволява човешките потребности и в социо-
икономически смисъл блага са всички възможни имущества. В още по-ши-
рок смисъл то е богатство, което притежава определена стойност.
3  за целта на настоящото изследване всички организации, които съз-
дават продукт или услуга с културно съдържание, достигаща до потреби-
телите чрез пазара, принадлежат на сектор „Култура“, включително орга-
низациите на културните и творческите индустрии. Интерпретацията на 
организация на сектор „Култура“ в настоящото изследване е посочена в 
модел на еС в Приложение 3. Видове сектори и иновационни дейности
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10 11чен брой конкурентни предложения на международния пазар. Поради 
това все повече аспекти на сектор „Култура“ са защитени в конвенции 
на ЮНеСКО чрез механизми, балансиращи комерсиалната експлоа-
тация на културните ресурси и устойчивото развитие.2 Международ-
ната организация закриля освен отделните художествени произведения 
и народното творчество, така също и знанието, природната и културната 
среда, които ни обграждат. 

В този контекст материални и нематериални форми на изразява-
не са част от световното богатство. Чрез тях се реализират устойчиви 
икономически дейности в сектори като култура, изкуства, туризъм, 
земеделие и технологии. Политиката на европа, изразена в „План за 
култура“3, също цели да подобри средата за развитие на сектор „Кул-
тура“ чрез финансови стимули и инструменти. Очевидна е търсената 
връзка на иновационно въздействие върху обществото с развитието на 
икономиката като цяло. 

Глобализацията има положителна страна за развитието на култур-
ните организации. Културните продукти и услуги могат да привлекат 
разнообразие от потребители за „местния“ пазар – както сред коренни-
те жители, така и сред чуждестранните посетители. „Колкото по-малко 
е едно населено място, толкова по-успешен от финансова гледна точка 
е един фестивал.“4 (В България определени фестивали привличат де-
сетки потребители от съседни региони и от далечни държави не само 
в София, Пловдив, Русе или Варна, но и в Копривщица, Каварна, Бан-
ско и други.) Индиректната и виртуалната аудитория от потребите-
ли заема все по-голям дял от целевата група на центрове за изкуство 
и култура, на музеи и галерии, на фестивали и културни индустрии. 
Музей „Галилей“ във Флоренция печели престижни награди и има 117 
549 виртуални посетители от цял свят в рамките на един месец (юни 
2010 г.).1 В него са обединени две институции – институт, посветен на 
великия учен, и музей на история на науката. Музеят е независима 
културна организация с идеална цел от 1927 г., но в съзвучие с миси-
ята си партнира с други организации и успява да развива актуални 
за потребителите дейности.5 Как се случва това, определя и фокусът 
на настоящото издание: иновации, осъществени на проектна основа. 

1  През 2010 г. обновлението на експозицията и предлаганите на потре-
бителите услуги носят на музея награда от „Международния съвет на музе-
ите“ и от „Британското общество на история на науката“. доклад на Паоло 
Галуци, 19 ноември 2010 г.

те генерират външен ефект1 чрез партньорството, който се индуцира 
във „вторични резултати“, важни за развитието на организацията и на 
сектора.

Иновациите в проекти на културни организации са свързани с общия 
контекст на развитие, независимо дали продуктите са част от цикъл в ин-
дустриалното производство, в художественото творчество, или в култур-
ната дейност. технологиите на Web.2 интерактивни платформи, соци-
алните мрежи в интернет и приложенията за обогатена реалност в екс-
пониране на обекти2 дават ново развитие на възприятията. Премахват 
се езикови бариери и прагове на познание, като се осигурява достъп до изку-
ствата и културната среда на нова аудитория с различен опит и възраст.6 
Холограмни обекти, звук и визуализация създават среда между реалния 
или виртуалния свят (интерфейс). 

Стратегията за развитие чрез иновации може да стартира от парт-
ньорство в иновационен проект и да прерасне в микропредприема-
чество или в смесена културна организация. Понякога един успешен 
иновационен проект има дългосрочно въздействие, както показват ев-
ропейски проекти в различен географски контекст: 1. проект за между-
народно биенале за дизайн, развил се до „Град на дизайна“ Сент етиен 
и „творчески град на ЮНеСКО“ във Франция; 2. проект за лятна меж-
дународна творческа школа с изследователски профил и интердисци-
плинарно обучение на Литовската художествена академия, превърнат 
в „творческа резиденция за изкуства „Нида“; 3. проект за съвременен 
танц, обединил група културни дейци и породил създаването на Аген-
ция за развитие на културните ресурси „транзит“ в Русия, област Ка-
лининград, и други.7 

Проучване на автора от 2012 г. показа тенденция българските кул-
турни организации да се ангажират с иновация.3 за да направят ново-

1  „Външен ефект“ са ползите или загубите за обществото или отдел-
ната личност от частно пазарно действие (производство или потребление). 
Известно е още като ефект на „третата страна“, поради рефлектирането 
върху лица, неучастващи пряко в сделката.“ томова, Б. Пазарна трансформа-
ция на културната сфера в делчева, е. и колектив 2007: стр. 144.
2  В обогатената реалност елементи от заобикалящата среда се допълват 
с компютърно генерирани обекти за възприятие като звук, видео, графики, 
джипиес данни и др.
3  емпиричното изследване бе проведено през февруари – март 2012 г. 
Изследването се базира на отговорите на 66 анкети на организации – раз-
нородни според гоaдината на своето учредяване, по търговска цел, основна 
дейност и местоположение. Виж Колева, П. Иновационно въздействие в сектор 
„Култура“, 2012 



12 13въведение на технологично и организационно ниво или за да инвести-
рат в развитие на нов продукт и услуга, организациите в България се 
включват в иновационни проекти. Повечето източници на инвестиции 
в тази посока са от фондове на Европейския съюз. тези финансови 
инструменти правят българските културни организации равноправни 
партньори и същевременно конкуренти за целева подкрепа в рамките 
на програми на общността.1 В програми за сътрудничество със съседни 
на европейския съюз региони България и местните културни организа-
ции имат предимства.2 Целевите програми са насочени към участие на 
културни организации като пряк бенефициент и/или като партньор 
на бизнеса или на местната власт. 

Културата, изкуствата и творческите индустрии са свързани с 
благодатни за икономиката на знанието и привлекателни за потребителя 
дейности. Малките европейски държави като България имат сериозно при-
съствие в тази ниша и доказан потенциал за развитие на иновации в сектор 
„Култура“. 

Пример за културен продукт с широко иновационно въздействие 
върху редица сектори (и извън този на индустриите на свободното вре-
ме) идва от една подобна на България страна, чийто пазар е преминал 
от планова към пазарна икономика. технологията „скайп“ се ражда в 
естония през 2003 г. и израства с помощта на шведски и датски инвес-
тиции. Компанията с най-успешната иновация в комуникацията на 
новото хилядолетие не плаща нищо за реклама или за поддръжка на 
мрежата от потребители.3 Скайп е основен съперник на телекомите със 
170 милиона потребители на месец и 600 000 нови абонати всеки ден.4 
тя продължава да създава за клиентите си иновативни и безплатни 
услуги (обществено благо, създадено в партньорство с други организа-
ции без публични разходи). Иновационното въздействие на този про-

1  тя включва всички оперативни програми в България, както и 
секторните програми на ЕО, програмите на ЕО за трансрегионално 
сътрудничество и др.
2  те имат добра позиция за регионално сътрудничество със страни от 
западните Балкани, Черноморския регион, Югоизточна европа и Близкия 
изток. България участва в регионални инициативи и организации, а през 
територията й „преминават 5 от общо 10-те инфраструктурни трансевро-
пейски коридори“. Източник: Министерство на външните работи, www.
mfa.bg, (достъп 20. 11.2009).
3  Продуктът се разпространява чрез социалните мрежи, като през 2009 
г. компанията има 719 млн. долара печалба. Виж Михова, д. 2010.
4 На 10 май 2011 г. технологията „скайп“ се влива в „Майкрософт“ срещу 
рекордната сума от 85,5 билиона долара. Виж Rushe, S. 2011.

дукт се отразява на редица пазари. ефектът, който други приложения 
на иновациите в нови технологии произвеждат върху икономиката на 
естония, е не по-малко впечатляващ. за седем години тя успява да раз-
вие най-ефективния обществен сектор в европа.8 

Сектор „Култура“ също цели ефективност. Все повече организации 
от този сектор работят в среда на бизнеспланиране и измерване на 
ефекта от инвестициите, които обществени донори, фондове или про-
грами обвързват с конкретни цели. Обществените инвестиции (наци-
онална, местна или регионална власт) в сектор „Култура“ не са само 
цел за постигане на благосъстояние.9 Особен приоритет е предвиж-
дането на външните ефекти от „размяната на културни стоки“, които 
са полезни за потребителя и за обществото.10 това прави иновациите в 
дейностите на организации, създаващи продукт или услуга с култур-
но съдържание, неизбежни. за съжаление, характерно за съвременната 
българска икономика е, че иновационната дейност се подценява.11 Спо-
ред доклад от 23 юни 2011 г. в България за иновации се отделят 0,53% от 
БВП, а в еС-27 – 1,9%. за сравнение в националната стратегия за разви-
тие се предвижда през 2020 г. да достигнем дял от 1,6%, „което от днеш-
на гледна точка звучи твърде нереалистично.“12 това е в противоречие 
със закона за ефективно използване на факторите на производство и за 
ефективно производство и разпределение на (обществени) блага меж-
ду субектите.1 

Максималното благоденствие в обществото е функция и на страте-
гическото взаимодействие на частния и обществения сектор в об-
ластта на иновациите. това сътрудничество е в полза на участниците 
в този пазар – производители и потребители. Реализираната иновация 
цели продуктите и услугите с културно съдържание да бъдат конку-
рентни на останалите пазарни предложения. Важно е те да привличат 
не само постоянна аудитория, но и потенциалния потребител. 

Конкурират се както самите културни блага, така и атрактивните ус-
ловия за потреблението им. Налице е цялостна промяна в нагласата на 
бизнеса към иновациите. 

Изкуствата и културата1.  спадат към група индустрии и услуги, които 
се отличават с „интензивност на знанието“.13 тази група регистрира 

1  Според основоположника на теорията В. Парето до максимазация на 
благоденствието в обществото се достига, когато разпределението на ресур-
сите повишава благоденствието на дадени членове или групи от общество-
то, без да се влошава положението на други. три условия са необходими за 
нейното достигане: 1. ефективност на производството; 2. ефективност на 
размяната; 3. ефективност в производството и размяната. 



14 15най-висок дял на иновации, водени от интересите на потребителя 
– 58,7 %. В същото време държави с показатели за икономическо раз-
витие, подобни на България, имат най-голям дял в този вид дейност 
– 52,3%.14 

Голяма част от фирмите в европейския съюз инвестират в процес на 2. 
иновации на технологично ниво или с цел създаване на нови характе-
ристики в процеса на потреблението.15 Фирмите подобряват същест-
вуващи продукти или създават нови такива чрез „иновация, водена 
от интересите на потребителя“.16 С висок дял на инвестиции сред 
тези „иновационните дейности“1 са: комуникациите – 72,7%; творче-
ските дейности – 61,5%; общуването с други култури – 43,9%.17

Според анализ на европейската организация за иновация 3. „в творче-
ските индустрии иновацията, водена от интересите на потребите-
ля, е насочена към решаване на проблем и създаване на възможни 
ниши за бизнесразвитие.2 Интересът на потребителите се търси, 
преди да е реализирана новата идея.3 

Продуктите на 4. изкуството също притежават характеристики, свър-
зани с интересите на потребителя (заради цялостното оформление и 
представяне на продукта), включително формиране на аудитория и 
на квалифицирана публика и други.4 Иновациите, водени от инте-
ресите на потребителя, които се въвеждат в процеса на производство 
и предлагане на култура, са в основата на създадения през май 2012 
г. Алианс на творческите индустрии в Европа.18 

1  терминът „иновации, водени от потребителя“ е въведен от New Nature 
of Innovation FORA 2009.
2  �u���e INNO�A е създадена от Главна дирекция „Предприя- �u���e INNO�A е създадена от Главна дирекция „Предприя-
тия и промишленост“ на европейска комисия през 2006 г. Виж  www.
c�nfe�encemanage�.dk/�u���eINNO�A2012-C��enhagen/ab�ut-eu���e-
inn�va.html (достъп 30. 5. 2012).
3  Иновациите, водени от потребителя, биват три вида: 1. приобщават 
знания, съхранени в индивиди и общности чрез методи на антропологията; 
2. привличат потребители със специални знания към екипа на организаци-
ята, и 3. интегрират потребители със специален опит в екипа, разработващ 
прототип (нов дизайн, решение или модел). 
4  Приложението на иновации, водени от интересите на потребителя в 
сектор „Култура“, включително изкуствата и индустриите с културно съ-
държание, е анализирано в New Cluster Concepts Activities in Creative Industries, 
2010. 

Снимка: Проект Генерация, София 2012 г.
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ПъРВА ГЛАВА  
ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ  

В СЕКТОР „КУЛТУРА“

този раздел цели да представи икономическата среда, в която 
културните организации се насочват към проектно партньорство с 
цел стратегическо развитие, стимулирано от иновация. Разгледани 
са актуални дефиниции и подходи към формулирането на 
иновацията, в частност в сектор „Култура“. Предлага се дефиниция 
на понятието „иновационен проект“ и са разгледани конкретни 
проблеми, свързани с него, в контекста на анализи на икономика на 
културата. 

1.1. Иновацията и нейната специфика в сектор  
„Култура“

 „Културният пазар е икономическо пространство за размяна на 
културни стоки“, което изгражда „сложна система на обществени 
връзки“.19 В действителност „културните стоки“ са особени, защото – 
освен частно благо за посрещане на лични нужди – потреблението им е 
необходимост за обществото. Обществена е ползата от култура, изразе-
на в неделими блага, като развит творчески потенциал на населението 
и формирано съзнание на гражданите относно културното богатство. 
за да се гарантира този полезен ефект за всички потребители, се под-
помага създаването на смесени стоки1, в които инвестират културните 
предприемачи и обществото (преки и непреки потребители). 

1  Съществуват два вида публични блага: чисти публични блага и сме- Съществуват два вида публични блага: чисти публични блага и сме-
сени стоки и услуги (квазипублични блага). Смесените блага (стоки и ус-
луги) са предназначени за определени групи от хора. те се финансират за 
сметка на три източника: бюджетни ресурси и такси, плащани от ползвате-
лите и от бизнессектора. 

Ценностите, свързани с модела на демократичното общество, опреде-
лят и политиката.1 Потреблението на продукти и услуги се обособява 
в подсектори, подлежащи на иновации.20 Сектор „Култура“ проявява 
специфика по отношение на: 1. стойността на продукта; 2. конкурен-
цията между производителите, и 3. растежа на производителността.21 В 
следната таблица са представени особености на културното възпроиз-
водство и произтичащи от това възможности за иновации:

Таблица 1. Контекст за иновации при специфика
 на сектор „Култура“ 

Специфика на връзката производство–
разпределение–потребление

Контекст за иновации

Ограничена производителност 
(т. наречена „Болест на Баумол“)
Високата стойност на вложения за 
създаване на културни блага ресурс 
(особено специализиран труд) води 
до ръст на цената на единица продукт. 
При ограничен пазар тя се отразява на 
цената за въвеждане на иновации. 

Глобализацията засилва пазарната 

конкуренция, като стимулира 

националното стопанство и местните 

организации да въведат нови методи за 

формиране и привличане на творчески 

ресурс. Значителен дял заемат 

иновациите в процеса на управление. 

Рисков пазар и непредвидимост на 

продукта 

Необходимостта от високи разходи 

за създаване на нови продукти прави 

сектор „Култура“ рисков. Тази особеност 

също се свързва със спецификата на 

живия труд като носител на продуктови 

иновации. В отделни случаи един 

продукт може да донесе значими 

печалби в дългосрочен период.1

Всички сектори на икономиката 

насочват „креативността към пазара 

и към потребностите на клиентите“.22 

В сектор „Култура“ се проучва 

потребителското отношение и спрямо 

ефекта от инвестиции в обществени 

блага – като достъп до култура, 

изкуство и развлечения. 

1  При разпределението на публичните блага се използват непазарни 
механизми. Основни публични блага са: отбраната на страната, вътрешни-
ят ред и сигурността, пожарната защита, началното и средното образова-
ние, уличното осветление и др. 
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 Политиката формира пазара на 

култура23 
Чрез целеви държавни програми 
приоритетно се развиват сегменти 
на сектор „Култура“ и свързаните 
с него други отрасли с обществено 
финансиране (напр. образование, наука, 
туризъм, екологични производства). 

Макар и косвено, иновацията 
в културни стоки и услуги е 
базирана на обществено-частно 
партньорство. Професионалните 
мрежи и партньорството позволяват 
на дейностите да са икономически 
ефективни и при създаване на 
обществени ползи и на външен ефект 
от потреблението. 

Ограниченост на аудиторията 

Тази специфика се проявява силно при 

сценичните изкуства (театър, опера, 

танц, концерти). Значима е също при 

визуални изкуства, представяни в 

галерии или специални пространства, 

в културните индустрии (печат, 

кино, музика, мултимедийни игри), 

продуктите от местно значение и др.

Формираната мрежа от потребители 

представлява икономически интерес 

за комерсиални и обществени 

организации.

Иновациите в културни услуги и 

развлечения, достъпни чрез цифровите 

технологии, водят до ръст на 

активните потребители и принос 

в създаване на културно съдържание. 

Политиките с конкурсен характер, 

освен творческо отличие, са и пазарен 

инструмент за отсяване на новите 

идеи24 и връзка с глобалния пазар на 

изкуство. 

Достъпът до потреблението е 

базиран върху ефекти от дейности 

на обществения сектор. Сред тях 

са създадените културни навици 

и творческите умения, нивото на 

образование, предлагането и цената на 

допълнителните услуги и др.

Инвестициите в иновативни културни 

стоки са необходима предпоставка 

за привличането на аудитория и 

за формиране на потребителски 

интерес. 

От изложените в таблица 1. факти следва, че класическото отноше-
ние „производител–потребител“, формирано от ценовата конкурен-
ция на пазара, не е приложимо към сектора на културата. Очевидно 
е, че културният пазар се развива с обществена подкрепа, защото носи 
неизмерими ползи от значение за обществото, но в същото време той има и 
своето измеримо иновационно въздействие върху икономиката. 

Иновационните проекти на предприемачи, създаващи продукт или 
услуга с културно съдържание в партньорство с други организации, са 
неизбежни, но се подценяват от самите организации и от държавната 
и местната власт. една от причините е липсата на анализи относно 
външните ефекти от иновационни проекти, които носят ползи за оста-
налите организации на пазара и повишават потребителското търсене. 

Фигура І. Пазар на култура1

Графично представен във Фигура І. е цикълът на производство, раз-
пределение и потребление, който свързва участниците на пазара и 
специфичните продукти и услуги. Инвестицията в иновация има дъл-

1  Базирана на Таблица 1. в томова, Б. 2003: стр. 21 и на диаграма в Measur-
ing Progress Toward A Vibrant Silicon Valley – CREATIVE COMMUNITY INDEX 
2005.

аудитория

творец – потребител

учаСтник, 
потребител



Културни индустрии; 
неформално обучение

Индустрии на свободното време;
развлечения;
традиционна култура, 
неформално обучение

Квазипазар –
изкуства; 
професионално 
образование

Цикъл на производство –  

разпределение –  

потребление



20 21госрочно въздействие. В зависимост от своята стратегия организацията 
привлича партньори за иновационен проект по вертикала на производстве-
ния (творческия) цикъл Х или по хоризонтала на потреблението У, които 
цели да промени. 

друга причина да се подценява иновационното въздействие е, че раз-
мерът на рисковият капитал за създаване на нов продукт или услуга често е 
обратно пропорционален на достигнатия брой преки потребители. Въпреки 
това, чрез така наречените мултипликатори, умножаващи ефекта във вре-
ме и пространство, иновациите имат влияние върху производството и 
върху потребителите извън прекия контакт. Подобно на концентрич-
ни кръгове от застъпващи се вълни на въздействие, промяната в ка-
чествата на производството и в тези на продукта се отразяват върху сре-
дата на потреблението и в промени в търсенето, засягащи все по-широк 
пазар и аудитория. Основните пазарни дефекти на пазара на култура 25 
подлежат на развитие чрез стратегия, базирана на иновация:

Осигуряването на „•	 обществени блага“ е израз на зачитане на об-
ществените ценности. държавата преразпределя ресурси за цели на 
културната политика. 

На •	 квазипазарния принцип в сектор „Култура“ се дължи оцелява-
нето на голяма част от организациите и благосъстоянието на обще-
ството като цяло. Последното включва и защита на интересите на 
групи в икономически и социален риск и на пасивните потребите-
ли.1

Положителният външен ефект•	  от потреблението (национална 
идентичност, неформално обучение, социална принадлежност и кул-
турна общност) се дължи на поощряване на артистични иновации и 
творчество.

Принципът на •	 партниране с цел устойчивост дори между сходни 
по вид организации е водещ в сектора.2 Характерното за търговските 
организации бягство от иновации се преодолява в иновационните 
проекти в сектор „Култура“, които смесват бизнеселементи с неко-
мерсиални ефекти.26 

1  Големи групи в обществото подкрепят културните дейности в своята 
общност, защото ценят шанса, предоставен на други, близки за тях хора да 
ползват това благо. Виж Measuring Progress 2005: 18.
2  „той може да доведе до по-широка аудитория, източници на финан-
сиране, по-ниски разходи при запазено качество, възможности за по-го-
леми капиталовложения, външни икономии от мащаба чрез комбини-
рано използване на един екип.“, томова, Б. 2003: 107.

В политиката на еС за развитие се обединяват индустриални и „не-
индустриални“ културни дейности. това отразява етап на обективно 
признаване на неговата значимост като сектор на икономиката по две 
причини. 

Първата причина е бърз растеж на творческите и културните ин-
дустрии27 спрямо дела на традиционните индустриални сектори в ико-
номиката. Редица икономически анализи формулират мерки за пости-
гане на иновационни цели:

1. Измерено е положително икономическо и социално въздействие 
от изкуствата от Световната организация за интелектуална собстве-
ност (СОИС)28, включително в България. 29 

2. еС създава План за култура с акцент върху партньорства между сек-
тори и региони. 30 

3. През 2009 г. влиза в сила договор за европейския съюз от Лисабон 
с водеща цел изграждане на „икономика, базирана на знанието“.31 

Културата е призната в договора сред „дейности за подкрепа и коор-
динация“. 

4. Създаден е Иновационен съюз, за да подпомогне предприемаче-
ството в европейската стратегия за икономическо развитие до 2020 
г.32 Формулираните цели са: изграждане на европейско научноиз-
следователско пространство и на европейски институт за иновации; 
единен пазар за иновации, насърчаване на открито използване на 
творческия потенциал на европа; иновации в обществения и со-
циалния сектор и европейски партньорства за иновации.

5. Зелената книга на еС „Отключване на потенциала на културни-
те и творческите индустрии“ COM(2010)183 обединява всички дей-
ности, базирани на културен или творчески продукт. 

6. С развитието на националните политики и с разширяване обсега на 
световните конвенции в подкрепа на сектор „Култура“ се усъвър-
шенстват също механизмите за измерване на постигнат ефект от 
реализираните програми и проекти. 

7. за разлика от анализа на преки статистически данни и сравнението 
на дадени производства чрез общодостъпни измерители (за използ-
вани ресурси, произведени блага и други), индикаторите използват 
скала, която оценява обобщен резултат според предварително дефи-
нирани количествени и качествени показатели. 
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свързана с ролята на културата като местен ресурс за развитие в ус-
ловията на конкуренция в глобален пазар. Актуални изследвания на 
пазара на европейския съюз показват, че нивото на професионални ус-
луги и продукти на изкуствата зависи от културната среда като цяло. 
това се дължи основно на следните три обстоятелства: 

Повечето професионални дейци на изкуствата – и в частност култур-1. 
ните предприемачи и мениджъри – в ранен етап на развитието са 
любители или непрофесионалисти.

Участниците в културни дейности2.  са и основните потребители на 
професионалния пазар на изкуствата и културата. 

Иновациите в професионалните продукти и услуги често възникват 3. 
в поле на дейности с широко творческо участие – примери за това са 
нови течения в музиката и модния дизайн. 33 

Гореизложените обстоятелства превръщат културните организации 
в предприемачи с ресурс и потенциал за икономическо развитие. 
това се потвърждава и в редица изследвания, сред които: 

„Изследване на икономическото и социалното значение на култу-•	
рата“ от Организация за икономическо сътрудничество и развитие 
(O�CD) 34; 

„Оценка на културните проекти, осъществени с подкрепа на струк-•	
турните фондове през 2007–2013“, която посочва ефективен принос 
към развитие на икономиката в регионите на ЕО35; 

„Изследване на •	 културните предприемачи като иноватори“, от кое-
то става ясно, че в сектора на културата водещи стимули за иновации 
са обществените поръчки, целевите субсидии и обществено-частните 
партньорства,36 а почти 80% от производителите са микропредпри-
ятия.37 

С договора от Лисабон двадесет и седемте страни-членки на еС 
съгласуват общи цели в сектор „Култура“. договорът е основание за 
въвеждане на политика, стимулираща иновациите чрез отворен метод 
за координация на действията.1 това означава, че общоевропейските 

1  „Методът на отворена координация“ (The open method of coordination – OMC) 
е дефиниран в Лисабон през 2000 г. и използван в Лисабонската стратегия 
от 2010.

програмите, които стимулират икономиката в регионите, подпомагат 
иновацията в индустриите и обществения сектор, интегрират пазара 
на култура. Българският сектор „Култура“, съставен от различни по 
вид организации, защитава интересите и определя позицията си при 
навлизането на иновация и професионални стандарти.38 

Редица са иновационните проекти, осъществени в европейско парт-
ньорство. Например международният проект „еуропеана“ създава 
общ цифров портал на културата на страните в европа чрез стратеги-
ческо взаимодействие между културни и творчески индустрии в стра-
ните-членки.39 друг пример са мерките в подкрепа на създаването на 
иновативен творчески ресурс чрез образование в ранна възраст, които 
са приоритетни инструменти за многостранно сътрудничество между 
образователни и културни организации в европейския съюз. 

21 век постави началото на нова епоха, белязана от икономика, по-
стигаща конкурентоспособност чрез иновация.40 Може да се обобщи, 
че бързият растеж на културните и творческите индустрии е обект на 
засилен интерес. Същевременно културният сектор не е изолиран, а си 
сътрудничи с други сектори и свързва местното с глобалното потребле-
ние. Преносът на нови идеи, методи и технология също преминава от 
една организация в друга и от един европейски регион в друг. доброто 
управление на въздействието им върху местната икономиката е свърза-
но с дългосрочен анализ и мерки за развитие в европейския съюз.

1.2. Иновационно въздействие с пазарен резултат 

Иновацията е въвеждане на новост в синхронен процес, който свърз-
ва изследователска с приложна дейност за целите на икономическото 
развитие. От своя страна, потребителското търсене на нови стоки и ус-
луги допълнително провокира иновационната дейност. Въвеждането 
на иновация в един сектор или продукт влияе и на външни на даден 
проект организации (външен ефект). Поради това иновационната по-
литика на европейския съюз прилага програмата за научно развитие 
чрез инструменти за партньорство между сектори и институции, бла-
гоприятстващи развитие на индустриите и на обществения сектор.1 

1  Популярна е формата на проектно междусекторно сътрудничество в общ 
екип от академични и технологични центровете с цел внедряване на инова-
ция в производството. Програмата за научни изследвания на европейския 
съюз „Седма рамкова програма“ стимулира със 100% финансиране млади 
изследователи, участващи в пренос на иновации между академичните сре-
ди и индустриалните сектори.



24 25В сектор „Култура“ иновационното въздействие е пряко, когато е създа-
дено от културна организация. То е косвено, когато е индуцирано от друг 
сектор към нуждите на производството или на потреблението на културни 
продукти и услуги. 

Косвено иновационно въздействие върху производството в сектора 
на изкуствата има например производството на бои с индустриална цел 
след откриването на изкуствен ултрамарин от френския инженер Гиме 
през 1827 година. това променя международния търговски обмен, като 
повлиява на пазара на луксозни стоки, сред които са органичните из-
точници на пигмент.41 През 19 век новата технология води до иновации 
в текстилната индустрия и в редица други производства. Със свалянето 
на ценовата бариера палитрата става достъпно средство за артистична 
иновация, а самите творби на изящните и приложните изкуства се поя-
вяват на пазара и извън категорията на луксозните стоки. Не е изминал 
и век, преди иновацията в цветовете да се прояви във вълна от проду-
ктови иновации на пазара. Познаваме ги от експериментите на импре-
сионизма в творбите на дега, Сезан, Моне, Ван Гог, златьо Бояджиев, 
Владимир димитров–Майстора и други.42 Приведените доказателства 
отразяват една типична особеност на иновационното въздействие. 

Техническите и творческите иновации променят не само традиционни-
те индустрии или творческите възможности, но и сближават развитието 
на тези пазари, като създават благодатна среда за производствени и проду-
ктови иновации. Връзката между тях е технологията (от гръцки: téchne 
(техне) – изкуство, майсторство, умение и логия – изучаване). терминът 
„технология“ означава „структуриране на знанието“ и е валиден както 
в изкуствата, така и в останалите сфери на познанието от дадена епо-
ха, включително в индустриалните производства. технологията е не-
изменна част от иновационния процес и определя съвкупността от ме-
тоди и инструменти за постигане на предварително планиран, желан 
резултат. По косвен път иновацията, въведена в производството на бои 
и цветове, променя коренно както себестойността на ресурсите, така 
и процеса на създаване на изкуство. това слага своя пряк отпечатък 
върху творчеството и върху търсенето на новия продукт. 

Косвените иновации са често срещани в партньорството между 
финансиращите организации (национални фондове, фондации и 
донори) и културните предприемачи. Чрез целева програма се въвежда 
иновация с доказани в друг контекст ползи, което гарантира обществената 
полза от иновационното партньорство. Пример е програма „Глоб@лни 
библиотеки – България“. От 2009 г. с финансова подкрепа от 15 млн. 
щ. д. Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ оборудва компютърни зали в 
обществени библиотеки и в читалища.43 Иновационното въздействие в 

тази програма продължава да се индуцира през 2012–2013 г. чрез обуче-
ние на заетите и потребителите и създаване на нови услуги, свързани с 
е-култура, е-заетост и други.44 

Широкият диапазон на пряко иновационно въздействие проме-
ня връзката „иновация–създаване–пазар“. това ясно се илюстрира с 
практиката на създаване с палитра от цветове, кодирани по номер на 
светлинната вълна. Иновацията е въведена от фирмата „Пантон“ в про-
дукт, който пряко променя културните индустрии през шейсетте годи-
ни на 20 век. тази идея развива представата за свойствата на цветовете 
и обновява изцяло технологията на графичната индустрия.1 Измерва-
нето на икономическото влияние на тази иновация би представлявало 
огромен интерес, защото е всеобхватно. то засяга както производите-
лите, така и потребителите на културни продукти и услуги. Кодира-
ната палитра е световен стандарт, навлязъл в пазари и подпазари като 
основен метод за сравнение на цветовете в мастилата в европа, Азия 
и Америка. Освен чрез ежегодните поръчки на продукта „PANTON� 
палитра“ за печатните индустрии, познаването на цветовете като тех-
нология представлява част от „азбуката“ на визуалните изкуства в раз-
лични производства. текстилната индустрия, модната индустрия, ци-
фровите медии и синтетичните производства хармонизират цветовете 
си на този принцип. Цветът, кодиран с номер по „Пантон“, е основен 
елемент в защитата на търговките марки, (чрез този код се описва визу-
алната графика). Благодарение на тази иновация творческият процес и 
производството могат да се обособят в различни географски ширини, 
но да са на еднаква цветова вълна. Например през 2010 г. луксозната 
книга „Алиса в страната на чудесата“, илюстрирана от ясен Гюзелев 
и издадена от издателство „тодор Нейков“, е отпечатана в Хонг Конг. 
това директно иновационно въздействие е пряко обвързано с процеса 
на творчество и пазарите на изкуство. Границите на възможности за 
анализ и спецификация на цветовете са достъпни и за масовия потре-
бител, който редактира свои любителски фотографии или „рисува“. 

Възможен е също процес на иновационно въздействие от артис-
тична иновация в продукт до промяна в технологията. През 1917 г. 
на годишното изложение на изкуствата на „Обществото на независи-
мите артисти“ в Париж участва Марсел дюшан. Скрит зад псевдоним 
– на непознатия R. Mutt, той представя „скулптура“ с названието „Фон-

1  На иновация, разграничаваща възможните светлинни вълни в цвето- На иновация, разграничаваща възможните светлинни вълни в цвето-
вете, се дължат точните кодове на цветовете „Пантон“. те позволяват да из-
берем за принтиране еднакъв оттенък на определен цвят в печатници по 
цял свят, въпреки че всяко око или всеки екран „вижда“ цвета различно. 



26 27тан“, която представлява обърнат мъжки писоар (уринал). Организато-
рите скриват творбата от публиката зад завеса. Цензурата предизвиква 
дюшан да напусне сдружението, претендирало да е платформа за нови 
автори и идеи. Разразилият се скандал дава началото на необратими 
промени. Предпоставките, които превръщат това произведение в ино-
вация за сектора на изкуствата, са следните: 

дюшан вече е световноизвестен. Пет години по-рано той провокира 
Париж и Ню Йорк да разсъждават върху абстрактна картина в стила на 
кубизма, наречена „Гола жена, слизаща по стълба N2“.1 Фурор предиз-
виква не изображението (анализиращо движението на тялото), а наз-
ванието. По-късно дюшан внедрява „готови предмети“ и технологии 
в произведение на изкуството. той заема термина „�eady made“ от аме-
риканския английски език, където той означава завършен дизайн или 
готово приложение на пазара.2 

Каква иновация въвежда „Фонтан“ в производството и на пазара 
на изкуство? творбата цели да ангажира критиката и публиката не с 
естетически, а с пазарен проблем.3 На този пазар, както и на всички 
останали, продуктите могат да бъдат размножавани (и копирани) до 
безкрайност на база на съществуваща матрица.4 дюшан очаква да се 
породи дебат относно същността на изкуствата, съвременното творче-
ско търсене и пазара на изкуство. Вместо това „Фонтан“ се превръща в 
прецедент за мащабна иновационна технология. 

Внезапно става ясно, че „названието“ на произведението създава 
(провокативни) емоционални и сетивни представи у публиката. От 
този момент нататък „названието“ добива самостоятелната стойност 
на „творба“ на пазара на изкуство. Втората пазарна иновация на „Фон-

1  „Nude Descending a Stai�case, N�. 2“ до 1913 г. на пазара на изкуство 
названията на картина с човешка фигура са ограничени до „Потрет на …“ 
или „етюд № 2“. 
2  Във фармацевтиката „�eady made“ е „готов продукт“ под формата на 
таблетки, течност и др. за терапия на определен симптом. „Ready made“ 
става популярен в изкуството след 1917 г., а във виртуалните продукти 
днес означава готово решение (модел на база данни, виртуален сайт за ма-
газин и др.). 
3  Художникът задава въпроса: „Кое определя художествената ценност 
на творбата?“ заглавието и подписът на „автора“ ли определят оригинал-
ността и автентичността на произведението на изкуството? дюшан иска да 
обърне вниманието на своите колеги към факта, че изкуствата принадле-
жат на индустриалното производство.
4  Вследствие на косвената иновация, описана по-горе, себестойността 
на една картина, изработена от бои, рамка и платно, става достъпна за ма-
совия потребител.

тан“ е въвеждането в изкуството на технология с „готови продукти“ 
и „намерени предмети“. този метод индустриализира производството и 
потреблението на „художествени артефакти“.1 Скулптурата „Фонтан“ от 
1917 г. е изгубена, но поради известността на творбата по-късно е създа-
дена в пет оригинала, изкупени на рекордни цени от музеи. 

Постигането на позитивна корелация между целево нововъведение и него-
вата пазарна стойност, която може да нараства във времето, е иновация в 
изкуството:45 

Автентичната творба се•	  мултиплицира в серия от готови образци 
(„ready made“), които носят подписа на автора. Използването на го-
тово решение или на продукт в ново художествено произведение или 
в творчески цикъл се превръща в ефективен метод на работа. През 
2004 г. 500 критици определят „Фонтан“ за най-влиятелната творба 
на 20 век.46 През 2012 г. групова изложба в София е посветена на ино-
вацията на дюшан.47

Виждаме •	 отражение на стойността на иновацията на дюшан и до 
днес в продуктовите иновации в симбиоза с „авторство“, която се 
основава на активност на потребителя48. такъв пример е създаване-
то на индивидуално съобщение за гласова поща на мобилния теле-
фон с гласа на собственика. Потребителят участва в създаването на 
„индивидуален“ продукт и услуга, като избира от възможните гото-
ви приложения и ги адаптира към своята нужда (това са иновации, 
водени от интересите на потребителите). „Фонтан“ дава формулата 
за производство на изкуство, което революционизира пазарите на „готови 
продукти с авторско послание“ по начин, променил света така, както и 
иновацията на палитрата по кода на „Пантон“. 

ясно е, че индустриалната революция има своите примери за пазар-
ни иновации с пряко или косвено въздействие върху сектор „Култу-
ра“. Иновацията в производство на бои либерализира пазара на изку-
ство и е предпоставка за процъфтяването на импресионизма в европа. 

1  творбата „Фонтан“ вероятно е първото познато произведение на из- творбата „Фонтан“ вероятно е първото познато произведение на из-
ящните изкуства, което се изкупува в няколко броя и достига рекордни 
цени над $1,8 милиона. до днес автори използват това произведение като 
вдъхновение за свои произведения, с високо художествени цели, например 
в „Piss Ch�ist“ на Андре Серано. (Виж htt�://en.wiki�edia.��g/wiki/Piss_
Ch�ist ). В индустрията на масовата култура пример е „A�mitage Shanks“ на 
Лейди Гага, оставила подпис върху своята творба-писоар през 2010 г. “I’m 
not f**king Duchamp but I love pissing with you“ (Виж www.desihits.c�m/news/
view/lady-gaga-s-t�ilet-a�t-20100719 (достъп 29. 12. 2012).



28 29Повишеното частно търсене на изкуство от колекционери дава тласък 
на развитието на професионалния сектор на изкуство в европа. Сред 
успешните инвестиции с дългосрочна възвръщаемост на Мейнард 
Кейнс (един от създателите на модерната макроикономика и на соци-
алния либерализъм) е колекцията му от импресионисти.1 

Без съмнение иновацията на дюшан попада в готова среда. той въ-
вежда метод, с който либерализира организирането на ресурсите в па-
зара на изкуство и създава прецедент относно технологията на създа-
ването и предлагането им. днес авторите могат да поръчат на друг да 
изпълни творбата им (както на индустриална фирма, така и на друг ар-
тист или занаятчия), без това да се счита за „провокация“. „Авторският 
продукт“ от сериен тип е иновация, водена от интереса на потребителите, 
и ни съпътства в масовото потребление и в културния туризъм. 

Не подлежи на съмнение, че иновацията е резултат от внедряване 
на нови технологии и методи в производството и/или потреблението, 
а иновационното въздействие води до появата на нов продукт или на 
нововъведение в производството или предлагането. Иновационното 
въздействие може да бъде планирано в стратегията за развитие на една 
организация, която се базира на разработените и реализирани проекти 
с цел иновация. 

1.2.1. Иновационно въздействие с потенциал за развитие

Културните организации могат да инвестират и внедрят пряка или 
косвена иновация в свой нов продукт или услуга. Бариерата пред по-
добна дейност е, че иновацията изисква рискови инвестиции, а стой-
ността им е висока, макар и да нараства във времето. Поради това дей-
ността се структурира в отделни иновационни проекти според целта 
на организацията и възможностите ú. Иновационната дейност винаги 
има определен резултат като новост на технологията на производство 
и предлагане; ефективност в производствения цикъл или подобрени 
пазарни механизми за устойчиво развитие на организацията. 

Иновация, която има стратегическо значение за развитието на 
производството на изкуства и потреблението на култура, е въведена от 
артдуото Жан Клод и Кристо49. Авторите сами финансират и управля-
ват създаването на артистични проекти от своите художествени идеи. 

1 той купува „ябълките“ на Моне, когато Националната галерия на Ве-той купува „ябълките“ на Моне, когато Националната галерия на Ве-
ликобритания се отказва да инвестира в тази творба. това е била една си-
гурна инвестиция за разлика от някои рискови операции, които прави в 
същия период на стоковата борса. Виж C��d, R. 2007, стр. 53.

те „опаковат“ като подарък за публиката сгради, природни пейзажи и 
градска среда. творбите им са познати, защото са пресъздадени и попу-
ляризирани в многообразие от фотографии, филми и репортажи как-
то от медиите, така и от любители и публика. Кърт Хенцелман описва 
подхода на Жан Клод и Кристо така: „От икономическа гледна точка 
иновацията се състои в създаването на обществено благо без (преки) 
публични разходи.“50

Световноизвестните артистични проекти на двамата артисти са из-
ключителни по своя иновативен характер на производство и потреб-
ление. Изкуството се реализира от организация, която представлява 
артистичния проект пред обществени и частни партньори. естетиче-
ската и технологичната страна на създаването им са обвързани с нов 
тип културно предприемачество: авторско, художествено, устойчиво 
и масово предлагане на изкуство.

творбата „Пакет“ от 1961 г. доказва, че темата за икономика на •	
„дара“1 присъства в ранното творческо развитие на Христо явашев. 
През следващите десет години този интерес прераства в анализ на 
пазарното отношение „икономическа полза – културна стойност“. 
Опаковането на Райхстага (1995 г.) държи рекорд на Гинес за най-дъл-
гата подготовка за реализиране на един проект – 22 години, и още 
един за най-много публика – над 5 млн. посетители само за две сед-
мици. Огромен брой хора са въвлечени в процеса на производството 
на творбата и в последващия цикъл на рециклиране на материалите.2 
това става един от примерите за устойчивост в изкуството. Кристо и 
Жан-Клод се определят за екологични художници, които отстраняват 
всяка следа от художествените си творби, сглобявани с години, някои 
от които са се виждали дори от Космоса.

Артистът не притежава произведението•	  си в класическия смисъл на 
думата. Създаването му зависи от участието на обществени и частни 

1  Икономика с пряка размяната на стоки и услуги, която според Маус е 
ритуално обвързване на получателя и подателя. тя предизвиква постоянен 
оборот на стоките и задълженията – на практика тя е производствен цикъл 
и пазар, въвличащ целия човешки ресурс в обществото. Виж Mauss, M. 
1990.
2  В подготовка за проекта авторите се срещнали и говорили лично с 352 
депутати от германския Бундестаг. Опаковъчният материал е 100 000 кв. 
метра екологична материя, изтъкана специално за Райхстага – най-големия 
пакет в света.



30 31лица. 1 това е иновация, която въвежда пазарния принцип в отношени-
ята между създателя и потребителя преди и след завършването на ар-
тистичния продукт, извън момента на пряко потребление. Жан Клод 
и Кристо привличат финансиране за материалните разходи, но това 
е малка част от дълъг процес на пазарни и непазарни сделки, воде-
щи до реализиране на проекта. Например за творбата „течна ограда“ 
(„Running Fence“) решаващо е разрешението на частните собственици 
да се използват земите им, за да може платното да достигне брега на 
океана.2 Подписаните двустранни договори съдържат подробно опи-
сание относно използването на материалите и земята. Производстве-
ният процес включва също осемнайсет съдебни изслушвания и три 
заседания на Върховния съд на Калифорния, както и подробен доклад за 
въздействието на проекта върху екологията.51 По същество артистичните 
проекти на Жан Клод и Кристо са „публично-частни партньорства“ с 
цел създаване продукт на изкуството. В основата на пазарната страте-
гия стои иновация в производството на обществено благо. то е под-
чинено на икономика, ръководена от „принципа на дара“: даряваш и 
на свой ред получаваш. Културното предприемачество не се мотивира 
от частна изгода или от обществена политика, субсидираща пазара. 

От приведените по-горе доводи за иновационно въздействие може 
да се обобщи, че цената и естетическата стойност са две пазарни из-
ражения на културния продукт или услуга. те не зависят от себестой-
ността на производството. Културният предприемач определя подхо-
да, чрез който управлява пазарните ефекти от иновационна дейност 
(проект) – измерими ефекти и външно въздействие.

В изящните изкуства е възможно една рисунка върху обикновен лист 
хартия да струва по-скъпо от майсторско изпълнение в злато. Същото 
изключително качество е причина някои ефимерни представления в 
балета, театъра или музиката да са не просто уникални, но и легендар-
ни. Всеизвестен е фактът, че тогава, когато имат културна стойност, 
стоките на изкуството остават особени обществени блага дори и ориги-
налът да се намира в трезор или да е загубен. В частност – опакованите 

1  Частните собственици на земи сключват договор за наем на земята, 
като придобиват материалите, използвани в творбата, които могат да ре-
циклират за свои нужди. Някои от хората са наети за построяването и за де-
монтирането на художествения проект. Виж Henzlman, K. Rubbish and Aura 
archival economics в Hutte� and Th��sby 2008: стр. 111.
2  „Running Fence“ е осъществена през 1976 г. тя е с височина 5,5 метра и 
дължина 39,4 километра на север от Сан Франциско. творбата минава през 
59 частни ферми и достига тихия океан в залив Бодега.

творби на Жан Клод и Кристо не съществуват извън процеса на съз-
даване, в който са участвали обществени и частни лица. Артистични-
ят продукт е дарен на обществото в глобален мащаб чрез културните 
индустрии. Успехът на тези иновации в артистични проекти доказва, 
че има и други причини да се инвестира в изкуство освен като дългосрочна 
инвестиция в „произведение“ или с цел данъчни облекчения за дарителите. 

Поколения творци и публика търсят съвършенството във форма, 
съдържание и усещане. за това уникално въздействие от потреблени-
ето на култура и изкуство публиката е готова да плати данъци и да 
дари средства и лично време. този факт кара иноватори-предприе-
мачи като Кристо и Жан Клод и като Стив джобс да търсят конкретни 
партньори в бизнес средите и обществените институции и да поста-
вят за своя цел печелене доверието и сърцето на потребителите и на 
обществеността.52 

Позиционирането на пазара е действие, което Жан Клод и Кристо 
използват преднамерено. те обвързват стратегически предлагането на 
артистичен продукт с участниците на пазара на култура, погледнат ма-
щабно. Потребители, музеи, медии и инвеститори стават партньори. 
Въвежда се пазарен посредник, който не е арт мениджър, а частна кул-
турна организация, представяща авторите директно пред различните 
икономически субекти и участници на пазара. Стив джобс въвежда за 
„епъл“ подобна пазарна иновация – преки доставки до потребителя 
вместо дистрибуция по веригата на доставки на уреди. Магазините 
на „епъл“ пряко представят последните проекти на компанията пред 
потребителя като в „галерия“. той може да ги разглежда, тества и да 
прояви отношение към качествата на продукта, като го закупи или не: 
пазарът обвързва пряко производство и потребление.

Факт е, че стратегията на Жан Клод и Кристо да внедрят общест-
вено-частно партньорство в културно предприемачество не добива 
популярност в развитите икономики. Съществува друг пример, извън 
развитите национални стопанства, който може да обясни нагласата, 
нужна за успеха на подобна иновация с дългосрочно въздействие. В 
Югоизточна Африка новите технологии са навлезли в културните ин-
дустрии и изкуствата. Въпреки това артистите считат „творческия акт 
за индивидуален, а творческия процес – за обществен феномен“. така 
Пол Брик обяснява устойчивото потребление на културни продукти с 
дял на пазара в условия на икономическа криза в страни без държавна 
намеса като зимбабве.53 

В условия на икономическа криза тенденцията на участниците в 
пазара на култура в Европа (държавна власт, производители и потре-



32 33бители) е да ограничават както обществените, така и частните инвес-
тиции в културна дейност (производство– разпределение–потребле-
ние). Наслоилата се в европа нагласа е творческият процес да зависи 
от държавната културна политика, а не да отговаря пряко на нуждите 
в обществото. Представите на повечето национални стопанства вече се 
променят. В следващия параграф ще се спрем на измеримите ползи от 
промяна в политиките за иновационно развитие на сектора.

1.2.2. Иновационно въздействие в стратегия за развитие  
на организация в сектор „Култура“

В сектор „Култура“ иновацията е плод на партньорство, подкрепено 
от целеви политики и програми, чието въздействие рядко се измерва 
чрез статистически данни. Анализ на клъстърите в европа от 2010 г. 

посочва наличието на културни организации, които разполагат само 
с инфраструктура или само с професионални мрежи – всъщност 

потенциала им да организират ресурси в нов цикъл на творческа или 
културна дейност. Според авторитетното изследване на Момас „клъс-
тър“ в културната и творческата индустрия означава концентриране 

на група от активни, адаптивни и често водещи индустрии. Съвместно 
те въплъщават културното изражение и/или потреблението на култу-
ра като принос в икономиката. В пространствено отношение култур-
ният и творческият клъстър се обособява в даден географски регион 
като територия, предназначена за културна и творческа дейност и за 
потребление на тези продукти.“54 до 2012 г. България няма пример за 

устойчиво обединение в клъстър, но подобен на предишните проекти, 
в който сдружение носи името „Клъстър за иновации и култура“, се 

подготвя в София.1

залегналата в тази публикация гледна точка е, че пазарните дей-
ности и „външни“ ефекти на сектор „Култура“ формират взаимовръз-
ките между участниците в общ „пазар на култура“ (виж Фигура 1.). По-

1  В България пример е специална мярка на Програма ФАР за стимулира-
не на клъстъри. тя включва областта на занаятите и на културния туризъм. 
През 2008 г. проект в България по Програма ФАР е подкрепил безвъзмезд-
но 10 обединения с до 250 хил. евро. Източник: сайт на Министерството 
на енергетиката и туризма, дирекция „Предприсъединителни програ-
ми и проекти“: www.ia�ha�e.��g/bg/���ject/���ject.�h�?id=526 (достъп 
29.12.2012). С решение на Столичния общински съвет от 12. 7.2012 г. Фон-
дация „Асоциация за развитие на София“ участва в сдружение с нестопан-
ска цел „Клъстър за иновации и култура“. Източник: www.s�fiac�uncil.bg/
c�ntent/d�cs/c_f25550.�df (достъп 14. 12. 2012).

ради това е нелогично създаването на клъстъри да се осъществява само 
с външна подкрепа или основно от лица с нестопанска дейност. Напро-
тив, типично е професионалистите да са едновременно артисти и също 
ангажирани с „пазара“ чрез образователни или културни проекти из-
вън своята творческа кариера. така наречените „нанофирми“ успеш-
но реализират културни проекти с творчески резултат и с финансово 
измерение.55 В бизнесобединения културните организации могат да 
инвестират в иновативни творчески процеси.56 Например в нацио-
налния пазар на Швеция микрофирмите са 73 150. В тази икономика, 
базирана на иновация, 82,7% от организациите в сектор „Култура“ са 
от категорията „микроорганизации“. Изследването на културното пре-
дприемачество в европейския съюз от 2010 г. потвърждава, че малките 
фирми със своите 60% от пазара на европейския културен сектор са 
основните носители на иновации.57 

Особеност на сектор „Култура“ е, че най-богатите региони на европа 
показват най-висока концентрация на творчески ресурс и на културни 
организации. От една страна, просперитетът на определени региони 
привлича творчески ресурс за културни дейности; от друга – културно-
то производство води до ръст на икономиката, защото формира местен 
културен капитал и прави региона атрактивен и конкурентноспосо-
бен. Пример за сравнение на иновационното въздействие е изследва-
не на политиките за развитие в Хелзинки, Сингапур и дъблин.58 трите 
иновационни клъстъра имат смесена форма на управление, тоест те 
представляват публично-частно партньорство. Пазарният интерес 
към региона и формулираната от местната икономическа политика 
цел да се произведат обществени блага са обединяващите елементи в 
трите случая. В таблица 2. са обобщени принципните особености на 
модела на иновационния клъстър. 

Таблица 2. Сравнителна таблица на модела на иновационния клъстър

Принципни особености на модела на иновационния клъстър

Характеристики Аспекти за анализ
Добри практики в иновационен 
клъстър

Управление
Модел на управление•	
Политика на града•	
Обществено участие•	

Силни лидери•	
Обществено-частно партньорство•	
 Дългосрочно и непрекъснато •	
партньорство 
Иновативна политика за градско •	
развитие и обновление
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Достъпност

Физическа (достъпност)•	
Виртуална (икономика)•	
Териториално •	
партньорство

Добра материална •	
инфраструктура
Първокласна интернет •	
инфраструктура
Органична връзка•	
Свързващи елементи•	

Условия  за 
концентрация   
в клъстър

Инфраструктура за •	
научноизследователска и 
развойна дейност (НИРД)
Бизнесклимат и •	
предприемачество 
Свързан капитал•	
НИРД и иновативни •	
продукти

Икономическа насоченост•	
Индустрии, свързани с •	
творчество и иновации 
Дух на предприемачество •	
Близост до инфраструктура за •	
познания
Междуинституционално •	
партньорство 

Талант 
и градска среда

Квалификации•	
Професии•	
Мобилност•	
Многообразие•	
Социална справедливост•	

Квалифициран персонал•	
Служители, заети в творчески •	
дейности и иновации
Многообразно и поликултурно •	
общество
Чуждестранни студенти, заети •	
лица и жители
Социална мрежа•	
Отворена общност•	

Урбанизирана 
среда

Територия•	
Мрежа на града•	
Обществено •	
пространство
Архитектура•	
Изкуства в градска среда•	

Смесено използване на средата•	
Пространствено разделение •	
на града спрямо динамиката и 
забележителностите
Облагородено градско •	
пространство 
Специфична архитектура•	
Изкуство в публично •	
пространството 

Културна среда

Културно наследство •	
(материално и 
нематериално)
Условия за културни и •	
развлекателни дейности

Отличителен и уникален вид •	
(Genius loci)
Климат за културни и •	
развлекателни дейности
Жизнена и вдъхновяваща среда•	

Естествена 
среда

Време и климат•	
Качества на околната •	
среда
Природа•	
Енергия•	

Качествена околна среда•	
Забележителен пейзаж •	
Възобновяема енергия•	

◄ Източник: da Cunha I., C. Selada Creative Urban Regeneration: The Case of Innovation 
Hubs, 2007.

Както е видно от таблица 2., иновационната дейност в клъстърите се 
явява неделима част от политиката и предначертаната визия за ико-
номическо развитие на региона. В Източна европа водещи иноваци-
онни региони са тези около градовете Прага, Братислава и Будапеща. В 
същото време културният сектор има значим прираст в националните 
икономики в Балтийския регион.59 Бивши социалистически икономики 
като естония и Литва имат за национален приоритет развитието на кул-
турните и творческите индустрии. След подробни сравнителни проуч-
вания60 и чрез международни и национални консултации е приет „Ма-
нифест от талин за стратегическо развитие в творческата икономика 
в Балтийския регион.“61 това означава стимулиране на международно 
партньорство с цел подпомагане на малките и микроорганизациите и 
инвестиции на база реални постижения (вместо дотации „в подкрепа“ 
на сектора). ще се създадат „ключови индикатори за изпълнение“ 
на програмите за културно развитие, обединяващи политиките в ре-
гиона. В България също е назрял моментът за целеви инвестиции и за 
достигане на измерими ефекти от политиките за развитие на иновация 
в сектор „Култура“. 

Фигура II A. Процент на културни организации, ангажирани с иновация
(Всички обозначени с римски цифри изображения можете да откриете в 

Приложение 1, Колева 2012.)



36 3778,05 % от анкетираните български организации отговарят с кате-
горичното „да“, а 21,95 % – с „не“. Повечето от българските организа-
ции, отговорили с „не“, допълват, че не са в състояние да инвестират в 
подобна дейност. Част от отговорилите с „да“ посочват, че този поло-
жителен отговор е относителен, защото българският пазар не стимули-
ра рискови инвестиции в посока въвеждане на иновации. 

Насочването на създадените външни ползи обратно към усъвършенстване 
процеса на създаване на обществени блага е основна функция на новите поли-
тики за развитие на сектор „Култура“. Иновационните дейности попадат 
в стратегически приоритети на редица програми на Европейския съюз (цен-
трализирани или оперативни в националното стопанство). Иновационният 
проект е начало за устойчиви партньорства в сектор „Култура“ и предста-
влява стъпка напред за развитието на нов тип икономика в България. 

1.3. Метрика и индикатори за иновационно въздействие

една от задачите на държавните субсидии за култура е да се постиг-
не социално желано разпределение на бюджетните приходи, съответ-
стващо на разходите за създадените блага в обществена полза. това е 
измеримата реалност на производството и потреблението и с тази цел 
се разработва надежден инструментариум за макроикономическо из-
следване на ефекта от инвестициите в сектор „Култура“.62 Организа-
цията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) посочва 
разликите в обхвата на културните дейности в отделните национални 
стопанства като основна причина за забавяне в създаването на индика-
тори.63 Специалисти от ОИСР посочват нуждата от световен културен 
сателит, който да синхронизира данните за приноса на сектор „Култу-
ра“ към икономическо развитие, подкрепено и в анализа на ефекта от 
структурни фондове в еО от 2010 година. за измерване на приноса на 
творческите индустрии към икономиката на градове, квартали и реги-
они също липсва универсален метод. 64 

В България всички форми на изкуство, образователни и културни 
дейности, както и културните индустрии са представени в дирекции 
към Министерството на културата. Към момента не се прилага полити-
ка за развитие и не се измерва ефект от инвестициите. Подпомагането 
става чрез субсидии за обществените организации в сектор „Култура“ 
и чрез национален културен календар на представителни събития. Но-
вост е реформа в субсидиите за театралните и музикалните сцени през 
2010 година. В края на 2011 г. започна обсъждане на национална страте-
гия за развитие на културата. На общинско ниво през 2012 г. се създават 

стратегии, които в бъдеще ще следва да са обвързани с рамка за оценя-
ване на ефекти, включително иновационно въздействие за програми в 
този вид дейности. 

 Познатите досега преки форми за измерване на икономическия 
ефект са на ниво програма.1 Например според оценката на ефектите 
от структурните фондове в програмен период 2007 – 2013 г. в съответ-
ствие с поставените цели успешни са инвестициите в три приоритета: 
1. привлекателност на регионите и градовете; 2. иновации, предпри-
емачество и икономика на знанието; 3. повишаване на заетостта.65 
Преките статистически данни измерват директните ефекти като при-
раст на продукти, заетост, продуктивност, докато качествените пока-
затели оценяват косвеното въздействие върху „силна професионална 
мрежа“, висок творчески потенциал и други. 

ефектите върху качеството на културния капитал в общността 
(акумулиращ иновационното въздействие) са по-трудноизмерими и 
са обект на дългосрочни анализи. това показва опитът на град Уини-
пег в Канада за измерването на външни ефекти като благосъстоянието 
на обществото и устойчивото развитие на града.66 Сред използваните 
индикатори за външни ефекти е обсъждан показател „усмивка на 
километър“.67 Не случайно подобен признак за добро състояние на об-
ществената среда е популярен сред политиците. Налице е многообра-
зие от положителни ефекти, които не са метрирани, защото липсват 
индикатори.68 Определени региони и градове в европа и в света при-
лагат (или въвеждат) система за измерване на ефекта от инвестиции в 
сектор „Култура“. това са мерки за управление на приноса му за ико-
номическото и социалното развитие. 

В момента се развиват нови модели и механизми за оценка, които 
отново поставят в центъра на вниманието темата за устойчивост на раз-
витие2. давид трошби въвежда понятието „екосистеми в културата“, за 
да подчертае, че устойчивостта в съществуването на културната орга-
низация е подобна на зависимостта на отделния вид в общата екосисте-
ма в природата.69 Настоящият анализ се спира върху източници, из-
мерващи ефекта от инвестиции в иновационна дейност. В таблица 3. 

1  Обикновено това става на база предварителна оценка и информация 
относно нуждите, на които да бъде отговорено; целите, които да бъдат дос-
тигнати; рисковете, свързани с предложението; и алтернативните сцена-
рии.
2  През 1993 г. Пиърс и Аткинсън формулират индикатор за устойчивост 
и достигат до заключението, че „дори при индикатор на слаба устойчивост 
много от страните не биха преминали тест за устойчивост на икономика-
та“. Pea�ce, D. W. and G. D. Atkins�n. 1993, стр. 105.



38 39е обобщена индикаторна рамка за въвеждане на иновации в проекти 
на културните организации. Използваните четири типа иновационно 
въздействие са определени от досегашния анализ. Авторът допуска, че 
иновационно въздействие може да бъде измерено и с помощта на други 
методики, но предлага индикаторната рамка като основа за ориента-
ция. 

Таблица 3. Индикаторна рамка-въздействие на 
иновационен проект  

на културна организация ►

И
нд

ик
ат

ор
на

 р
ам

ка
-в

ъз
д

ей
ст

ви
е 

на
 и

но
ва

ци
он

ен
 п

ро
ек

т 
 н

а 
 к

ул
ту

рн
а 

ор
га

ни
за

ци
я

А
. О

РГ
А

Н
И

ЗА
Ц

И
О

Н
ЕН

 Р
ЕС

У
РС

О
бо

бщ
ен

 и
нд

ик
ат

ор
 

(н
ас

ок
и 

за
 

ин
ф

ор
м

ац
ио

нн
о 

ос
иг

ур
яв

ан
е)

П
ре

д
м

ет
, о

бх
ва

т 
и 

ог
ра

ни
че

ни
я:

 
пр

из
на

ци
П

ок
аз

ат
ел

и
П

ол
ож

ит
ел

ни
 с

тр
ан

и 
( +

)
Н

ед
ос

та
тъ

ци
 (-

)

(1
) И

нф
ра

ст
ру

кт
ур

а 

(Н
ап

р.
 п

уб
ли

чн
о-

ча
ст

ен
 

пр
ое

кт
, с

въ
рз

ан
 с

  
ин

ку
ба

то
р 

в 
об

ла
ст

та
 н

а 
ку

лт
ур

ат
а.

)

И
зп

ол
зв

а 
пр

ед
ви

ж
да

не
 

на
 р

ис
ка

 ч
ре

з 
ан

ал
из

 
ра

зх
од

и/
по

лз
и;

ек
сп

ер
тн

и 
оц

ен
ки

 
и 

 с
оц

ио
ло

ги
че

ск
и 

пр
оу

чв
ан

ия
.

П
ри

ло
ж

им
 н

а 
ор

га
ни

за
ци

он
но

 и
 н

а 
 

м
ес

тн
о/

ре
ги

он
ал

но
 н

ив
о:

  о
бх

ва
щ

а 
ин

ов
ац

ио
нн

и 
пр

ое
кт

и,
 с

въ
рз

ва
щ

и 
от

де
лн

и 
се

кт
ор

и 
на

 и
ко

но
м

ик
ат

а 
– 

т
во

рч
ес

ки
 

ин
ду

ст
ри

и,
 т

ур
из

ъм
, к

ул
т

ур
ни

 
ин

ду
ст

ри
и,

 н
еф

ор
м

ал
но

 о
бр

аз
ов

ан
ие

; 
т

ех
но

ло
ги

чн
и 

ин
ку

ба
т

ор
и 

и 
за

ся
га

кл
ъс

т
ър

и 
от

 о
рг

ан
из

ац
ии

 и
 и

нс
т

ит
уц

ии
.

Те
хн

ол
ог

ич
ни

 и
но

ва
ци

и 
– 

по
до

бр
яв

ат
 

тв
ор

че
ск

ия
 п

ро
це

с,
 о

съ
вр

ем
ен

яв
ат

 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ив

но
то

 о
бс

лу
ж

ва
не

;  
из

гр
аж

да
т 

се
 с

та
нд

ар
ти

 в
 п

од
дъ

рж
ан

е 
на

 и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
а 

и 
об

щ
ес

тв
ен

о 
пр

ос
тр

ан
ст

во
, и

зг
ра

ж
да

 с
е 

до
ст

ъп
 з

а 
 

не
тр

ад
иц

ио
нн

а,
 в

ир
ту

ал
на

 а
уд

ит
ор

ия
 и

 з
а 

хо
ра

 с
ъс

 с
пе

ци
ф

ич
ни

 п
от

ре
бн

ос
ти

.

Бр
ой

 с
пе

ци
ал

из
ир

ан
и 

зв
ен

а;
1.

 Ст
еп

ен
 н

а 
из

по
лз

ва
не

 н
а 

2.
 те

хн
ич

ес
ки

 с
ъо

ръ
ж

ен
ия

;
Ст

еп
ен

 н
а 

из
по

лз
ва

не
 н

а 
3.

 об
но

ве
ни

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ни

 
ус

лу
ги

;
Ст

еп
ен

 н
а 

из
по

лз
ва

не
 н

а 
за

ли
 

4.
 и 

пр
ос

тр
ан

ст
ва

, д
ос

тъ
пн

и 
за

 
сп

ец
иа

ли
зи

ра
на

 а
уд

ит
ор

ия
;

Ст
еп

ен
 н

а 
уд

ов
ле

тв
ор

ен
ос

т 
от

 
5.

 сп
ец

иа
ли

зи
ра

ни
 д

ей
но

ст
и/

ус
лу

ги
, б

аз
ир

ан
и 

на
 н

ов
и 

те
хн

ол
ог

ии
;

Бр
ой

 о
тк

ри
ти

 с
це

ни
;

6.
 Бр

ой
 и

 с
те

пе
н 

на
 т

ър
се

не
 н

а 
7.

 до
пъ

лн
ит

ел
ни

 у
сл

уг
и;

О
бе

м
 н

ов
и 

ре
кл

ам
ни

 
8.

 пр
ос

тр
ан

ст
ва

 и
 н

ов
и 

м
ет

од
и;

О
бе

м
 н

а 
тъ

рс
ен

е 
на

 н
ов

и 
9.

 де
йн

ос
ти

 и
 д

ру
ги

. 

(+
) Д

ав
а 

пр
ед

ст
ав

а 
за

 
м

ат
ер

иа
лн

ит
е 

ин
ве

ст
иц

ии
 в

 
ку

лт
ур

ни
  о

рг
ан

из
ац

ии
  к

ат
о 

ге
не

ра
то

р 
на

 в
ън

ш
ен

 е
ф

ек
т;

(+
) О

тч
ит

а 
ф

ор
м

ал
ни

те
 

пр
из

на
ци

 н
а 

пр
ом

ян
а 

на
 с

ек
то

р 
„К

ул
ту

ра
“ 

в 
те

хн
ол

ог
ич

на
 с

ре
да

 
и 

ус
то

йч
ив

ос
т 

в 
съ

ор
ъж

ен
ия

та
 

сп
ря

м
о 

ок
ол

на
та

 с
ре

да
;

(+
) П

ос
оч

ва
 м

ес
тн

и 
об

щ
ес

тв
ен

и 
бл

аг
а 

с 
„в

ид
им

о”
 и

 и
зм

ер
им

о 
из

ра
ж

ен
ие

 н
а 

об
щ

ес
тв

ен
ат

а 
ин

ве
ст

иц
ия

;
(-

) Н
е 

пр
ос

ле
дя

ва
 р

еа
лн

о 
съ

вк
уп

но
то

 к
ол

ич
ес

тв
о 

вр
ем

е,
 

бр
ой

 н
а 

по
се

ти
те

ли
те

 и
 н

а 
ан

га
ж

ир
ан

ит
е 

с 
ку

лт
ур

на
 

де
йн

ос
т;

(-
) Н

е 
м

ож
е 

да
 с

е 
пр

ос
ле

ди
 

ко
св

ен
о 

въ
зд

ей
ст

ви
е 

въ
рх

у 
м

ес
тн

ат
а 

ик
он

ом
ик

а;
(-

) Н
е 

из
м

ер
ва

  в
ли

ян
ие

то
 н

а 
но

в 
ти

п 
уп

ра
вл

ен
ие

 н
а 

ку
лт

ур
на

 
ин

ф
ра

ст
ру

кт
ур

а 

Снимка: Проект Движение и Миграция, гр. Бяла, 2011 г.
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42 43Основни изводи и обобщения от изложението 
в Първа глава:

Пазарът на култура се формира от различни по вид икономиче-1. 
ски и социални субекти, тяхното развитие и взаимодействие из-
исква непрекъснато обновление на (въз)производството и потреб-
лението на културния продукт. това поражда необходимост от 
стратегии, свързани с интеграцията в мрежа на производство и 
предлагане и навлизането на партньорства с останалите субекти 
на пазара. 

Иновациите са неделим елемент на модерното2.  културно пре-
дприемачество. В осъществяването на мрежови стратегии инова-
циите се очертават като структурен елемент и основен потенциал 
за партньорство. 

Пазарната специфика на съвременния контекст определя нагла-3. 
сата към динамично и подчертано ефективно развитие на кул-
турните организации. Поради това параметрите на иновациите 
в сектор „Култура“ налагат на предприемачите обновяване на 
дейността при съобразяване с редица особености (ограничена 
производителност; рисков и непълен пазар; непредвидимост на 
продукта; социални ограничения и свързания с това характер 
на смесена стока; положителен външен ефект от потреблението; 
смесване на бизнеселементи с некомерсиални елементи в инова-
ционните проекти в сектор „Култура“ и други). 

динамичните промени в глобалния пазар на култура в началото 4. 
на 21 век насочват политиките за развитие към пренос на ино-
вации между сектори и региони, за да бъде местният пазар на 
култура достатъчно конкурентоспособен. Оттук и специалното 
внимание към управление на въздействието на иновациите вър-
ху сектор „Култура“ в европейския съюз и у нас. 

Иновационният проект обхваща5.  комплекс от елементи: дъл-
госрочни цели за развитие в сектор „Култура“, развитие на ре-
сурсите на обществени и частни социални субекти (осмислящи 
публично-частното партньорство), значимост на реализацията на 
културни блага, оценка на основна и съпътстваща ефективност от 
реализация на проекта и други.

В еС иновационните проекти в сектор „Култура“ са в6.  процес на 
стандартизиране. Поради това кадрите и организациите, които 
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44 45се заемат с реализиране на иновационни проекти, трябва да бъ-
дат подготвени за тяхното професионално разработване и прила-
гане на измерители на въздействието, за да разчитат на реални 
успехи в тази област. 

Въпросът за7.  ефективността на иновационните проекти е цен-
трален. Без тя да бъде доказана, трудно могат да се осигурят ре-
сурси за развитието на сектор „Култура“ чрез публично и частно 
финансиране. Поради това в таблица 3. бе представена Индика-
торна рамка за измерване на въздействие на иновационен про-
ект на културна организация. 

1.4. Пазар и финансиране на сектор „Култура“ в България  
– актуални акценти и прогнози, доц. д-р Биляна Томова1

Финансирането на културата трябва да има алтернативи. В проти-
вен случай тя е обречена на упадък не толкова поради липса на творче-
ски импулс или палитра, а преди всичко заради финансовата си оскъд-
ност. Преодоляването на оскъдността е продължителен период. Когато 
България стана член на европейския съюз, ние поехме по един път. В 
момента сме изправени пред нуждата пазарите да са реални и без мо-
нополи и лобисти, а държавата да установи ясни регулационни пра-
вила. 

това обаче е много по-трудно от видимото. дискусиите между Ми-
нистерството на културата и Министерството на финансите относно 
политиката на данъчни преференции, която да стимулира създаването 
на устойчив културен продукт, се оказаха без резултат през последните 
над 20 години. Икономическата концепция за изкуствата, културните и 
творческите индустрии има динамичен характер, особено в контекста 
на това, че културните продукти и услуги могат да бъдат и остойно-
стени, т. е. да получат и пазарна оценка. 

Резултатите от проект „Стимулиране развитието на културните и 
творческите индустрии (КтИ) в България“ за 2008–2009 г. потвърждават, 
че КТИ създават 4,1% (2008 г.) и 3,7% (2009 г.) от добавената стойност 
(по факторни разходи) в икономиката на страната. за наблюдавания 

1  Биляна томова е доктор по икономика на културата и медиите. доц. 
д-р Биляна томова е преподавател в катедра „Медии и обществени комуни-
кации“ на УНСС и хоноруван лектор в НАтФИз „Кр. Сарафов“. Ръководи-
тел е на магистърска програма по Продуцентство и културни индустрии. Б. 
томова е експерт към Съвета на европа, списващ Компендиума по Култур-
на политика за България, съосновател е и председател на УС на „Обсерва-
тория по икономика на културата“. 

период това е усреднен показател от 3,9% добавена стойност, което е в 
горната граница: обикновено между 2%–4% е добавената стойност спо-
ред повечето европейски картографирания през последните години. 

Сценичните изкуства, радио, телевизия и нови медии, печатните 
медии са следващите, които създават в столицата най-висок процент от 
добавената стойност в КтИ, т.е. те се отличават с най-висока степен на 
концентрация по фактор „създаване на добавена стойност“. Голяма 
част от тях са обвързани или с общи ресурси, или с общи доставчици. 
С други думи, създава се мрежова структура, основаваща се на общ 
производствен процес – преливане на средства или наличие на общи 
свързващи дейности при участие в една верига на създаване на стой-
ността. 

Растежът на заетостта е непрекъсната тенденция не само за София 
или България и тази положителна динамика се превръща в най-силна-
та отличителна характеристика на КтИ – това са секторите, създатели 
на работни места и устойчива заетост. В София е концентрирана 58% 
от работната сила на културните и творческите индустрии. На нацио-
нално ниво заетите в КтИ растат с 4,9%, които, сравнени с общия при-
раст на всички заети в икономиката за 2009 г. (а това са едва 0,1% нови 
работни места), водят до заключението, че КтИ имат огромен потенци-
ал в създаването на заетост.

за икономиката на София добавената стойност, създадена от КтИ за 
същия период, е почти два пъти по-висока, отколкото в страната. това 
е закономерно отражение на факта, че водещи области с над 90% кон-
центрация по създаване на добавена стойност в столицата са филмова-
та индустрия – 96,75%, и софтуерът и видеоигрите с 90,35%. 

 Таблица 4. Относителен дял на София в концентрация на изкуства, кул-
турни и творчески индустрии и културен туризъм 

Изкуства, културни и творчески индустрии и културен туризъм – относителен дял 

на София в % от националната икономика

Година
Брой 

предприятия
Оборот Заети лица Добавена стойност

2008 44, 8 78,98 57,24 79,92

2009 48, 89 80, 43 58,18 77,50

Източник: Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в 
България 2008 – 2009 – изследване на „Обсерватория по икономика на културата“, 
27. 9. 2011 г.



46 Всеки подсектор на производство на култура или изкуство в столи-
цата или в регионите има нужда от политика, която да открие и развие 
потенциала му. При наличие на национална стратегия за развитие, след 
десет години си представям 24–26 български филма ежегодно, като над 
80% от тях са европейски копродукции; фонд , който дава от порядъка 
на 30–35 млн. лв., плюс стабилен държавен бюджет, много малки ре-
гионални фондове, които подпомагат дебютанти, и държава, която се 
грижи изключително силно за всички промоционални канали . 

Нека сега да погледнем и песимистичния вариант. той би ни доне-
съл странни, деформирани прояви на кинопроизводство. дори да се 
правят и десет филми, те ще са субсидирани само от бюджета и един 
режисьор ще има шанса за 2 филма в живота си. Комерсиализацията 
ще властва и както и досега ще липсват филми за деца и така отново ще 
изпуснем да изградим аудиторията, която е социален продукт и отра-
жение на образователната и културната стратегия на една нация. 

Пазарът в КТИ се определя от микрофирмите. На национално 
ниво от 20 139 предприятия в КтИ, в 14 721 предприятия са заети до 
2 лица. Не по-различна е и ситуацията в София. тук разликата е, че в 
столицата – освен масива от нанофирми – се намират и онези големи 
предприятия, които най-често създават монополна ситуация на паза-
ра със заети над 250 и повече лица. От големите фирми, ситуирани в 
София, които имат над 500 заети, едва под 2% са част от творческата 
икономика, като най-често това са фирми в областта на медиите и имат 
смесен капитал. 

България може да избира от палитра нови инструменти за алтер-
нативно финансиране, които да стимулират движението на финансови 
средства към изкуствата, културното наследство, културните и творче-
ските индустрии, културния туризъм. едни от тях са данъчните префе-
ренции за създаването на културни стоки и услуги. това изисква меха-
низъм за измерване на ефекти, на база на който се прави политиче-
ска оценка за ролята на изкуствата, културното наследство, културните 
и творческите индустрии. за да бъде ефективен данъчният стимул, са 
нужни: 1) инструмент за децентрализиране на управлението на дей-
ности; 2) стимулиращ фактор за производството на стоки и услуги, и 3) 
начин за нарастване достъпа на потребителите. Всички тези плюсове са 
неделими от подготвящата ги организация, т.е. тя осигурява устойчиво 
създаване на културен продукт на местно и регионално ниво и нара-
стващо търсене на произведените културни блага. 

ВТОРА ГЛАВА  
ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Втора глава анализира въздействието на иновационните 
проекти върху развитието на конкретна културна организация. 
Особеностите на глобалната икономическата среда и актуалните 
европейски политики провокират навлизане на иновации в 
културните организации и водят до конкретни икономически 
и социални ползи. В изложението партньорството е разгледано 
като стратегически избор за развитие на нови продукти и услуги 
в иновационен проект, продуциран от минимум две разнородни 
организации. 

2.1. Видове иновационни проекти на културна  
организация

 
Иновационните проекти предизвикват качествени промени в на-

личните ресурси или позволяват на културната организация да развие, 
заеме и привлече нови ресурси. В проведеното емпирично проучване  
(2012 г.) анкетираните организации определят човешкия ресурс като 
основен носител на иновации в сектор „Култура“. 40% от тях са посочи-
ли конкуренцията с други организации за привличане на нови идеи 
и нови партньори като основен мотив за ангажимент с иновационна 
дейност.70 това може да се обясни с факта, че „иновацията и творчест-
вото са основа на конкурентоспособността в творческите и културните 
индустрии“.71 Тенденциите, провокиращи целево обновяване на ре-
сурсите за създаване на културно благо, са: 



48 49Глобализацията1.  – местните производители на култура и творче-
ският ресурс са застрашени в своето възпроизводство.1 Изискват 
се по-силни стимули за развитие на местния културен ресурс.

Oбществените инвестиции2.  в производство на културен капитал 
създават конкурентни предимства за относително ограничен 
брой (субсидирани и/или макро) организации. 

Иновациите –3.  предимство пред техните конкуренти от глобалния 
пазар.72 Според своите възможности и позиция на пазара органи-
зацията може да избере стратегия за развитие, съответстваща на 
търсените промени в продукти, услуги, пазарни дялове, потреби-
телски профил и други.73 

Meстното и регионалното развитие на икономиката4.  – потреб-
лението на „качествена“ култура от отделния индивид е недели-
мо благо за обществото (нарастващо благосъстояние). Създават 
се общи ползи на основата на индивидуалното потребление като 
ръст в нивото на познания и на технологични умения, жизненост 
на граждански инициативи и други. 

Взаимна връзка между концентрация на културен капитал и 5. 
богатство – в смисъл на икономически растеж. Под въздействие 
на тази връзка се обособяват привилегировани общности в „ар-
тистични“ квартали. В европа този феномен е познат под името 
„облагородяване“ (gent�ificati�n) на средата чрез изкуството. Под 
натиска на поскъпването на собствеността вълната на „творче-
ската сила“ в определен момент е принудена да се измести в друг 
„беден регион“ или квартал.74 за да противостоят на тази тенден-
ция, неформални сдружения и артистични общности постепенно 
са принудени да се преобразят в организации, заети с културно 
предприемачество.75

 6. Развитие на други икономически дейности и блага76 – „Наема-
нето на двама служители в сектор „Култура“ генерира три работ-
ни места в други сектори на икономиката.“77

1  Не става въпрос само за ценови предимства, но и за културна стойност. 
Анализи посочват, че холивудските продукции неутрализират рисковите 
послания в сюжета на своите масови продукции до „културно неутрална“ 
тематика, която обезличава смисъла на изкуството за потребителите 
на глобалния пазар. Виж De P����is L. and Hy���nen L. Creative clusters and 
governance: the dominance of the Hollywood cluster. в C��ke, P. and Lazze�etti L. 
(�ds.) 2008: стр. 279.

Новите технологии – потребителят7.  участва в обмен на продукти, 
идеи и услуги с културно съдържание, съхранява и интерпретира 
културни ценности.

Урбанизацията8.  – засилено търсене на ритуали и нужда от нови 
културни практики в обществото.“78

Предизвикателствата пред заетите с културна дейност организации 
в повечето случаи са комбинация от посочените отражения на тенден-
ции в икономиката и в обществото. Изборът на приоритет за инова-
ционна дейност зависи от нуждите на организацията и от обема на 
наличните инвестиции. 

Особено важни са предвижданията за пряк резултат и бъдещи ползи, 
включително дългосрочно въздействие върху търсенето и потреблени-
ето. В разработването на нови продукти и услуги в сектор „Култура“ се 
обособява иновационното партньорство: съвместна инициатива на 
общини и обществени фондове с организациите. Отделни градове в 
страната ни създават свой пазарен профил като центрове на културата 
с потенциал за развитие на културно предприемачество. Варна, София, 
Русе, Шумен и Пловдив са кандидат-градове в цитираната покана за 
проектопредложения за „Европейска столица на културата 2019“. Проя-
вява се също тенденция по-малки общини да привличат културни ре-
сурси чрез профилиране в проектни партньорства (Банско,79 Смолян, 
Каварна и други).80 

Фигура V А. Принадлежност на културната организация  
според сектор и регистрация, Колева 2012 г.



50 51емпиричното изследване на автора потвърждава значимата роля на 
обществената подкрепа за развитие на културните организации в Бъл-
гария. Фигура � А показва, че голяма част от пазара на култура се 
дължи на дейността на обществени организации и на организации 
от третия сектор. този потенциал за развитие следва да бъде отчетен от 
държавната политика при планирането на параметрите на иновацион-
на дейност в този сектор. 

Организациите от частния сектор нарастват през 2001–2006 г. на 45 
% – процент, съвпадащ с предприсъединителната фаза на членство на 
България към европейския съюз. В този период от пазара на култура 
се изтеглят външните донори, подпомагащи организации от граждан-
ския сектор. Концентрацията на организации от гражданския сектор 
съвпада с последния, най-близък към момента на изследването период 
– след 2007 г. 

данните от авторското изследване, онагледени във Фигура � Б., по-
твърждават централната роля на обществени организации и на орга-
низации от третия сектор за местния и за глобалния пазар.1 Отговори-
лите с „да“ за смесен тип партньорство са отбелязали една от следните 
категории: „клъстър“ от организации, публично-частно партньорство 
– „концесия“, „инкубатор“; и категорията „неформално партньорство 
с организация (съответно частен, обществен или трети сектор). В този 
контекст основателен е въпросът възможно ли е България да постигне 
развитие чрез културно предприемачество от смесен тип, подобно на 
други икономики в преход, напр. като естония и Словакия? 

този въпрос следва основната тема на публикацията: могат ли кул-
турните организации да управляват развитието си чрез стратегия, ко-
ято визира партньорства? Могат ли те да предвиждат въздействието от 
проектни иновации върху позицията им спрямо конкуренцията на па-
зара? достъпната за анализ информация на ниво иновационен проект 
в сектор „Култура“ дава отговор на поставените въпроси: Иновацион-
ният проект има предварително определена цел – някои завършват с 
иновативен продукт, други подобряват технологичната страна на про-
изводство или кооперирането между организации в обособен регион 
или в обособена производствена верига.81 

1  Участвалите в анкетата български организации не представляват из- Участвалите в анкетата български организации не представляват из-
вадка от организации „лидери“ на международния пазар. Целта на автора 
бе да събере данни от реалния контекст на организации на българския па-
зар, представени в различни региони, дейности и профили на сектор „Кул-
тура“, в това число предприемачи, създаващи индустриални или неиндус-
триални културни и творчески блага.

В практиката на културното предприемачество през 21 век три въз-
можни партньорства се допълват в общ глобален пазар на култура. В 
параграфите първо са разгледани най-популярните и познати връзки, 
след това по-новите партньорства с по-голяма степен на сложност, ко-
ито обединяват дългосрочни цели на широк кръг от партньори в мест-
ната икономика или на глобалния пазар. Обсегът на измервани ефекти 
от иновационно въздействие от проект е анализиран паралелно и също 
варира от ефекти с пряко въздействие върху организацията и местната 
икономика до такива, които водят до дългосрочни промени в позици-
онирането на организацията в устойчиви мрежи на партньорство и до 
конкуренция между културни стоки и „потенциални културни“ реги-
они.

2.1.1. Иновационните проекти като ресурс за развитие 

Двустранното партньорство е типично за културните политики и 
инструменти в подкрепа на културното предприемачество в национал-
ните стопанства от 20 век. това го прави широко разпространена първа 
стъпка за развитие на организацията. Понякога стратегиите за повиша-
ване на местния творчески потенциал изглеждат твърде познати и ни 
връщат към средата на 19 век, когато се създават културни организации 
с обществени средства и доброволен труд. 

Фигура V Б. Сравнение между българските и чуждестранните организа-
ции според принадлежността на културната организация към сектора,  

в който работи, Колева 2012



52 53В хода на времето се утвърждава политика, способстваща културно-
то предприемачество в партньорство между обществения сектор (пред-
ставен от бюджетна организация или фонд) и всички останали субе-
кти (частни организации, сдружения, асоциации и други).1 този модел 
изгражда „клубове на работническата класа“ във Великобритания, а в 
България еквивалент е мрежата на читалищата. Всички тези организа-
ции посрещат новото хилядолетие с криза в потреблението. Причи-
ните се коренят в дълъг процес, свързан с „разпадане на традиционни-
те връзки на общността и семейството, постиндустриално развитие на 
икономиката, конкуренция с комерсиалната индустрия за развлечения 
и борба с частния сектор относно лицензите и инфраструктурата на 
културните клубове“.82 Изходът изглежда предопределен, но …

През 21 век независими културни организации на общността се 
появяват както в европа, така и в Латинска Америка и Азия. Целта им 
е да предоставят неформална среда за културни дейности.83 Обикновено 
това става с държавна или местна субсидия за иновационна дейност. 
Подобен е инструментът за достъп до изкуство и до нови технологии на 
програма за развитие на културни ресурси в Бразилия. така наречени-
те „точки на култура“2 в партньорство с Министерство на културата84 
реализират проекти за навлизане на косвена иновация. Става въпрос 
за двустранно партньорство в сектор „Култура“, като инвестицията се 
основава на измерим ефект върху потребителите след въвеждане на 
иновация. (Може да се направи аналогия с проектите за технологично 
обновление и въвеждане на нови услуги в програма „Глоб@лни библио-
теки -България“). Гаранцията за успех е формираната аудитория. Обу-
чението по изкуство води до повишена грамотност сред подрастващо-
то поколение, до изявена потребност от нови знания и до развитие на 
творчески ресурс в региона. дейностите на организацията са инстру-
мент за развитие на културна политика, определена от общността.85 
Управлението на организацията не зависи от субсидията – партньор-
ството се ограничава до иновационната цел и до резултата. 

Формирането на аудиторията от независимите организации се реа-
лизира чрез неформално обучение с явен социален ефект. Например 
в центъра за култура „Casa de �nsai�“ („Къща за забавление“) в Кампо 

1  Независими от обществено финансиране под формата на годишна 
субсидия. 
2  това са организации с нестопанска дейност, ръководени от професио- това са организации с нестопанска дейност, ръководени от професио-
налисти на изкуствата и културата, разпространени в цялата страна подоб-
но на мрежата на българските читалища, които възникват като гражданска 
инициатива много по-рано.  

Гранде, Бразилия1, работят самоосигуряващи се творци и сътрудници 
на доброволни начала.86 Формалните дейности на центъра са артистич-
ните проекти, включени в цикъл от образователни школи по изкуство. 
(Подобен профил развиват в България частни сдружения в обществена 
полза като например артшколи „Монтфиз“.)87 

Подобно на българските читалища, в началото на 20 век „Casa de 
�nsai�“ създава библиотека, а по-късно въвежда и новите технологии 
в обучението по изкуства. Ползите от дейността се измерва с нара-
стване броя на потребители и обема на нови услуги, предоставени на 
местното население (особено с броя деца, които се обучават там). През 
2011 г., след петнайсетгодишна дейност на „Casa de �nsai�“, сред въз-
питаниците има завършили академия на изкуствата в Рио де Жаней-
ро.88 Бившите ученици в школите подпомагат дейността на центъра 
като преподаватели и доброволци. Примерът показва как чрез парт-
ньорство с Министерство на културата организацията получава статут 
на „точка на култура“, защото планирано интернализира външен 
ефект. Независимата културна организацията разкрива своя потен-
циал за конкуренция/партньорство на национално и международно 
ниво. един иновационен проект за въвеждане на технология дава сила-
та за обновление на дейностите в художествен и технологичен аспект в 
други проекти на организацията. Развиват се местен творчески ресурс 
и културен капитал – неделимо обществено благо, които националната 
програма предвижда да генерира в цяла Бразилия. Културни организа-
ции като „Casa de �nsai�“ имат положително име на глобалния пазар, 
защото са добре познати на местно ниво. 

Иновационното партньорство укрепва „най-важната в глобалния па-
зар връзка в сектор „Култура“ – тази между местния производител и 
потребител“.2 Партньорството на културните организации (независими 
или частни) с организациите, предоставящи обществено финансиране 
(държавна и местна власт, фондове и други), е резултат от постоянен 
диалог относно развитието на аудиторията и натрупването на култу-
рен капитал в общността. 

знакова частна иновационна културна организация е канадският 
„Цирк на Слънцето“ (Ci�que Du S�leil, Inc). Пазарното предимство на 
тази компания засега е непостижимо за други предприемачи в сферата 

1  Областен град в централнозападна Бразилия.
2  „Ако силната връзка между местните производители на култура и 
общността се запази, тогава заплахата от международна конкуренция се 
неутрализира.“ C��ke, P. and Lazze�etti L. (�ds.) 2008: 115.



54 55на „живите“ изкуства. Възможностите на публично-частното партньор-
ство отличават този пример. етапите на иновационно проектно парт-
ньорство са обобщени в таблица 5. 

Таблица 5. Фактор за иновация в публично-частно партньорство  
„Цирк на Слънцето“ 

Въздействие Фактор за иновация

Организационен
(творчески и 
управленски) 
ресурс

Единственото специализирано национално висше 
училище за цирково изкуство в света се намира в Канада. 
В творческото студио на продуцентската компания всички 
артисти (от над 40 националности) преминават допълнителни 
обучения по актьорско майсторство и акробатика. 

Позициониране 
на пазара

През 1984 г. град Квебек, Канада, поставя на Cirque Du 
Soleil, Inc. („Цирк на Слънцето“) задачата да организират 
големите празненства по улиците на града за честване на 450-
годишнината на Канада. 89 Дебютът на „Цирк на Слънцето“ 
като местно предприемачество е обществена поръчка, 
която отваря дейността на културната организация към 
международната публика. 

Стратегическо 
развитие 
 

 „Цирк на Слънцето“ вгражда иновативни елементи, 
свързващи предприемачеството с регионалната култура и 
бизнеса на Квебек:

Творческо предприемачество•	  чрез професионален 
модел, който обновява стандартите на предлагане и 
потребление;
 •	 Глобално изкуство – представленията свързват местните 
потребители с други култури;
Зелена култура•	  – циркът не използва животни и по този 
начин налага политика на уважение към дивата природа; 
акцентът е върху изкуството като творчески процес. 

Източник: Laze�etti, L. Моdels of cultural districtualization в C��ke and Lazze�etti 
(�ds.) 2008: стр. 110–115.

В таблица 5. се характеризират двустранните партньорства в ино-
вационни проекти с измерим ефект. Видно е, че двустранното парт-

ньорство е основа за иновационен проект в многостранно партньорство 
между обществени и частни организации, което води до по-мащабен 
икономически и социален ефект от иновационно въздействие. Според 
индикаторната рамка, която въведохме в края на Първа глава, измерим 
ефект е прирастът в „човешки“ ресурс. От 75 служители (преоблада-
ващо артисти) през 1984 г. днес компанията наброява повече от 4000 
сътрудници (над 1000 артисти). 

Втори икономически измерим ефект от иновационния проект е 
прирастът в „инфраструктура“. Общината решава да оформи кул-
турен център на „празно изоставено от индустрията място. В този ре-
гион на града 65% от жителите са имигранти, а инфраструктурата е 
разрушена“.90 Лазарети отдава трайния успех на тази частна фирма на 
решението на Квебек да „организира“ клъстър в цирковото изкуство 
в иновационно партньорство между община и частна културна орга-
низация. 

трети измерим ефект от иновационния проект е привлекателност 
на региона вследствие на културното предприемачество за развитие-
то на инфраструктура, творчески потенциал и силна социална мрежа. 
При създаден цикъл от иновационни проекти с различни партньо-
ри се интернализира иновационно въздействие в организацията и се 
акумулира иновационно въздействие, измеримо в обществени ползи и 
привлекателност на региона. 

Четвърти измерим ефект от иновационното партньорство е глобал-
на конкурентноспособност. При условие, че създадената индустрия е 
в най-скъпата форма на културно производство – съвременно сценично 
изкуство, 25 години по-късно това е единствена по рода си организация 
в изпълнителските изкуства с комерсиален успех. 

Иновационните проекти в двустранно партньорство са основа за 
развитие на ресурсите (технология, човешки ресурс и други), което по-
вишава потенциала на организацията. 

2.1.2. Иновационни проекти за позициониране на пазара 

Вече осмислихме иновацията като хетерогенен продукт, в който 
връзката между разнородни организации с различен предмет на дей-
ност или позиция на пазара дава на партньорите възможност за групи-
ране на предимства в начинание със смесен стартов капитал.91 Новите 
знания, реализирани в партньорство (двустранно или многостранно), 
благоприятстват производство на иновативен продукт, въвеждането на 
иновативен процес в производството, предоставянето на иновативна 



56 57услуга, внедряването на иновация в потреблението и други.92 Парт-
ньорските връзки имат краткосрочен или дълготраен положителен 
ефект върху участващите организации и средата им.1

за 21 век е присъщо партньорство, в което повече от две организа-
ции (сред които има небюджетни или частни културни организации) 
споделят ресурси за дейности в иновационен проект с културно съдър-
жание. Основна цел на многостранния иновационен проект е тясно-
то взаимодействие в широк мащаб. Благодарение на него се споделят 
„производствен опит“, допълват се дейности (изследователски и при-
ложни), осъществява се обмен на продукти и услуги. Външни ефекти 
от иновационната дейност са изграденото доверие на потребителите и 
повишеното качество на културен капитал в общността. 

Чрез преносът на технологии и информация се въвеждат нови стан-
дарти в създаването на продукт/услуга.93 Обединяването на обществе-
ни и частни културни организации неутрализира конкуренцията по-
между им при въвеждане на технологични и управленчески новости. 
Иновационно партньорство от този вид е „островът на културата“ в 
град Любек, Германия. Повече от десет музея и къщи-музеи, обедине-
ни в обща частна маркетингова организация, провеждат едновременно 
технологично обновление, за да се предоставят нови продукти/услуги 
за (обща) публика. Иновационните ефекти в това партньорство се из-
разяват в ръст на качеството на художествения продукт, оптимизира-
на цена с общ билет, синхронизирано работно време и разнообразна 
културна програма.94 Икономически измерим ефект е индикаторът за 
позициониране на пазара, комбиниращ ръст от 30% в нова аудитория 
за културни продукти и подобрено качество на контакта с посетители-
те за всяка от културните организации. Потребителският интерес не се 
обяснява само с културна дейност. 

Партньорството на повече организации в иновационен проект поз-
волява да се постигне значима дългосрочна цел на основата на добит 
полезен външен ефект от културно производство във веригата на 

1  Статичен ефект – партньори, които имат общо поле на дейност, но са 
специализирани в поддейности. той поражда многообразие в продуктите/
услугите или новост в отделни продукти. Гъвкав ефект предизвикват връз-
ките на база инцидентно партньорство за създаване на нов продукт или 
услуга. динамичен ефект предизвикват връзките на дългосрочните парт-
ньорства, като чрез поредица от проекти се извършват подобрения в дей-
ността на организациите. Виж L��enzen and F�iede�iksen в C��ke, P. and L. 
Lazze�etti (�ds.) 2008: стр. 155–177.

стойността.1 този ефект засяга и рисковата инвестиция в творческия 
цикъл при разработването и предлагането на програмирана услуга.2 
Обществени институции и частни организации участват в смесени 
партньорства с цел конкурентоспособност. добре познат модел за мно-
гостранно партньорство между „града“ и културните организации пред-
ставят европейски столици като Берлин и Париж. Вследствие на дъл-
госрочни културни политики във времето от „исторически квартал“ на 
изкуствата те развиват свой „остров на музеите“. Икономическа „агло-
мерация с цел развитие и потребление на култура“95 имат и градове, 
древни културни столици, като Флоренция; в България такъв град е 
Пловдив. 

Множество изследвания са посветени на многостранното партньор-
ство на сектор „Култура“ като стратегия за развитие в регионален 
план. Пазарният успех на музея за съвременно изкуство „Гугенхайм“в 
Билбао, Испания, е водещ пример в тази насока. Неочакваният брой 
на посетители в този музей надхвърля четири пъти изчислените по план  
1 000 000 годишно. Преди центъра за изкуство местната власт изгражда 
поддържаща инфраструктура – от транспорт до жилища.3 Паралелно 
във времето с иновационна цел се програмира и създава творчески ре-
сурс с цел развитие и конкуренция на културни организации. Послед-
ни във времето, но не по важност, са изградени зала за концерти, „инку-
батор“ на изкуствата и музей. През 2014 г. се очаква да се възвърнат 374 
млн. долара инвестиция в Билбао – музей „Гугенхайм“: архитектурен 
план, сграда и колекция. Въпреки че музеят вече носи приходи от над 
39,9 милиона долара годишно, успехът е преди всичко за културното 
предприемачество.96 

Анализът на Беатрис Плаз посочва също неуспеха на други музеи 

1  Веригата на стойността е верига от дейности, по която продуктите 
преминават последователно, като след всяка дейност повишават стойност-
та си. Създаването на продукти, чиято стойност за потребителя превиша-
ва производствените разходи, е цел на всяка от конкурентните страте-
гии. L��enzen and F�iede�iksen Why do cultural industries cluster? Localisation, 
urbanization, products and projects. в C��ke, P. and L. Lazze�etti (�ds.) 2008: стр. 
15 –177.
2  това е услуга, вградена в дългосрочния план за развитие на организа- това е услуга, вградена в дългосрочния план за развитие на организа-
цията.
3  1. нова линия на метрото; 2. пречиствателни станции на въздуха и во- 1. нова линия на метрото; 2. пречиствателни станции на въздуха и во-
дата; 3. Летище; 4. нова архитектура в комплекси за отдих, бизнес и жили-
ща; 5. нова крайбрежна улица до реката и до морето; 6. нов индустриален и 
технологичен парк извън центъра на града.
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Възможността посетителите да платят за допълнителни културни про-
дукти и услуги в същия ден е ефективен метод, доказан в емпирич-
ни изследвания.97 Но при наличие на повече от един „знаков“ музей 
или на културна институция с обща туристическа такса е трудно да се 
предвидят приходите. Външният ефект се измерва в обновление на 
туристическия бранш, профилиране на творческите индустрии, обно-
вен пазар на изкуство и култура, ръст в нови технологии и еволюция в 
други сектори. 98 

 В планирането на иновативни дейности се търси баланс от преки ста-
тистически данни и качествени показатели, анализирани чрез сложни инди-
катори за измерване на резултат.99 Измерването на вторичния ефект от 
иновации например засяга нов тип организиране пазара на култура. 
Измерва се състоянието на „творческата класа“ и се прилагат качестве-
ни измерители на благосъстояние.100 дейвид трошби оприличава кул-
турните организации от една индустрия на „продуктова група“ от сто-
ки или услуги.101 Поради това чрез обща платформа може да бъде раз-
вита колективна търговска марка. (В известен смисъл проектите „ев-
ропейска столица на културата“, „Град на творчеството“ на ЮНеСКО, 
наградата за европейско културно наследство „�UROPA NOSTRA“ иг-
раят такава роля.) 

Брандирането и процесът на подготовка целят да се гарантират ка-
чество, постоянно потребление и устойчивост в развитието на отделните 
културни организации.102 дългосрочната политика за развитие на област 
Милано включва подробен план – да се интегрира вторичен ефект от 
стратегическо обединение в сектор „Култура“. Предварително анали-
зирани мерки целят да се подобри способността на отделните органи-
зации да посрещат нуждите на аудиторията и да са конкурентни на 
световния пазар.103 В проекти за иновация чрез многостранно парт-
ньорство на обществени и частни организации ефектът от дейностите 
надхвърля въздействието върху участниците и променя пазара на култура. 

Опитът на българските организации да структурират своята про-
изводствена верига или да привличат потребителски интерес чрез общ 
маркетинг с други организации не е достатъчно видим в общите от-
говори на анкетираните в емпиричното авторско изследване (2012 г.). 
то потвърждава наблюденията на автора от проведени интервюта и 
посочени в сравнителни изследвания. Част от анкетираните организа-

1  такъв е примерът на обновения със знакова архитектура „KIASMA“ в 
Хелзинки. той се конкурира с „инкубатора“ за култура „Фабрика за кабе-
ли“, описан в настоящия анализ. 

ции не приемат неформалните връзки с други организации (споделяне 
на техника, труд на колеги от други организации и др.) като форма 
на партньорство. Местните партньори, включително обществените и 
частните организации, са възприемани (и те самите се считат) по-скоро 
като „спонсори“ или „спомоществователи“ на културната организаци-
ята. Като домакин на Европейската асоциация на фестивалите през 2011 г. 
град Варна основателно постави на дневен ред темата „иновативни проек-
ти и предложения за партньорство“.1 Логиката на „новата икономика“ 
предизвиква пазара на култура да реорганизира ресурсите за културно 
предприемачество. това ще промени нагласата на организациите към 
прилагане на устойчив, цикличен модел на оценка на стратегията за 
развитие.

2.1.3. Иновационни проекти и конкуренция 

Асоциативният вид партньорство обединява в проекти партньори 
от различна географска среда и с различна дейност, но с общо поле на 
интерес към въвеждане на иновация. европейската Асоциация за ус-
тойчиво развитие на средните по размер градове (URBACT) предста-
влява подобен феномен. URBACT обединява 300 града от 29 държави 
и през 2012 г. е ангажирана с иновационни проекти в партньорство на 
отворена иновация между общината, студенти и граждански органи-
зации.2 Целта на партнирането е устойчиво развитие, пряко свързано с 
привличането и възпроизводството на творчески ресурс (артисти, тво-
рци/дизайнери, мениджъри и други). Факторът, който привлича твор-
ческия ресурс, е „жизнеността на културната среда“.3 Следователно 
има връзка между местния и глобалния пазар, обусловена от конкурен-
цията между културните региони и организации, които се развиват в 
икономика, базирана на иновация. 

1  Асоциацията обединява над 110 престижни европейски фестивали от 
38 страни в сферата на изпълнителските изкуства – музика, театър и танцо-
во изкуство.
2  Отворената иновация свързва много партньори и идеи извън вклю-
чените с изрични договори хора и организации (когато е затворена или е 
вътрешнофирмена иновация). Виж Приложение 5. Специфични термини 
и понятия. Виж Winte�s C. Оpen Innovation in the urban knowledge economy …, 
2012 
3  това включва наличието на активна публика с интерес към култур-
ни дейности, наличие на динамични и значителни по брой културни 
организации. Виж Приложение 6. Индекс на творческата общност; табли-
ца 10. Фактори, привличащи дейци на изкуствата ; таблица 11. Източници 
на доход за дейците на изкуствата.



60 61По време на криза и/или при отдръпване на държавата пазарът, 
представен от комерсиално ориентирани предприемачи, завзема осво-
бодените пространства за културна дейност. този факт предопределя 
неизбежното партньорство на обществения и на частния сектор в полза 
на устойчиво развитие на културните организации. Оценката на въ-
трешната стойност на проект за иновационно партньорство в сектор 
„Култура“ се дава по два признака: 

оценка от страна на публиката/потребителите (независима от крите-•	
риите на творческия сектор);

съизмеримост на дадена обществена инвестиция спрямо алтернатив-•	
на такава“.104 

Oценката на потребителите и на целесъобразност в инвестицията е 
с явен полезен ефект в петдесет центъра за съвременно изкуство в ур-
банистична среда. това са основно граждански инициативи, завладели 
бивши заводи и фабрики,105 обединени в глобалната мрежа „Простран-
ства за изкуство „транс европа“ (T�ans�u���eHalles). Основната цел на 
тези смесени дружества е да създадат условия за възникването на „по-
тенциални културни региони“.106 Създаването на конкурентна среда 
в мрежата „Пространства за изкуство „транс европа“ води до ползи от 
мащаба. Чрез отворен метод на иновация са структурирани проекти за 
творчески резиденции, обмен на куратори, обучения за младежта и разработ-
ка на общи проекти в областта на технологиите. 

България е представена в асоциацията чрез Център за изкуство „за 
Родопите“.107 В мрежата тази микроорганизация е равностоен партньор 
на несравнимо по-голямата по мащаб „Фабрика за кабели“. През 1991 г. 
град Хелзинки основава смесеното дружество „Kiinteistö Оу Kaa�elital�“ 
и създава известния културен център „Фабрика за кабели“108. той се на-
мира в квартал, който днес е централен за столицата на Финландия. 
Срещу изгоден договор с община Хелзинки за нов терен за строител-
ство компанията „Нокиа“ предава цялото пространство за реализира-
не на проект в обществен интерес. Създаден е план за капиталови ин-
вестиции на база печалба от отдаването под наем на пространствата 
за изкуство и култура. Според икономическия директор на фирмата 
Никола щуба, през 2008 г. технологичното обновление е приключено. 
то се базира на реинвестиция от 1 милион евро годишно от приходи-
те, получени в този смесен модел на предприемачество в обществена 
полза..109 Смесеното дружество „Фабрика за кабели“, в която град Хел-
зинки има основен дял, вече работи на печалба и общината предвижда 
да разшири този вид партньорство с други индустриални компании.

Управлението на смесеното дружество балансира обществен и тър-
говски интерес. Освен икономически директор, дружеството има и 
директор за културата, и директор за общата техническа поддръжка.1 
Половината от площта се ползва от независими културни организации, 
творци и компании на творческите индустрии. Останалите 50% се на-
емат като пространства за култура с обществен достъп. за да отгово-
ри на интересите на потребителите, „Фабрика за кабели“ планира да 
създаде „търговски център за култура“ с уникални форми на произ-
водство, който да съхранява историческите индустриални сгради. Сме-
сената компания участва в проекта „Хелзинки – Световна столица на 
дизайна“ през 2012 г.110 

Основното предимство на смесеното културно предприемачество с 
широк диапазон асоциирани партньори е, че създава икономически 
условия за устойчиво развитие на културните организации в обща среда. 
Наемите са разнородни. Има ниски или символични (на цена, близка 
до тази за поддръжка на инфраструктурата) и средно скъпи, както и 
такива на пазарни цени.2 „Фабриката за кабели“ балансира между па-
зарна конкуренция и протекция като бизнесинкубатор за изкуство и 
култура при оборот от 3,5 милиона евро годишно. Въпреки това всяка 
промяна на Общинския съвет поставя отново под въпрос целесъобраз-
ността на културното предприемачество.111 Предпочитанията към ко-
мерсиален успех чрез приватизиране на централни обществени прос-
транства имат паралел както с реалността в България, така и по цял 
свят. Практика е консорциуми със скрит (сив) поток от инвестиции да 
отнемат места и пространство за култура. Строителството на търгов-
ски центрове (т. нар. молове) е пряк конкурент на предприемачески 
инициативи за създаване (изграждане или реконструкция) на много-
функционални центрове за култура и изкуство.112 През 21 век се проя-
вява тенденция икономическото развитие и социалното благосъстояние да 
се конкурират. Това прави сектор „Култура“ независим от преки държавни 
субсидии. В същото време общественият интерес към устойчиво икономиче-
ско развитие и постигане на благосъстояние се свързва все по-ясно с измерими 
ефекти от дейности в сектор „Култура“. 

1  Организацията „Kiinteistö Оу Kaa�elital�“ се ръководи от Борд, съста-
вен от: представители на Градския съвет – 2, наематели – 2, администрация 
на общината – 2, и независим експерт – 1. Управлението на пространства с 
площ над 50 м2 се регулира от Борда.
2  Пространствата във „Фабриката“ се отдават под наем за ателиета на 
250 артисти, за студия на музикални групи, за училища за изкуство, теа-
три, за офиси на културни организации, творчески компании и музеи, за 
център за образование на възрастни и център за танц, телевизия, радио и 
спортни зали.
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Фигура II Б. Ангажирани с иновация културни организации спрямо  
период на навлизане на глобалния пазар, Колева 2012

Фигура II Б. от емпиричното изследване на автора сочи, че българ-
ските и чуждестранните организации са склонни да се ангажират с 
иновация. Предположението на автора, че зрелостта и обемът на паза-
ра са обвързани с иновационната активност на организациите, се по-
твърждава от представените по-горе данни. В България и в световен ма-
щаб голяма част от организациите, създадени преди 2000 г., определят 
себе си като „ангажирани с иновация“. траен процент от българските 
организации, регистрирани след 2007 г., и нарастващ сред междуна-
родните се ангажират с иновационна дейност с цел по-добра конку-
рентноспособност на глобалния пазар на стоки и услуги с културно съ-
държание. този факт вероятно се обуславя от навлизането на нови по-
литики в еС и в национални стопанства, стимулиращи иновационната 
активност на организациите, водени от интересите на потребителите. 

Според мащабно изследване от 2010 г. 75 % от гражданите считат, 
че инвестициите в сектор „Култура“ трябва да бъдат смесени – както 
от обществени, така и от частни източници.113 трима от всеки четири-
ма запитани споделят това мнение за Франция, Великобритания, Ис-
пания, Германия, Канада, Белгия, Холандия и Швейцария. Паралелно 
с това изследването посочва, че основната причина потенциалните по-
требители да не посещават културни събития и да се въздържат от ус-
луги е високата цена, която ограничава потреблението.114 Актуалните 
анализи в България сочат, че потребителският избор е баланс между 
„цена“ и „качество“ и това не зависи от вида на културния предпри-

емач – частна или бюджетна организация.1 На мястото на политики в 
подкрепа за сектор „Култура“ с повече общи субсидии ефективни са 
политиките, насочени към стимулиране на иновационни проекти с 
положителен външен ефект върху икономиката като цяло. това задъл-
жава местната власт да обезпечи ресурс не само за запазването или из-
граждане на културна инфраструктура (културни паметници, музеи 
и други), но преди всичко за генерирането на среда за културно пре-
дприемачество и творчески иновации.  

2.2. Иновационните проекти, вградени в стратегия  
за стимулиране на културно предприемачество

Разходите за иновационни инвестиции в бъдеща конкурентоспосо-
бност на организацията или на региона са предизвикателство във всеки 
сектор и особено в сектор „Култура“. Поради това външният ефект (по-
ложителното иновационно въздействие) от даден проект се измерва със 
специално изработена система от индикатори. те засягат конкретната 
културна политика (при обществено финансиране) и инвестиционна-
та програма (при наличие на обществени/частни инвестиции). 

зелената книга на еО (2010 г.), посветена на културните и творче-
ските индустрии, предвижда да се увеличи положителният външен 
ефект от иновациите в европейската икономика.115 Обособени са шест 
ключови аспекта, които ще бъдат предмет на оценяване чрез индика-
тори: 

доказан 1. положителен ефект върху цялостната иновационна сис-
тема на национално и регионално ниво, в това число създаване на 
съдържание за цифрови устройства и мрежи, подпомагащо навлиза-
нето на информационните и комуникационните технологии и ин-
тензивното развитие на нови технологии под влияние на търсенето 
от нови приложения на културно-творческите индустрии. 

Водеща роля2.  във формиране на културните тенденции в потреб-
лението, които формират цялостния климат на иновационно на-
строено общество. 

Положителен ефект от иновативни творчески услуги,3.  навлизащи 
в организации от други браншове и сектори. Този ефект може да се 

1  Според данни, представени в анализ на „Обсерватория по икономика 
на културата“ в рамките на семинар Стимулиране развитието на културни-
те и творческите … от 9. 11. 2011 г. София: „Гьоте“– Институт.



64 65превърне във вторичен за другите предприемачи – те ще използват готов 
продукт от инвестициите, направени в сектор „Култура“ (създали човеш-
ки ресурс с творчески капацитет). 

доказан 4. положителен ефект от пренос на иновация, знание и нови 
идеи, присъщи на изкуството, които се интегрират в икономиката 
като цяло. 

Водеща роля на КТИ 5. за съвкупното развитие на активно население 
и общност. тя се определя от изградена среда за отдих и културна 
дейност в подкрепа на конкурентноспособността и от позитивна 
нагласа към иновации, привличане на специалисти и компании. 

Фундаментална роля на КТИ 6. в борбата с предизвикателства като 
глобалното затопляне, прехода към устойчиво развитие на иконо-
миката и зелена икономика. Изкуството и културата създават ра-
ботни места и капацитет за екосъобразни дейности, като променят 
отношението, навиците и поведението на обществото. 

Позицията на европейския съюз е основана на изследванията, до-
казващи измерими (преки и косвени) ползи от външните ефекти от 
иновационните проекти. Културните организации косвено подпома-
гат производствените сектори и способстват за изграждането на бла-
госъстояние в обществото. Иновационното въздействие има измерим 
вторичен ефект върху икономиката на даден град или регион. При 
интернализиране на вторичен ефект цените не отразяват пълния раз-
мер на цената за произвеждането на даден продукт или услуга.1 Следо-
вателно организациите, предизвикали тези положителни ефекти, след-
ва да получат субсидия в пълния размер на ефекта (вместо субсидия за 
разходите в пряко производство).116 Прилагането на подобна политика 
в еС би позволило на културните организациите да генерират собст-
вен ресурс за иновации. 

„Икономическа оценка на активи за производството на други ресур-
си превръща предприемачите в инвеститори… и това обвързва местния и 
глобалния пазар на култура.“117 Сложна система от индикатори измерва 
иновационното въздействие на регионално ниво. една част изисква 
анализ на групи статистически данни, друга част събира информация 
чрез качествени показатели. Обобщеният измерен ефект се допълва с 

1  „екстерналия“ е вторичният ефект от дадена икономическа операция 
върху страна, неучастваща непосредствено в икономическата операция. 
B���kes, A. The public values of controversial arts. в Hutte� and Th��sby (еds.) 2008: 
273.

измерване на дългосрочно въздействие върху обществото, пазара (на 
култура) и върху културните предприемачи (устойчивост). В резултат 
на предварително изследване чрез нарочно създаден „златен индекс в 
икономиката“ община Флоренция формира дългосрочно обществе-
но-частно партньорство. Измереният икономическият принос на сек-
тор „Култура“ се състои в следното:

външен ефект – o приносът от 1,15 евро като БВП за всяко 1 евро, вло-
жено в култура, е реализиран по веригата на съвкупното индуцира-
но потребление на културни продукти и услуги; 

вторичен ефект o – принос от 1,34 евро към ръст в секторите услуги, 
индустрии и земеделие.118

Обществено-частното партньорство на Флоренция обединява упра-
влението (на областта), бизнеса (отделни организации, камара на рабо-
тодателите, туристическа камара и други), фондациите и културните 
организации (музеи, частни колекции и галерии, издателства, компа-
нии от сектора на високите технологии, занаятчии) и други.119 След 
измерените ползи през 2011 г. се създава стратегически план за дълго-
срочно обществено-частно културно предприемачество. Инвестициите 
в иновация са водещи за глобалната конкурентноспособност на регион 
Флоренция.

От една страна, културният пазар се базира на скъпи производства 
(„болест на Баумол“), но Баумол посочва също, че „иновацията е хете-
рогенен продукт“, което определя значението на сектор „Култура“ за 
новата икономика.120 това означава, че културните организации имат 
специфични функции за създаването на нови продукти и услуги. По-
треблението на култура е и удоволствие,121 и социална нужда, която 
„превръща знаците в познание.“122 Опитът на Карлос Хименес в проек-
ти за устойчиво развитие на Карибските острови доказва, че са нужни 
минимум три издания, за да се създаде очакване за следващия цикъл в 
реализиране на културен проект.123 за съжаление, в повечето случаи 
програми за развитие в сектор „Култура“ са обвързани с политическия 
мандат, който е одобрил финансирането. дори в примери за устойчив 
растеж лобирането за политика, базирана на ефективност на дейността 
и за устойчиво развитие, е задължителна задача на предприемачите и 
мениджърите в сектор „Култура“. 

В София редица артистични проекти ежегодно търсят доказателства 
за ползите от дългосрочно партньорство, защото публично-частното 
предприемачество е неформално и външните ефекти не са измерени. 
един от тях е ежегодният фестивал на изкуството „Водната кула“. 124 



66 67През 2012 г. той вече е международен фестивал на съвременното из-
куство. Основният стимул за развитие идва от мрежата на участници, 
която привлича все повече художници и творци от цял свят. Може да 
се направи препоръка в контекста на България: партньорството с иноваци-
онна цел да бъде интегрирано в програма за многогодишна подкрепа на база 
измерени ефекти от въздействието. Иновационните проекти на културни 
организации имат значение за развитието на собствения им сектор, а в по-
следствие и в подкрепа на други индустрии. 

2.3. дефицити в механизма на въздействие  
на иновационните проекти 

един от основните измерими ефекти от партньорството е стимули-
рането на иновации в поле на дейности с широко участие. В Първа 
глава отбелязахме, че връзките между обществена организация (ин-
ституция/смесена компания) и културни организации са разбираема 
част от държавната намеса в пазара на култура. Често те са свързани 
с проектно субсидиране на косвена иновация в дейността на култур-
ните предприемачи. Познати са примери в икономическия контекст, 

съпътствал раждането на нови течения в музиката, анимацията и мод-
ната индустрия.125 Партньорите са свързани хоризонтално, което дава 
стимул за дългосрочното развитие на иновации.126 Голяма част от учас-
тниците в проучването на автора имат този вид опит, но малко органи-
зации са посочили това като основа за иновационна дейност. 

Отговорът, който преобладава сред 89,02% общо от всички анкети-
рани организации, определя частната инвестиция в иновационна 
дейност (1) като водеща. Анкетираните български организации имат 
превес в отговори „да“ за привличане на инвестиция в иновационна 
дейност от смесено финансиране по програма (3). това съвпада с посо-
чените в същите въпросници отговори относно измерване на ефекта от 
иновация след технологично обновление или от проекти, реализирани 
по програма за международен културен обмен. Сред българските орга-
низации отговорите с „да“ за категория 2 (обществена инвестиция) са 
по-малко от отговорите „да“ в полза на смесено финансиране за инова-
ционна дейност в партньорство с друга организация (или с други орга-
низации) (4). този факт отразява действителността, в която национална 
стратегия за финансиране на иновационна дейност в сектор „Култура“ на 
България не съществува. Иновационните проекти са търсени от организа-
циите, но партньорствата са рискови в среда на ограничено държавно подпо-
магане. Въвеждането на иновации в сектор „Култура“ – включително нови 
модели на бизнесуправление, стратегии за развитие на творчески ресурс и 
инвестиции в технологично обновление чрез обучения от ранна възраст – из-
остава.

България има своите „неуспешни“ примери за публично-частно 
партньорство, какъвто е „захарна фабрика“. Обявена за паметник на 
културата, тя е отдадена на концесия и в крайна сметка е продадена 
на частна фирма.127 друг пример за обществено-частно партньорство е 
„Червената къща – център за култура и дебат“. Пазарното предимство 
от концесията на „Червената къща – център за култура и дебат“ е, че 
тя подлежи на финансиране като център за съвременно изкуство (ви-
зуално, танц, скулптура и други), а също като център за дебати и като 
инициатор/партньор на проекти, нуждаещи се от многофункционал-
на зала със съвременна техника.128 При все това предприемаческата роля в 
стопанисването на сграда с културно значение е трудна цел в стратегическо-
то развитие на нестопанска организация.1 В настоящия анализ не се спи-
раме подробно върху темата за концесиите в България, засягащи обекти 
на културно или на природно наследство. У нас част от съществуващите 

1  Къщата в центъра на София е принадлежала на скулптора Андрей 
Николов. Сградата е паметник на културата от национално значение.

Фигура VI. Вид инвестиция в иновационна дейност (от долу нагоре): 1 – 
частна инвестиция; 2 – обществена инвестиция; 3 – смесено финансиране 

по програма; 4 – смесено финансиране в партньорство с друга организация 
(или с други организации), Колева 2012 г.  

(Отговорите са над 100%, защото е възможен повече от един отговор.) 



68 69закони нямат действащ механизъм. Секторите „Култура“ и „Екология“ 
досега не са обвързани законодателно в стратегия, която да защитава 
уникалните ресурси в България в природна или градска среда.129 

„Главна причина за повишената взискателност към публичния 
сектор е изключителният контраст между твърде ниската ефикасност 
в него и все по-високата ефикасност на частния сектор.“130 Отзивите 
сред обществеността относно Музей за съвременното изкуство „Со-
фийски арсенал“ като архитектурно-строителна реконструкция на 
паметник на културата в Южния парк поставят съществени въпроси 
относно ефективността на културното предприемачество.131 Проектът 
е партньорски, собственик на сградата е Министерството на културата, 
а ползвател – Националната художествена галерия. Като организации 
на бюджетна издръжка партньорите са еднакво изолирани от пазарна-
та конкуренция на стоки и услуги с културно съдържание. „Печалбата 
от дейността е несъществуващо понятие за мениджърите на държавни-
те организации. те обаче в условия на бюджетните си ограничения са 
принудени да държат сметка „какво“ създават и „с какви“ разходи го 
предлагат на обществото. …Новият мениджмънт пледира за поставянето 
на държавните учреждения в пазарни или квазипазарни условия, за да пред-
лагат в по-голяма степен услуги, които са в съответствие с предпочитани-
ята на потребителите.“132 Изводът е, че от икономическа гледна точка 
инфраструктурата с културна стойност „активира“ ресурсите си, кога-
то е управлявана от смесено дружество или в партньорство с културна 
организация. Тенденцията към амортизация в управлението на дейността 
и качеството на услугите може да се преодолее единствено чрез дейности, съз-
даващи измерим ефект върху потреблението на култура и върху развитието 
на творчески ресурс.133

На пазара в България се проявяват редица дефекти вследствие на 
продължително отдръпване на културните организации от процеса 
на иновации в производството и услугите. От една страна, културните 
организации, адаптирали се към комерсиален резултат, носят по-слаб 
касов риск; от друга –финансирането на творчески обмен в междуна-
родни процеси оскъпява създаването на нов продукт. От трета страна, 
комерсиалният интерес ограничава инвестициите в развитие на ауди-
торията (обучителен процес, привличащ нова или по-слабо представе-
на публика). По отношение на новите форми в съвременните визуални 
и междудисциплинарни изкуства, в дизайна на игри или съвременния 
танц, в медийни и интернетизкуства, както и в развитието и защита-
та на културни традиции пазарът на култура у нас е непълен.134 тази 

тенденция към ограничаване както на творческия капацитет, така и на 
аудиторията може да бъде преодоляна единствено чрез дейности в об-
ществен интерес. 

В България примерите за регламентирано обществено-частно парт-
ньорство в културна дейност, също не успяват да реализират възмож-
ностите си. Актуален анализ на архитектурно-етнографски комплекс 
„етър“ посочва неговия „потенциал за въздействие на културата върху 
развитието на местната общност.135 Към 2010 г. организацията има ут-
върден пазарен дял като единствен по рода си комплекс, но има нужда 
от иновативни услуги.136 През 2011 г. стимул за иновационни дейности 
дават проектите на 40 общини „за създаване и промотиране на ино-
вативни културни събития“ по Оперативна програма „Регионално 
развитие“.137 При все това липсва национална и регионална културна 
политика, която да позволи стратегическото развитие на проектите в 
дългосрочен план, съобразен с местния контекст на предприемачество 
и с глобалната конкуренция за потребителски интерес.

Въпреки посочените проблеми, съществуват отделни иновационни про-
екти, които доказват, че амортизацията на дейностите при „изолацията 
от пазара“, както и „комерсиализацията“ на културните продукти могат 
да бъдат компенсирани, ако се въведат навременни стимули за обществено-
частни партньорства. 

Платформата за изкуство „Фабрика за идеи“ в София дава представа 
доколко актуална е темата за проектно публично-частно партньорство 
по отношение на устойчивото развитие на територията и на пазара. 

138 Сдружението в обществена полза навлиза на пазара като продуцент 
за иновационни артистични проекти. В партньорство с частна орга-
низация (агенция за недвижими имоти) „Фабрика за идеи“ привлича 
различни инициативи, артисти и организации, активни в сферата на 
съвременната българска култура.139 

Проявява се и формата на асоциативен тип сътрудничество между 
партньори. В София „Алтроникс Лайт“ Студио (частна организация в 
областта на архитектурното осветление) предлага безвъзмездно своето 
пространство в центъра на града – „ Студио „Съспейшъс“, за целта на 
конкретен проект. Проектите, реализирани от създаването на студи-
ото, имат обща черта – те са рискови артистични и културни проекти 
на различни по вид организации. Например през март 2012 г. в Сту-
дио „Съспейшъс“ публиката посещава представления на спечелилата 
„Икар“ независима театрална постановка „Праехидно“.140 През май 
2012 г. в сътрудничество с частната организация „Интеркултура Кон-
султ“ в него се провежда европейска среща на пилотно издание на про-



70 71ект „Генерация“.141 Мястото и партньорството са отражение на целите 
на организацията „Алтроникс Лайт“: да се разшири взаимодействието 
между организации, споделящи иновационна цел в сектора на култу-
рата. 

Идентифицираните проявления на обществено-частни партньор-
ства, които подпомагат иновационни проекти, дават основание за раз-
витие на рисково предприемачество в обществен интерес. за целта 
следва да се разработят национални и регионални програми, базирани 
на индикатори, измерващи въздействието от иновационните проекти 
върху участниците, региона и националното стопанство. 

Основни изводи и обобщения от изложението  
във Втора глава:

Иновациите в проектите на културни предприемачи имат конкрет-1. 
ни параметри. Следователно инвестициите в иновации могат да бъ-
дат планирани на база ефективност. Положителното въздействие от 
реализираните промени върху организацията и нейните партньори 
може да бъде измерено (в националното стопанство, в региона и на 
глобалния пазар). 

Културният предприемач има 2. стратегически избор за участие в 
партньорство с иновационна цел. В контекста на България за субси-
дираната организация иновационният проект в партньорство е шанс 
да преодолее изолираното си от пазарната конкуренция развитие. 
Партньорството е възможност да приеме промените в пазара, като 
предложи ново съдържание, нова форма или метод за развитието 
на аудитория. за комерсиалната културна организация иновацион-
ното партньорство е шанс да постигне дългосрочна цел: устойчиво 
позициониране на пазара в партньорство с обществени и частни ор-
ганизации. В смесеното предприемачество се развиват конкурентни 
предимства. Въвеждат се нови технологии, посрещат се нуждите на 
потребителя, подобрява се достъпът до глобалния пазар и други.

Обединяването на обществени и частни ресурси позволява да се 3. 
постигне значима дългосрочна цел на основата на добит полезен 
външен ефект от иновационен проект. Чрез партньорството в ино-
вационен проект се неутрализира конкуренцията при въвеждане на 
новост в управлението на свързани дейности в пазара на култура; по-
стигат се подобрения във веригата на стойността и се създават конку-
рентни предимства за културните стоки и региони. 

Ключовите аспекти на положителния ефект4.  от иновациите в кул-
турния пазар, характерни за 21 век, вече са изследвани в европа и се 
потвърждават у нас. това изисква да се отчете нуждата от въвеждане 
в програмите на индикатори за измерване на въздействието, което 
иновационни проекти имат върху икономиката и върху обществото. 
Очаква се тези индикатори да измерват  външни и вторични ефек-
ти, както и ефекти върху дългосрочното развитие на всички участ-
ващи на пазара културни организации.

Въздействието на иновационния проект е обект на икономическа 5. 
и социална оценка на сектор „Култура“ в европейския съюз. У нас 
липсват национална стратегия и местни политики, които да спо-
собстват дългосрочната оценка на иновационно въздействие. Не са 
въведени механизми за балансиране на комерсиалния и обществения 
интерес, които да стимулират смесено културно предприемачество. 
Главната роля в решаването на този сложен проблем ще изиграе съз-
даването на стратегия за развитие чрез иновация. В допълнение фор-
мулирането на културни политики следва да включи участниците от 
частния и третия сектор. 

Субсидията в пълния размер на измерения положителен ефект6.  от 
иновациите, въведени от културните предприемачи, има пряко въз-
действие върху икономическото развитие. тя ще позволи интернали-
зиране на ефекта от свързаност на политиките за иновация в нацио-
налното стопанство и ще създаде устойчива връзка между местния и 
глобалния пазар на култура. 

Без механизмите на въздействие да са били планирани в страте-7. 
гия, опитите на българските организации да структурират своята 
производствена верига и да привличат потребителски интерес чрез 
общ маркетинг с други организации няма да са ефективни. Без стра-
тегия за развитие прилаганите индикатори на проектно ниво няма да 
отразяват реален резултат.

Основните дефицити в настоящите механизми на иновационно парт-8. 
ньорство в България намират израз в конкретни непазарни стимули 
за иновационна дейност. те следва да бъдат преодолени чрез конку-
ренция за обществени ресурси на база ефективност на планирано 
и измерено въздействие върху пазара на култура. 



72 732.4. Иновациите и предприемаческият подход в културния 
сектор: вектори на стратегическото управление,  

доц. д-р Лидия Върбанова1

1. Специфика на стратегическото управление в сектор „Култура“ 

Стратегическият мениджмънт в сектор „Култура“ е процес, насочен 
към решаването на творчески, организационни, маркетингови и фи-
нансови проблеми и постигането на дългосрочни цели по възможно 
най-ефективен начин. 

Стратегическото управление помага на една творческа организация 
да излезе извън рамките на ежедневното оперативно управление и да анали-
зира своите дългосрочни приоритети, да намери оптималния баланс между 
планирането на творческия процес и мениджърските подходи в един дъл-
госрочен период и да функционира по ефективен начин, стремейки 
се към финансова устойчивост в бъдеще. Важно е да се отбележи, че 
стратегиите в сектор „Култура“ на организационно ниво винаги са зависи-
ми от общия модел, особеностите и подходите на културната политика в 
една страна.

Процесът на стратегически мениджмънт в изкуствата и културата 
има своите особености. творческите организации са предприемачи, 
които балансират артистични и творчески дейности с мениджърски 
функции и допълващи дейности. друга особеност е, че те са много за-
висими от микросредата, в която функционират – от техните донори, 
спонсори, финансиращи институции, публика, потребители и парт-
ньори. Промяната в приоритетите и тенденциите на развитие на тези 
външни заинтересовани групи рефлектират пряко върху стратегиите 
на тези организации.

Стратегиите в творческите организации се различават съобразно го-
лемината на организацията, вида изкуство, институционалната и пра-
вовата организационна форма, финансовия модел, фазата на разви-
тие на организацията и други фактори. Нестопанските организации в 
сектор „Култура“ разчитат предимно на външна финансова подкрепа 
и не извършват дейности с цел печалба, но положителният финансов 
резултат в края на годината е предпоставка за реинвестиция в бъдещо 
развитие. търговските организации разчитат предимно на приходи от 
продажбите на творчески продукти и услуги. От тези приходи и от раз-
витието и предлагането на периферни комерсиални дейности те ин-
вестират в конкурентни предимства. за всеки вид организация устой-

1  Част от текста е базиран на книгата: �a�ban�va, L. Strategic Management 
in the Arts, 2013. Повече информация за автора – www.lidiava�ban�va.ca

чивото развитие в условията на задълбочаващ се финансов дефицит 
и намаляване на източниците на външна финансова подкрепа на из-
куствата изисква стратегическо мислене и подход, съчетан с предпри-
емачески талант и способност за иницииране и въвеждане на иноваци-
онни проекти. ето защо мениджърите в областта на изкуствата трябва 
да са едновременно предприемачи и иноватори, за да могат непрекъснато да 
търсят нови възможности, нови творчески продукти и услуги с иновационна 
стойност, нови пазарни ниши, както и нови начини за разрешение на социал-
ни проблеми със средствата на изкуството (виж Фигура 2.).    
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Фигура 2. Предприемаческият подход и външната среда (екосистема)



74 752. Иновациите като елемент на стратегическото управление в сек-
тор „Култура“

Иновациите са много важен елемент в управленските стратегии на 
творческите организации. Иновацията води до ефективен краен резултат 
и това я отличава от същинското творчество. Иновацията фокусира вър-
ху уникалността и различието, което води до определен икономически и со-
циален ефект в бъдеще. Стратегиите и иновациите са взаимно свързани, 
от една страна, успешните иновации са стратегически насочени. те се 
стремят към новост, промяна, която води до икономическа ефективност и 
финансова стабилност на организацията в един дългосрочен период от 
време. От друга страна, една ефективна стратегия, която е адаптивна 
към промените на външната икономическа, политическа и социална среда, 
неизбежно съдържа иновативни елементи.

за всяка бизнесорганизация процесът на иновации трябва да е по-
стоянен с оглед дефиниране, поддържане и развитие на конкурентно-
то предимство. Бизнесразвитието и бизнесиновацииге са преимущест-
вено свързано с генериране на печалба, развитие на фирмата въз ос-
нова предимно от нарастване на приходите от продажби и това стои в 
основата на стратегическите цели в тези организации. Стратегическите 
иновации на нестопанските организации са фокусирани главно върху 
творческата политика, развитието и обучението на аудиторията, дос-
тъпността на по-голяма част от населението до творческите продукти и 
услуги, разработването на образователни и социални проекти. Въпре-
ки това нестопанските организации също следва да внедряват елементи 
на предприемачество в стратегическите си концепции с цел да увели-
чават потребителите си и да разширят източниците си на финансира-
не извън традиционно познатите – държавни субсидии, дарителство и 
други. Разработването на иновативни предприемачески проекти е сигурен 
път към бъдещото устойчиво развитие на една организация.

Иновациите се основават до голяма степен на използването на мест-
ни ресурси. ефективната културна политика на един град и регион 
е важна предпоставка за развитието на иновационен климат в сектор 
„Култура“. Създаването на предприемачески инкубатори и акселератори 
за подпомагане на пазарната реализация на иновативни творчески 
проекти и услуги е един от начините за насърчаване на бизнесориен-
тацията в културния сектор и за разработването на регионални страте-
гии за устойчиво развитие в сектор „Култура“. 

3. Съвременните мениджъри в културния сектор: предприемачи 
и иноватори

тъй като творческите организации функционират като „отворени 
системи“, мениджърите и администраторите в културата осъществяват 
непрекъснато контакти с външни групи и организации с цел коорди-
нация, продажби, взаимодействие и партньорство (виж Фигура1.). за-
силващата се конкуренция поставя иновациите и предприемачеството 
в дългосрочните приоритети на всеки ефективно работещ артмени-
джър. В неговите ръце е създаването на предприемачески климат и 
внедряването на идеи, които могат да се превърнат в пазарни възмож-
ности в бъдеще. 

Мениджърите с предприемаческо поведение са мениджъри с визия и 
аналитично мислене, способни да открият и разработят иновационния 
потенциал на организацията за създаване на висококачествени и търсе-
ни творчески продукти и услуги. Освен това те са и социални лидери, 
тъй като тяхната дългосрочна цел е създаването на обществени ценнос-
ти и участието в положителна социална промяна чрез средствата на 
изкуството. Важен аспект на мениджърските дейности в сектор „Култу-
ра“ е работата в мултикултурен контекст, тъй като съвременните ауди-
тории и потребители са хетерогенни. Комуникативните способности 
на културните мениджъри са предпоставка за иновативно мислене и 
действие, защото иновациите в изкуството се апробират и развиват в 
процеса на взаимодействие с аудиториите и потребителите. 

Осигуряването на постоянен вътрешноорганизационен иновацио-
нен фонд е жизненоважно за всяка организация, независимо от ней-
ния размер. Отделянето на средства за експериментално развитие, на-
сърчаването на иновационната активност чрез предоставянето на време, 
пространство, финансова или организационна подкрепа са водещи фактори 
за развитието на иновационен климат в организациите от сектор „Култу-
ра“. Вътрешноорганизационното предприемачество в културния сек-
тор има двойна цел – увеличаване на приходите и развитие на бъдещи 
аудитории. Стратегиите, иновациите и предприемачеството в сектор 
„Култура“ са свързани. ефективната стратегия води до възможно дълго-
срочно устойчиво развитие само ако една организация се различава от оста-
налите или ако създава нещо принципно ново, което привлича потребители, 
публика, финансиране и обществено внимание. 
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ТРЕТА ГЛАВА 
АКТИВИЗИРАНЕ ВъЗдЕйСТВИЕТО 

НА ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ 

Предмет на тази глава са принципите, които се прилагат при 
планирането на иновации в сектор „Култура“ и при оценяването 
на въздействието им (в това число и иновация, реализирана в 
партньорство).

3.1. Отчитане динамиката на потребностите от иновация  
на пазара на култура

 
През новия век културният сектор продължава да се характеризира 

с пазарни дефекти, които се компенсират с обществено подпомагане. 

Крачка напред е признанието за благотворното въздействие на този 
сектор с доказан икономически принос и пряко въздействие върху об-
щественото благосъстояние.142 Определени културни дейности са пред-
мет на политики, инвестиращи в неговото развитие.143 Налице е засилен 
интерес към анализа на икономическото и социалното въздействие от инова-
циите в сектора на културата. Цели се обвързване на политическите с фи-
нансовите инструменти за развитие на икономиката на обединена Европа в 
периода 2013–2020. 

европейската комисия предвижда създаване на универсален метод 
за измерване на „устойчив растеж в творческата икономика, базира-
на на знанието“, който ще се използва и в икономически инструменти, 
насочени към сектор „Култура“.144 През 2012–2013 г. ЮНеСКО, отделни 
национални стопанства (напр. Норвегия, Италия) и Балтийските стра-
ни ще тестват експериментални модели за използване на иновационни 
индикатори в сектор „Култура“. На Фигура �III. от емпиричното из-
следване на автора е представен паралел между анкетираните българ-

ски и чуждестранни организации. Почти половината от тях проследя-
ват ефекта от иновационна дейност чрез индикатори или с анализ на 
стандартни бизнеспоказатели. 

41,46% от анкетираните български организации и 48% от чуждестран-
ните са отговорили, че културната организация измерва иновационно 
въздействие. това различие частично се дължи на нужните за целта 
ресурси (време, знания и технология), с които голяма част от органи-
зациите в България и по света не разполагат. Ситуацията е аналогична 
и в третия сектор, включително инициативи на дейци на изкуствата, но 
в обществения сектор се усложнява от липсата на пряка мотивация за 
промяна. Частният сектор е най-активен, но също има скромен капаци-
тет за анализ на иновационно въздействие поради факта, че на пазара 
на култура преобладават микро и малки организации. 

 емпиричните данни доказват също, че иновационната активност 
обвързва зрелостта и обема на пазара с опита на организациите. тра-
ен процент от българските културни предприемачи, регистрирани 
след 2007 г., и нарастващ сред международните се ангажират с инова-
ционна дейност с цел по-добра конкурентноспособност. този факт ве-
роятно се обуславя от навлизането на нови политики в еС и в отделни 
стопанства, които стимулират иновационната активност на организа-
циите, създаващи стоки и услуги с културно съдържание. В обозримо 
бъдеще тези предприемачески дейности в европейския съюз ще са част 

Фигура VIII. Организации, които измерват въздействие  
от иновационна дейност, Колева 2012



78 79от единна база данни за измерване на икономическия принос на сек-
тор „Култура“ в „Европа 2020“.145 

И днес европейският културен сектор е част от водещи инициати-
ви, насочени към стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Основно това са дейности в: „Съюз за иновации“; „Програма 
за навлизане на цифровите технологии“; в областта на „Справянето с 
измененията на климата“; „Програма за нови умения и работни места“ 
и в „Индустриална политика в ерата на глобализацията“. С цел дъл-
госрочен растеж „европа 2020“ предвижда да укрепи връзката между 
образованието, обучението и културните и творческите индустрии. 
това ще стимулира развитието на малките и средните предприятия в сек-
тор „Култура“ и в творческата икономика.

Целта на тези мерки е полезно взаимодействие между производство-
то на стоки и услуги с културно съдържание и останалите сектори на 
икономиката; между секторните политики.146 През 2009 г. в европа за-
етите на повече от една длъжност в сектор култура представляват двойно 
по-голям процент спрямо заетите на две длъжности в останалите сектори. 
За сравнение в България е отчетена временна заетост в сектор култура с 
2,5 пъти по-голяма спрямо тази за останалите сектори.147 тези данни по-
казват тенденцията в европа сектор „Култура“ да профилира своите 
кадри в умения, преносими към други сектори. Особено ценен в ев-
ропа е предприемаческият профил с цел собствена реализация, то-
ест самонаети дейци на изкуствата, независими продуценти и други. 
Конференция, посветена на културните и творческите индустрии в 
България, изведе през 2011 г. осъзнатата нужда от изграждане на пропазарни 
бизнесумения.148 

Основните модели за измерване на потребностите от иновация и за гене-
риране на иновационно въздействие от сектор „Култура“ в икономиката и 
обществото представят пазарната и стопанската дейност на културните 
организации, разгледани тук.

3.1.1. Иновационни проекти и устойчивост  
в сектор „Култура“

 
Конкурентноспособността дефинира нови приоритети за култур-

ното предприемачество, сред които и дългосрочно развитие в полза на 
бъдещите поколения, тоест устойчиво развитие.1 Нужна е иновация в из-
граждането на обществен интерес към местните културни ресурси и 
за постигане на устойчивост в развитието на местен културен капитал. 
Комуникацията с потребителите неизбежно трябва да съпътства гене-
рирането и създаването на нови продукти и услуги. Според Патриция 
Пирингер, директор на връзки с обществеността в Музея за съвременно 
изкуство „Лудвиг“ в Будапеща, културният предприемач и публика-
та са партньори – интересите им трябва да срещат.2 този подход може 
да се илюстрира със следния пример на иновация в производството и 
потреблението. 

Иновация, реализирана в маркетинга на музика в Бразилия, постига 
пряко въздействие върху устойчиво позициониране на пазара. Музи-
кантите създават и произвеждат огромен брой собствени компактди-
скове на ниска цена. те доставят директно част от производството си 
„безплатно“. творците промотират своята музика на място: чрез про-
дажби на улицата на символични цени и чрез малки „текнопразнен-
ства“ през цялата година. В крайна сметка продуцентите на големи му-
зикални „събития“ избират сред тях своите изпълнители. Именно този 
подход гарантира на по-големите бизнесорганизации в развлекателна-
та индустрия голям диапазон нов талант и лоялна местна публика. 
Същевременно местните автори запазват интересите на аудитори-
ята и своята ниша в пазара на изкуство. така се отваря нов цикъл за 
продуциране и изпълнение на музика.149 

Подобен иновативен маркетингов подход е несъвместим с пирами-
дата на професии според утвърдената класификацията на Организаци-
ята за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Според новия 

1  „Устойчивото развитие е такова развитие, което удовлетворява 
нуждите на сегашните поколения, без да подлага на риск способността 
бъдещите поколения също да удовлетворяват своите нужди“. В тази де-
финиция се включват както икономически, така и социални фактори и 
околна среда. това е определението, използвано в доклада на Комисията 
по околна среда и развитие към ООН през 1987 г. (B�undtland C�mmissi�n). 
2  затова се разработват маркетингови програми като „Общност в гра- затова се разработват маркетингови програми като „Общност в гра-
да“, „Изложба в автобус“ за училищата, „Сцена за публиката“ и др. Виж 
Koleva P., Stepanovic Т., Sorbello М. 2011.

Снимка: Проект Движение и миграция, гр. 
Бяла, 2011 г.



80 81устойчив модел „художествените дейци“ са професионалисти, които 
реализират дейности в свързани етапи, насочени към концентрично 
изградени пазарни ниши.150 Сравнение с интерпретация на автора на 
двата модела е показано в таблица 6. 

Таблица 6. Индекс на професии в сектор „Култура“ на ОИСР  
и устойчив модел на творчески професии в 21 век 

Индекс на ОИСР Практически модел – Текнобрега*

Основна професия Музикант

Частична заетост Музикална индустрия 

Доброволец Развлекателна индустрия

Хоби151 Звукозаписно студио

трудно би било да се каже доколко занятията „артист“, „мениджър“ 
и „продуцент“ са разграничени в новия производствен модел. По-ско-
ро всеки от заетите в сектора „Култура“ в даден момент използва раз-
лични знания. 

Налага се изводът, че статистическите данни, използвани от ОИСР 
(и в национални анализи), не са изцяло адекватни на пазарната дейст-
вителност поради строгото разграничаване на професионалните про-
фили на ангажираните с културно производство и заради прекомерно 
сегментиране на етапите в цикъла на предлагане и на нишите на по-
требителско търсене. Повечето обсерватории на икономиката на кул-
тура в европа анализират данни от пазара на култура, които включват 
ръст или спад на потреблението, заетостта в сектора и други. Проме-
ните в модела на производство и потребление не са отразени директно 
в налични показатели за развитие, поради което са нужни специални 
проучвания. 

Качествата на човешкия ресурс и новите технологии са важен източ-
ник на иновация за устойчиво развитие на сектор „Култура“.тази теза е 
особено актуална в икономиката на знанието и не много положителна 
за България – последна по брой на студентите със специалности, свързани с 
култура, спрямо общия брой на студенти за 2008/2009 г.152 те са едва 12 % 
от всички студенти в националното стопанство, което цели устойчиво 
развитие и творческа икономика като водещи фактори за растеж. за 
сравнение: Италия води класацията на двайсет и седемте страни-членки 

на ЕО. Неизмеримият външен ефект от пренос на иновации между ико-
номическите сектори дава здрава основа за тези измерими. В Италия 
на всеки 100 евро, инвестирани в култура, е измерен прираст в БВП с 
мултипликатор от 2,49. В местната икономика всяка производствена 
единица в сектор „Култура“ генерира прираст към други производства 
в местната икономика с мултипликатор – 1,65.153 Този ефект се дължи на 
увеличено пряко търсене на културни блага и на външно въздействие в при-
раст на потреблението на услуги и стоки в сектори, свързани с пазара на 
култура.154 

Преодоляването на информационната асиметрия в потреблението чрез 
създаване на предварителни връзки с процеса на предлагане е форма на ино-
вационно въздействие върху потребителските навици. По този начин екс-

плоатацията на културни обекти и/или инвестициите във фестивали 
имат косвен принос към националното стопанство. те са в състояние 
да повлияват икономиката на своя регион и водят до прираст на ико-
номическата активност в страната. Положителен икономически ефект 
създават междусекторните връзки в производствената верига (кос-

Фигура XI. Организации, които измерват външно въздействие  
от иновационна дейност, Колева 2012 г.



82 83вено въздействие) и повишеното търсене на услуги и стоки (пряко 
въздействие).1 Същевременно развитието на творчески ресурс и фор-
мирането на потребителски интерес е пряко обвързано с активните ор-
ганизации на местния пазар. Важно уточнение е, че икономическият 
и социалният ефект от сектор „Култура“ е забележим основно на 
местно ниво или в регионите. Мултипликаторът на ефекта като при-
раст в БВП намалява с отдалечаване от ядрото на културна дейност. 

Участниците в авторското проучване потвърдиха своя интерес към 
изследване на ефекта от инвестициите в сектор „Култура“. Рядкост е 
културните организации да разполагат със собствен ресурс за разрабо-
тване на детайлна оценка на икономически и социални ползи. трудно-
стите при дефинирането и измерването на ефекта от културните дей-
ности са свързани и с политическо влияние, което препятства прилага-
нето на ясни методи на управление на иновационния процес. затова е 
изненадващ големият брой организации, които участват в измерването 
на външния ефект от своята иновационна дейност.

Според Фигура XI. 75,61% от анкетираните български организации 
и 80% от чуждестранните измерват ефект от иновация чрез данни, 
предоставяни за националната статистика, чрез проучвания на пазара 
и оценка от потребителите; от международни изследвания и други. 

Рядко са изследвани промени в производствения цикъл и в потре-
бителските нагласи, които отразяват динамичен пазар в постоянна ко-
муникация с мрежа от производители и публика.155 трошби предлага 
индикатор за устойчивост на културния капитал за измерване на ус-
тойчивост от гледна точка на икономика на културата.156 (терминът 
„културен капитал“, използван тук, съвпада с дефиниция, използвана 
в изследване на културното наследство в България от 2011 година.2) 
Според трошби устойчивостта на културния капитал не се основава на 

1  St�ategic Study The Economy of Cultural Heritage and Landscape 2010: 131.
2  „Културен капитал“ – капитал, който притежава както икономиче-
ска, така и културна стойност, свързан и с понятието „социален капитал“: 
инвестиране в социални отношения с очаквана възвращаемост на ниво „па-
зар“. Архитектурни сгради, културно наследство – движимо и недвижимо, 
произведения на изкуствата като картини и скулптури и други артефакти – 
всички те осигуряват както материални, така и нематериални ползи и имат 
многобройни преки и косвени ефекти за личността и обществото. Източ-
ник: „Културното наследство и икономическият растеж“. Обсерватория по 
икономика на културата, София: НФК, 2011 г. 

индекс, включващ принос към БВП1, инвестиции в заетост, потребителска 
активност по категории продукти/услуги и сателитни статистически ин-
дикатори.2 В синхрон с по-новите разработки, в модела на трошби се 
идентифицират количествени и качествени индикатори, които са опреде-
лени в конкретни културни политики, обвързващи икономическата 
дейност на сектор „Култура“ с други сектори. Изходната формула е 
1) V = V(Ke, Kc), където: V e стойността на активи в културен капитал 
(например музеи, известни произведения на изкуството, сгради с кул-
турно значение); Ke обозначава икономическа стойност на културни-
те активи в определен момент във времето, измерен с финансов индекс; 
Kc означава културна стойност, определена спрямо индекс за ценност 
на общественото благо. за определен период време у, K носи приход V, 
измерван с пазарна цена и също с индекс на благосъстояние. 

Например комерсиалната дейност от културния туризъм или от 
произведения на изкуството, представени пред публика, има нетна 

1  „Брутният вътрешен продукт е основно индикатор за това с каква 
бързина ресурсите се превръщат в паричен поток, независимо от ефекта 
върху обществото. Това едва ли е индикатор за благосъстояние.“ B�ssel, 
H. Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications, 1999.
2  Устойчивото развитие е невъзможно, без да се поставят във взаимо- Устойчивото развитие е невъзможно, без да се поставят във взаимо-
връзка икономическите отрасли, използващи природни ресурси и тези, ба-
зирани на човешки ресурс. Виж Pea�ce, D. W. and G. D. Atkins�n Capital theory 
and the measurement of sustainable development: an indicator of ‘weak’ sustainability, 
1993, стр. 103–108.

2а)  уe = F (X, Ке)

2б)  уc = F (X, Кс)

X – вектор на инвестиции (труд, 

оперативни разходи и др.), 

определени от културната политика; 

F – закономерна възвръщаемост от 

обема на производство при норма на 

пределни разходи.

П
ър

ви
 ц

ик
ъл

Втори цикъл  уc2 = Кс1

уe2 = rKe1

r обозначава икономически 

коефициент на 

възвръщаемост от културния 

капитал. Уe2 е приход, който 

може да се инвестира в 

производството или в друга 

дейност. 

Фигура 3. Устойчивост на културния капитал по модел на Трошби  
с втори цикъл, интерпретиран от автора



84 85стойност. те също имат стойност в „прираст в културен капитал“, 
част от който е неделимо обществено благо със своя принос към иконо-
мическото развитие. този модел на устойчивост дефинира зависимост 
между предходно ниво на произведен културен капитал и настоящата 
оценка на икономически актив и благосъстояние. Разходите за устой-
чиво възпроизводство на културния капитал в края на период у се из-
мерват с функциите: 2) ye = F (X, Ke) и  yc = F (X, Kc). Моделът доказва, че 
инвестициите в култура се възвръщат на втори етап – при поддръжка на 
състоянието на наличния културен продукт/услуга и с инвестиции за създа-
ване на потребителски интерес.

допуска се, че в края на период у културният капитал е произвел 
културно благо с културна стойност Kc, което е изконсумирано без ос-
татък. 3) Уe = C + I  

Моделът допуска, че в края на период у културният капитал с ико-
номическа стойност се разпределя в поддръжка на капитала за произ-
водство и за инвестиции в бъдеща поддръжка. за всяка величина във 
вектор Х може да се определи 4) Уe = r Ke , където r е норма на възвръща-
емост на активите в културен капитал. В този опростен модел всички 
инвестиции се реинвестират, следователно 5) I = r Ke 

Аналогично за културната стойност Kc вектор Х се преобразува в уc 

= aKc. Индексът r означава оценката на обществото за продукта/услу-
гата. Моделът допуска, че този индекс нараства пропорционално на 
нивото на инвестиции от предходен период. явно е, че състоянието 
на културния капитал е било влошено, ако културното благо не е било 
окачествено като ценно за обществото. В този случай е било произведено 
нулево благо Кс = 0. Но при наличие на инвестиции Кс има положителна 
величина. (тук моделът на трошби спира, но може да бъде продължен с 
втори цикъл, както е посочено горе (уc2 = r Кс1).

Моделът е опростен и не засяга разновидности в дейности в сектор „Кул-
тура“. Например не обяснява случаи, когато себестойността на културни 
блага с ограничена аудитория трябва да намери непазарен принцип, за да се 
компенсира стойността на възпроизводство (пример – сценичните изку-
ства). Не е посочен и принципът за оценяване на културното благо като 
обществено полезно; вероятно се има предвид предвиждане на потреби-
телски интерес за обща или за специализирана аудитория от страна на ор-
ганизация-производител, оценката на художествени достижения от страна 
на гилдии и експерти или потенциал за пазарно предлагане от страна на ин-
веститори. Базирайки се на явната взаимозависимост между обем на 
инвестиции в културно благо и обем на икономически принос във вре-
мето, трошби акцентира върху основния проблем на устойчивостта 

в сектор „Култура“: необходимостта от инвестиции в иновационни 
дейности. 

Все още открит остава въпросът за превръщането на актуалния културен 
капитал в разход за бъдещи блага, при това в достатъчен обем и качество, за 
да са ценни за всички потребители и творци в бъдещето. за „известните“ 
творби на изкуството и за определени утвърдени имена на артисти и 
музеи можем да предположим наличието на нетна стойност. (В опре-
делен смисъл те са конвертируем културен капитал). за новите проду-
кти и новите дейци на изкуствата обаче тези стойности са в процес на 
формиране. Бъдещата пазарна оценка, бидейки културен капитал или 
благо, ценно за обществото, изисква целеви инвестиции. те не са вза-
имнозаменяеми с разходи и ползи от предходния период на възпроиз-
водство на културен капитал (въпреки че са зависими от него). трошби 
определя производството на съвременните изкуства като индустрия на 
„потребителски стоки“ или като „инвестиционен разход“ за средства 
на производството, които ще се амортизират напълно във втори цикъл. 
трошби определя за задача на 21 век да се докаже приносът на „култу-
рата като двигател за икономически ръст и развитие“.1 Именно това 
е основна цел на цитираната вече „Европа 2020 – Стратегия за интели-
гентен, устойчив и приобщаващ растеж “.

Социалната страна на иновационното въздействие от проекти на кул-
турни организации върху култивиране на сплотени обществени структури 
и за развитие на хоризонт на таланта е от централно политическо значе-
ние. Иновационните културни проекти носят стратегически ползи и 
растеж в икономика, характеризираща се с интензивност на знанието. 
Липсата на адекватни политики за развитие на иновациите в полза на 
микропредприемачите и за развитие на аудиторията водят до промени 
в качеството на културното съдържание – най-съществената дефор-
мация на сектор „Култура“ в България. 

дотук видяхме в нова светлина традиционната взаимозависимост 
между участниците в пазара на култура и нуждата от иновация: а) пред-
поставките за иновационни партньорства, и б) дефицитите на проект-
но партньорство между организации с еднообразен опит (определен 
от вида на производство, източниците на финансиране, пазара и т.н.). 
Изводът, до който достигнахме е, че индикаторите за успешна иновация 
смесват индикатори за пазарен резултат с индикатори за прираст в нема-
териални активи. Следва да посочим причините за успех в условия на 
отворена иновация. 

1  Th��sby, D. 2005: 6. Именно това е посочено в заглавието на „Евро-
па 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, 
COM(2010) 2020.



86 873.1.2. Мрежово предприемачество в сектор „Култура“  
и управление на иновациите в икономика на знанието 

В новата икономика (на знанието и творчеството) икономическите 
индикатори за растеж са свързани с потреблението на време и енергия, 
с бързината на устройствата за комуникация и с индустрии като транс-
порта или с познания за екология и технологии в традиционните занаяти.1 
Колман определя този външен ефект от иновации като ефект на ал-
тернативните разходи. това е инвестиционен избор, насочен към съз-
даване на нови ресурси за сметка на средствата, насочени към печалби 
без риск.2 „Иновациите са търсени промени, с които се зараждат и утвърж-
дават бъдещи промени, свързани с технологии, икономически и обществени 
практики.“3 

В голяма степен ползите от иновационни дейности са също и външ-
ни, защото прехвърлят границите на една фирмена дейност и на 
определен сектор. те не могат да се присвояват напълно от фирмите, 
които поемат разходите за тях. При тези условия други фирми и орга-
низации ще инвестират по-малко от необходимото в научна, изследо-
вателска и развиваща дейност (НИРд). Иновациите в сектор „Култура“ 
са пример за резултат от инвестиции в човешки ресурс и в технологии (из-
следвания и развитие), свързани с човека, които въздействат на обществото 
като цяло. 

Насочените към обществения сектор инвестиции в иновация се 
структурират в конкретни области чрез инвестиционни програми. 
Например „Седма рамкова програма на изследване и развитие 2007–
2013“157 в европейския съюз акцентира върху партньорство с цел инова-
ция при решаване на предизвикателства, засягащи всички икономи-
чески сектори..158 България не е най-активният участник в програмата. 
една от причините е, че у нас прилагането на метода на „отворената 
иновация“ за реализиране на иновационни проекти се случва не чрез, 
а въпреки липсата на политика. този методът предполага полза в ин-
терес на потребителите, а целта е да се пренесат знания между различ-

1  В световните мрежи вече съществуват сдружения от партньорски ини- В световните мрежи вече съществуват сдружения от партньорски ини-
циативи в много области на устойчивия дизайн. Виж Дизайн за обществени 
иновации с цел устойчивост, www.desis-netw��k.��g (достъп 14.12.2011).
2  Виж Ka�ie�, T. Intellectual capital, 2010, стр. 103.
3  H�waldt, J. and M. Schwa�z, Social Innovation: Concepts, research fields and 
international trends, 2011 

ни по вид и обем производства.1 Именно отвореният метод придава на 
иновациите в сектор „Култура“ характер на мрежово предприемаче-
ство с обществено значение. 

В комплексни партньорства в сектор „Култура“ са нужни време и 
усилия, за да се извоюва доверие между обществените администрации, 
професионалистите и частния интерес. При липса на мотивация и на 
ресурси „много културни организации предпочитат да работят самосто-
ятелно и преживяват, без да си поставят стратегически цели“.159 Изборът 
обаче се оказва пагубен за много от тях, защото те работят в конкурентни и 
наситени пазари. Целите са различни: съответно за едните успех е „из-
мерената“ социална полза, а за другите – постиженията в качеството на 
продукта и пазарната му реализация, но споделят общи ползи. 

Чрез проектни дейности партньорите развиват нематериалните ре-
сурси за производство – като обмен на ноу-хау и технологии. Ползите от 
партньорството са много и затова инвестициите в метода на отворена 
иновация се възвръщат. В частния сектор пример за този модел дават 
компании като „теско“, „Нокиа“ (Tesc�, N�kia), а сред организациите 
с обществено финансиране пример е „Ангел на изкуството“ (A�tangel). 
„Гаранция за постиженията в дългосрочен план не е утвърждаване на 
определена структура на производство, а постоянното формулиране 
на нови предпоставки за успех.“ 160 

Мултипликаторите на иновационно въздействие могат да варират от 
възвръщаемост на инвестициите чрез продадени нови продукти и съпът-
стващи услуги до мултипликатори на ефекта чрез брой въвлечени в проекта 
предприемачи и артисти, които ще променят производствената верига. за 
организациите, участвали в емпиричното изследване на автора, първи 
по степен на важност за полезен външен ефект от иновационната им 
дейност са индикаторите, които са с пряко отношение към развитието 
на професионална среда и открит обмен на ресурси и блага на пазара 
на култура. Според културните предприемачи това са:

1. Изградени нови професионални мрежи;
2. Активна връзка с аудиторията на изкуствата и културата /засилена 

връзка на творците с местната общност; 
3. Иновация в бизнесмодели и практика.161 

емпиричното изследване потвърждава приложимостта на проекти 
с метод на отворена иновация, в които обменът на информация и зна-

1  Иновационните дейности, водени от „(интересите на) потребителя“, 
пресичат границите на икономически дейности. Виж „Културни статисти-
ки 2011“ евростат, Cultural Statistics 2011.



88 89ния е част от многостранно партньорство на организации от различни 
сектори. Културните предприемачи предвиждат ползи и различават 
индикаторите за успех в конкретен проект в партньорство. Същите ор-
ганизации участват в паралелни дейности и обменят идеи, които ще са 
полезни в собственото им развитие и в планиране на нови партньорски 
проекти. 

Проведеното авторско проучване показа също, че за културните 
организации не е чужда идеята за икономика на обществената соли-
дарност. тя вдъхновява все повече хора, заети в сектори като информа-
ционни и комуникационни технологии, култура, услуги в устойчиво 
развитие на екологията и други. Иновативни форми на икономическа 
дейност попадат в полезрението на правителствата, които не успяват 
да разрешат проблемите на благосъстоянието. Икономиката в този нов 
мироглед е основана на плуралистичната структура на собствеността, 
включваща силен частен сектор, кооперативен и държавен сектор, 
работещи в конкурентна среда и с равнопоставеност пред закона. 
това са предпоставки за партньорство в проекти на културата между 
отделните сектори. Потребността от иновация на пазара на култура, ди-
намично променяща се, успоредно с необходимостта от устойчивост в раз-
витието на културния капитал са два аспекта на конкурентоспособността, 
които се постигат чрез: 1) използването на нематериалните активи като 
основни в производството, и 2) чрез предлагането на продукти и услуги в 
мрежово предприемачество. 

Най-популярната представа за конкурентноспособност в съвремен-
ната икономика ни дават професиите, свързани с дизайн. знанието оп-
ределя не само създаването на красив външен вид, но и използването 
на „интелигентни“ материи и процеси в дрехи162, предмети, сгради и 
в социални структури. Признанието за „интелигентите решения“ на-
раства с навлизането на новите технологии в процеса на индустриално 
производство. този факт има отношение в страните с висок потенциал 
за развитие на конкурентни продукти в областта на софтуерните при-
ложения като България.163 Интернет приложенията генерират печалба 
чрез предоставяне на услуги, които се основават на нематериални ак-
тиви.1

Известно е, че основен ресурс за създаването на софтуер е знанието, 
а продуктът е нематериален. Нещо повече, когато е споделен ресурс, 
софтуерът е основа за производство на нови продукти. В голяма сте-
пен този факт променя средата на работа в сектор „Култура“. Нека 

1  През 2009 г. материалните активи на G��gle са едва 5% от общата стой-
ност на всички активи, Untangling intangible assets, 2011. 

припомним иновацията на дюшан, която либерализира производ-
ството и пазара на изкуства с приемането на готово решение, дизайн 
или продукт като част от уникално произведение. Двайсет и първи век 
продължава да сближава производствените процеси и това променя връзката 
„производство–предлагане–потребление на продукти и услуги с културно съ-
държание“. Трансформацията на източниците и продуктите на знанието 
чрез цифровите технологии ги прави достъпни в глобален мащаб чрез интер-
нет.

„дигиталната епоха притежава това уникално качество, че щом нещо 
се превърне в софтуер, то неизбежно става безплатно – като разходи, а 
често и като цена. …Рано или късно на всяка компания ще се наложи 
да измисли как да използва безплатното или да се конкурира с него 
по един или друг начин.“1 Безплатната информация, която циркулира 
в социалните мрежи, е обект на нов вид контрол върху културното 
съдържание от страна на производители и доставчици на специализи-
рани услуги. 

Развитието на идеята за споделяне на средствата за производство-
то на култура еволюира драматично в хода на индустриалните епохи. 
През деветнайсети век с появата на културните индустрии е извоюва-
на пълна защита на правата на „автора“ върху оригиналната творба и 
следващите произведенията (c��y �ight). През двайсети век възможност-
ите на новите технологии дават права на потребителите да използват 
авторски продукт като средство за производство (c��y left) или в марке-
тинга на други продукти/услуги. Пример в индустриално отношение 
са разработките на отворен софтуер. Върху тях се базират отворена-
та платформа „Линукс“ и „Уикипедия“ (Linux, Wiki�edia). двайсет и 
първи век защитава авторските права и целостта на продукта в лиценз 
„творчески блага“ (С�eative C�mm�ns).164 

Споделянето на цифрова информация не означава „механични копия на 
оригинала“, а културно съдържание. Цикълът в предлагането на услуги 
като онлайн кино, музика и визуални изкуства позволява диферен-
циране на цените спрямо производствената верига в конкретния 
пазар. това дава възможност за наличие на културни продукти с ли-
ценз „творчески блага“ (с�eative с�mm�ns) – без право на използване 
на копието като основа за нов продукт.165 Некомерсиалният вариант на 
лиценз „творчески блага“ (с�eative с�mm�ns) дава възможност на про-
дуцентите в организации с идеална цел и в кооперативи в сектор „Кул-
тура“ да използват съдържанието като средство за производство166 и 

1  Андерсон, К. 2011: стр. 20 и 22.



90 91за привличане на публика в регионален мащаб.1

Иновацията винаги е била част от развитието на нови културни про-
дукти, услуги и пазарни ниши. Въпреки това е налице промяна в упра-
влението на ефекта от иновациите, която се вижда в модела на Чарлс 
Лиидбийтър за „Икономика на знанието и иновациите“ в таблица 6. 
Според този експерт в областта на иновациите и творчеството новите 
технологии радикално променят културните индустрии и пазарите на 
нематериални продукти и услуги. 

Таблица 7. Модел на Чарлс Лиидбийтър  
„Икономика на знанието и иновациите“ 

мнОГО 

ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАнИ

ОБЩЕСТВЕнА ИНОВАЦИЯ – 

ОТВОРЕн КОД НА 

ТВОРЧЕСТВО

(общности и мрежи от 

сътрудници,споделено 

авторско право) 

▲

КОРПОРАТИВнА

ЗАЩИТЕнА ИНОВАЦИЯ

(НИРД, връзка с 

бизнеса и пазара, 

използва знания от 

потребителите за нови 

продукти)

мнОГО СЪЗДАТЕЛИ ► ИнОВАЦИЯ ◄ мАЛКО СЪЗДАТЕЛИ

КОРПОРАТИВнА

ОТВОРЕНА ИНОВАЦИЯ

(Структурирани общности 

за партньорство постигат 

сложни решения, клъстър)

▼

ОРГАнИЗАЦИИ със 

ЗАТВОРЕн КОД

(Елитно образование, 

метод на поточната 

линия, интелектуална 

собственост)

мАЛКО 

ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАнИ

1  Исландия, Норвегия, Швеция, дания, Финландия си сътрудничат в 
популяризиране на „C�eative C�mm�ns“ в проект The Cloudberry – фотогра-
фиите на артисти от скандинавските страни са обединени в общ проект, 
позволяващ да се рециклират, при условие че продуктът/услугата е с иде-
ална цел и се запазва авторството. Cloudberry е подкрепен от „Северния съвет 
за култура“. това дава възможности за представяне на артистичен продукт 
от този проект пред традиционна публика, htt�://cl�udbe��y.cc (достъп 14. 
1. 2012).

◄ Източник: Доклад на Чарлс Лиидбийтър, представен на Международен форум 
‘Florence 2010’, 19. 11. 2010.

Конкурентоспособността на отделните организации и производ-
ства зависи от комбиниране на техники и идеи със запазване на кон-
трол върху развитието на нови продукти и услуги. В епохата преди 
индустриалната революция технологиите са били достъпни за тесен 
кръг хора, а науката и изкуството – много скъпи. Иновацията днес изис-
ква сериозни инвестиции в инструменти за съсредоточаване на идеи 
и технологии с цел преодоляване на конкуренцията за потребители. 
Високотехнологичната среда на обмен на информация и знания постепенно 
прави възможно много повече създатели да общуват пряко със своята публика 
и с други субекти на пазара на култура. 

В настоящия момент на стагнация общественото финансиране на 
култура и изкуство в световен план е в застой. Все по-актуална е тема-
та за културно предприемачество с участие на потребителя. Кул-
турният проект „дженеро“ проправя път за иновация с открит достъп 
до култура.1 Разчупва се монополът на корпоративната развлекателна 
индустрия, като авторите получават „честна печалба“ от реализирани 
продукти и услуги, а производителите са диференцирани според по-
требителското търсене, на което те отговарят. Например при отпечат-
ването на книга за пазара издател и автор директно договарят условия-
та за конкретния пазар, а организации с идеална цел (като библиотеки-
те) позволяват достъп на своите потребители до „безплатна култура“. 
Еволюцията в моделите на иновация води до нови възможности за контрол 
върху възпроизводство на продукти и услуги във виртуалния свят.

това е принципът на модела на обществени иновации, илюстриран 
в таблица 6. И днес наличието на отворен софтуерен код и на общест-
вен достъп до ресурси и продукти е резултат от доброволно споделяне 
на информация от страна на стопанските организации и от работата 
на доброволци или на организации с обществено финансиране. Нор-
мално е ключовият артистичен и творчески ресурс да формира екипи с 
„авторски принос“. така наречените „нематериални активи“ (познати 
също под името „активи на познанието“ или „интелектуален капитал“) 

1  Проектът за лиценз „Gene��“ цели да информира потребителя относ- Проектът за лиценз „Gene��“ цели да информира потребителя относ-
но налични продукти във виртуална среда, които могат да бъдат закупени 
според нуждите на индивидуалния потребител и според целта на автора. 
htt�://issuu.c�m/f�ibit/d�cs/gene��-fsc�ns (достъп 7. 12. 2011).



92 93съставляват основен дял от капитала на много компании в европейския 
съюз.1 

Глобалната икономика на знанието изисква да се развие метод на „от-
ворена иновация“ в партньорството между сектор „Култура“, индустри-
ите на комуникациите и новите технологии и образованието по изкуства.2 
В този смисъл навлизането на новите технологии повлиява положител-
но споделянето на творчески блага – особеност, вътрешно присъща на 
културните организации. Променят се условията за организиране на 
ресурсите чрез метод на отворена иновация в сектор „Култура“. Мар-
кетинговият подход в съвременните изкуства и в услуги на културните 
организации цели устойчивост чрез развитие на аудиторията. допълва 
се веригата на производство с „нови“ услуги и се дефинират нови биз-
несумения и „творчески професии“ (куратор във визуалните изкуства, 
артдиректор за фестивали и културни събития и т. н.) Нематериалните 
ресурси се управляват с участието на много създатели и потребители. 
В този контекст кои са актуалните модели на предприемачество, пред-
виждащо ефекта от иновационни проекти в партньорство? 

3.2. Промяна в нагласата на културните организации  
към развитие чрез иновации 

Културните организации имат потенциал за пряко участие в твор-
ческата икономика, като адаптират своя подход към създаване, запаз-
ване или споделяне на знания и на права върху иновации.традицион-
ният модел за организиране на пазара на култура, в който по-големите 
организации3 са инвеститори в развитие на нови стоки или са ангажи-
рани с дистрибуция, а по-малките167 са извор на ново съдържание, се 
разчупва. 

„така както йерархичните структури на производство са типични за 

1  Инвестициите в тях вече представляват 6,8% от БВП – процент, близък 
до 9,9% от БВП, инвестиран в машини, оборудване и сгради. Източник: Све-
товен доклад за конкурентноспособност 2011. 
2  Lau�et J., M. F�anç�is (�ds.) European agenda for culture Working Group on 
developing synergies …2010.
3  „Големите“ организации са предимно (национални) институции, ор- „Големите“ организации са предимно (национални) институции, ор-
ганизации и фирми в областта на комуникациите, както и в търговията с 
продукти и услуги с културно съдържание. В музикалната индустрия „Не-
зависимите и малките организации са иноватори и адаптиращи практи-
ката с нов талант, отговорни за 80% от всички нови премиери“, Изследва-
не на предприемачеството на сектор „Култура“ в Европейската общност (Study 
on the Entrepreneurial dimension of cultural and creative industries) 2010: стр. 44. 

индустриалната епоха, така творческата икономика е организирана в 
мрежа.“1 този феномен засяга икономическата оценка на нематериал-
ни активи не само в развитите икономики, където е установена прак-
тика да се оценяват материални активи и принос към БВП. 

Промяната в нагласата за организиране на иновации следва да отра-
зи спецификата на иновационна дейност – връзката между инвестици-
ите и печалбите са външните ползи от иновациите във втори цикъл на 
възпроизводство на културния капитал. Известно е от анализа на Бе-
атрис Плаза, представен във Втора глава, че много ползи са неизмерими 
дори в условия на детайлна статистика и при налични количествени 
данни. Независимо от това, въздействието върху предприемаческия 
дух и творческата икономика в регионите подлежи на анализ. Отли-
чителен белег е иновационното въздействие върху предприемаческия 
дух, който обяснява защо при икономическа криза и липса на субсидии 
за иновации в изкуствата творческите индустрии в тези икономики се 
развиват.

Обратно на популярните представи, оцеляването на изкуството и на 
културния капитал в региони без иновационна политика впечатлява с пре-
ход от традиционна икономика към постиндустриални мрежи на партньор-
ство между производители и потребители. Цитираният вече модел на 
иновация в цикъл на производство в музикалната индустрия в Брази-
лия („tecn�b�ega“) предвижда безплатни продукти и услуги в полза 
на публиката. През 2006 г. е измерен производствен цикъл, в който са 
участвали 140 групи, 700 комплекта апаратура и 860 продавачи на ули-
цата. Произведени са 4 300 концерта за месец от 6 400 заети лица в тази 
индустрия.168 Паралелни примери, макар и неизследвани в цифри, са 
известни за „регемузикантите“ в ямайка и „скулптурите на замбия“. те 
използват нови технологии в своето творчество и в маркетинга на про-
дукта, но остават разпознаваеми като „творчески ресурс“ на общността. 
Без да са „гилдия“ с привилегии, това са обединения, в които колек-
тивната среда е важен фактор за „творческия индекс“.2 Съществува 

1  Производството и потреблението са моделирани от новите техноло- Производството и потреблението са моделирани от новите техноло-
гии. Вместо традиционния модел „един за много“ се появяват разнообраз-
ни възможности за много производители да са свързани с много потребите-
ли. Виж F�nseca Reis 2008: 32. 
2  творческият индекс измерва развитие на местната икономика в ре- творческият индекс измерва развитие на местната икономика в ре-
гион, който предлага условия за развитие на производства с културно съ-
държание и конкурентна среда за потреблението на култура. терминът се 
използва за означаване на ефектите от съвкупност на дейци с културни, 
творчески и артистични професии и на публика с подобен интерес, кон-
центрирани в региона.



94 95съпричастност към една творческа общност в противоречие с култа към 
индивидуалния „гений“ в световната индустрия на „артфестивали“.169 
за тях изборът къде да живеят и творят е с ясното съзнание за ограни-
чените финансови облаги. този факт е особено показателен, когато 
го съпоставим с констатацията, че дори за творците в Силициевата до-
лина „на последно място по значимост е вдъхновяваща урбанистична 
архитектура“.170 едва 31% от творците в Силициевата долина се издър-
жат с приходи от творческа дейност. 

Нагласата на културните организациите да обвързват културните 
дейности с останалите икономически дейности прави някои региони 
конкурентни. По този начин чрез формални сдружения или в нефор-
мална общност творческите региони създават културни блага. Стра-
тегическите цели за развитие свързват културната организация с мрежово 
предприемачество. Именно то поддържа устойчиво развитие на културния 
капитал в общността. В глобалния свят този процес на културно възпроиз-
водство има общи белези с този от традиционните и развитите икономи-
ки. 

Относно нагласите към иновация в България можем да перифрази-
раме Фонсека Рейс, която определя известния „Бразилски подход“ така: 
„той е синтез на вярата, че има решение на всеки проблем, и е инди-
катор за наличие на определен творчески потенциал в населението. 
Но за да се превърне тази култура в двигател на реална творческа ико-
номика, е нужно нещо повече от „процес на вътрешно горене“.171 Уп-
равлението на обществения сектор, “технологиите и инфраструкту-
рата на комуникациите, образованието в разнообразни нови профили 
са сред основните фактори за развитие на творческа икономика.“ 172 
Напредъкът в подобни приоритетни области е сред основните, в които 
иновационното въздействие върху икономиката е измеримо.173 

Навлизането на иновациите става на микрониво, като се започва от 
промени вътре в организациите. за малките и средните предприятия 
и нестопанските организации иновацията е успешна при латерален 
(равнопоставен) подход на управление.174 този подход на ръководене 
означава споделяне на знания вътре в организацията, а също с други 
организации. По този начин се постига промяна на статуквото от мик-
ро към макрониво на иновация в сектор „Култура“.

 3.3. Управление на иновационния проект 
   
Според модела за оценяване на ефекта от инвестиции в култура на 

ЮНеСКО от 2010 г. интерпретацията на базови индикатори или групи-

рането им в алгоритъм създават индикатори. За разлика от преките данни 
или качествената оценка индикаторите имат количествено изражение. То 
служи за анализ на степента на развитие според скали, предвиждащи даден 
резултат. 

Изборът и приложението на качествени и количествени методи на 
оценка зависи основно от това на кое ниво се оценяват резултатите: 
план за развитие на сектора, приоритет, програма или проект. Пример 
за логиката на оценка на ниво организация има в Испания, илюстрира-
но в таблица 8. 

Таблица 8. Оценяване на иновационeн проект 

План
▲

направление

Резултат/
ефект

▲

Програма

Резултат/
ефект

▲

Проект

Резултат/
ефект

▲

Стратегически 
цели

Основна цел ► Стратегически 
цели

Специфична 
цел

► Основна цел

Оперативна 
цел

► Специфична 
цел

► Стратегически 
цели

Процеси ► Оперативна 
цел

► Основна цел ► Стратегически 
цели

Дейности ► Процеси ► Специфична 
цел

Основна цел

Дейности

► Оперативна 
цел

► Специфична цел

► Процеси ► Оперативна цел

► Дейности ► Процеси

► Дейности

Източник: Cómo Evaluar Proyectos de Cultura …, 2009: стр. 36.

В проекта се обвързват оценката от собствения му ефект с индика-
торите за постигане на: 1) цел; 2) метод на контрол; 3) дейности; 4) 
резултат, и 5) въздействие. При определяне на индикатори за оценка 
на проекта се обособяват групи от данни, подходящи за съответното 
ниво, като се акумулира информация за останалите нива по верти-
кален ред. 

►



96 97От тук е видно, че тази ясна логика не е спазена при въвеждане на 
индикатори за оценка на одобрените проекти в първата покана за 
„Подкрепа за създаване и промоциране на иновативни културни съби-
тия“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 през 
2011 година. Индикаторите за оценка на проект Летен оперен фестивал 
„Сцена на вековете“, община Велико търново, са: 

Таблица 9. Индикатори за оценка на проект  
за иновативни културни събития

Индикатори за оценка на проект за иновативни културни събития

Индикатор 1 – Брой проведени иновативни културни събития; 1. 

Индикатор 2 – Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни 2. 
събития; 
Индикатор 3 – Брой посетители на иновативните културни събития; 3. 

Индикатор 4 – Брой представители на социални и етнически групи, включени 4. 
в иновативните културни събития; 

Индикатор 5 – Въведени добри практики в областта на иновативните културни 5. 
събития; 

Индикатор 6 – % увеличение на финансиране/инвестиции в културата; 6. 

Индикатор 7 – % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния 7. 

живот на населеното място.175

Източник: Информационна система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти, Министерство на финансите.

Описанието на проект „Парад на изкуствата – Силистра“ в базата 
данни посочва същия списък от индикатори и дефицит на дейности за 
подготовка в избор на иновационна цел. това означава, че общините са 
копирали индикаторите от общ документ.176 Проектите следват модела 
на завоалирана дефиниция с неясни критерии за иновационен проект, 
а всъщност става въпрос за програма, която трябва да подготви разви-
тието на потенциала за културно предприемачество в мрежа (база за 
дългосрочен проект „Остров на култура“ или „Творчески град“). 

Проектите „Творчески град“ са типични за края на двайсети и нача-
лото на двайсет и първи век. В този период големите градове придоби-
ват общ „творчески“ облик чрез: 1) съвкупност от материално култур-
но наследство (притегателен център за туристи и гости от съседни 
региони); 2) територия на нематериална култура, и 3) концентрация 

на творчески ресурс в „проблемни“ квартали. Съществува методика 
за измерване на ефекта от иновационни проекти върху града. тя е раз-
работена с проучване върху Билбао177 и след това е усъвършенстван мо-
дел с „десет индикатора за творческия град“. 

Общите черти, които творческите градове споделят (представени 
в таблица 10.), могат да се сравнят чрез индикаторите, разработени в 
контекста на Бразилия178 и на европа179. В плътен шрифт са отбелязани 
предпоставките за иновационно въздействие от проекти на културни 
организации в партньорство, които несъмнено повишават конкурен-
тоспособността им. 

Снимка: Проект Движение и миграция, гр. Бяла, 2011 г.



98 99Таблица 10. Индикатори на „Творческия град“  
(по Ландри и Хаймс – 2010, и Фонсека Рейс – 2008) 

Индикатори на „Творческия 
град“ Ландри и Хаймс – 2010

Индикатори на „Творческия град“
 Фонсека Рейс – 2008

• Лидерство, базирано на 
стратегия, визия и гъвкавост; 

• Признаване на нуждата от коренна 
промяна, за да се преодолее стагнацията 
(изразена в икономически застой, 
престъпност, безизходица и нисък рейтинг);
 о Решимост да се преодолеят бариерите за 
развитие;

• Политическа и обществена 
рамка 
• Комуникации, обвързаност, 
работа в мрежи; 

• Програма за транссекторно сътрудничество 
(икономика, околна среда, туризъм, 
образование); 
• Организиране на многопластови културни 
проекти като катализатор на цялостна 
промяна във всички сектори;

• Предприемачество, 
изследване 
и иновации;

• Алианс между обществени институции, 
частни организации и третия сектор, с ясно 
очертани отговорности в управлението на 
процеса на трансформация;

• Откритост, доверие, 
толерантност 
и достъпност; 

• Общността припознава програмата дори 
когато инициативата е водена от политика;

• Уникалност, разнообразие, 
жизненост и изразителност;

• Разкриване на уникални черти на местната 
култура, чиято оригиналност се цени и от 
гостите;
 о Заличаване на формалното противоречие 
между туризма и местната икономика. 
Културата благоприятства косвено развитието 
на туризма извън преките проектни дейности;

• местно развитие; 
• Визия за устойчиво развитие на култура, 
свързано с икономическа устойчивост 
вследствие на взаимно обвързани решения;

• Качество на живот и 
благосъстояние;

• Професионализъм и 
ефективност;

• Привличане на „информирани“ туристи, 
които разбират, че градът е техен домакин, и 
се стремят да го опознаят и пазят; 
• Генериране на нова енергия чрез 
прехвърляне на границите между 
класическото и популярното изкуство, между 
привлечените и местните таланти, между 
глобалното и местното звучене, между 
известни имена и млади таланти;

• Талант и хоризонт на знанието. 
• Инвестиции в квалифицирана местна 
работна ръка, в способностите на младежите 
и децата; дейности, способстващи осъзнато 
отношение на местната общност към проекта.

Всеки един от градовете, създаващ свой план за развитие под знака 
„творчески град“, е различен от останалите. текущата подготовка на 
стратегия за развитие „София – творчески град“ следва да отрази нейната 
идентичност и перспективи за развитие.180 В България важно изследване 
на приноса на сектор „Култура“ към икономиката изтъква необходи-
мостта от дългосрочен анализ на творческата икономика в София.181 
Наличието на квалифицирана публика и на жизнена творческа 
среда са две от конкурентните предимства на даден регион за разви-
тие на „творческа икономика“. В този смисъл е нужно измерването на 
ефекта от иновации в програмите за развитие на сектор „Култура“ да 
анализира и нематериалните активи към даден момент от развитието 
на икономиката в региона. 

Нематериалната страна на инвестицията в културен капитал изчез-
ва, щом спре финансирането на дейности за развитие на аудиторията 
и за развитие на творческия потенциал. за да се интернализира външ-
ният ефект (полезно иновационно въздействие) обратно в културната 
организация, основен фактор е акумулирането на въздействие от екс-
плоатация на проектния резултат. В иновационния проект следва да се 
съпоставят минал и бъдещ цикъл на инвестиции и обществени пол-
зи. Акумулираният ефект (в организацията и публиката) се експло-
атира в следващи дейности/проекти, както посочва моделът на устой-
чивост на културния капитал на трошби. Индикатори за дългосрочно 
развитие на културно предприемачество в иновационни проекти от-
разяват интересите на местната власт, на културните организации и 
на потребителите.



100 101Нобеловият лауреат по икономика елинор Стром твърди, че използ-
ването на местните ресурси и управлението на общата собственост е 
„проблем едновременно и на икономиката, и на политиката.“ Съот-
ветно решенията следва да имат „икономико-политическа структура“ и те 
са уникални за всеки контекст.182

Фигура X. Измерване на въздействие от иновационна дейност чрез: 1) ин-
дикатори за нужни промени; 2) индикатори за постигнати резултати; 3)

индикатори за въздействие върху пазара, Колева 2012 

В емпиричното изследване поставихме въпроса дали организации-
те от сектор „Култура“ правят предварителна оценка на рисковете и 
ползите от иновационен проект като инвестиция в своето развитие. за 
да бъде оценено иновационното въздействие на ниво организация, се 
използват показатели, свързани с основната задача на културния пред-
приемач в даден проект. В най-обобщен вид индикаторите обхващат 
три етапа на оценка на иновационно въздействие. ясно се вижда от Фи-
гура X, че и трите се използват от организациите:

1) Индикаторите с диагностичен характер (относно нужни проме-
ни в контекста на управление, производство и предлагане) са вто-
ри по популярност. този вид индикатори се използват от чуждес-
транните организации (58,33%) и са популярни сред българските 
организации (64,71%).

2) Индикаторите, свързани с постигнати резултати във фазите на 
реализираните дейности, са най-често използваните от българ-
ските (92,12%) и от чуждестранните (66,67%) организации. този 
отговор отразява пряк ефект, който организацията очаква от ино-
вационните дейности и положително въздействие върху нейната 
позиция на пазара.

3) Индикаторите, проследяващи развитие и въздействие върху по-
треблението на определен продукт/услуга, са по-разпростране-
ни сред българските организации (64,71 %). Сред чуждестранните 
организации тези индикатори са по-слабо застъпени (33,33%). От 
този отговор е видно, че иновационната дейност е част от страте-
гията на българските организации да съобразят своето развитие 
с промените на глобалния пазар на култура. това е признак за 
активност, която би довела до конкурентното навлизане на орга-
низациите в нови за тях области на дейност, до навлизане на нови 
пазарни ниши и до подобрения във формата на бизнесорганизи-
ране. 

В глобален мащаб важни за културните организации са партньор-
ствата в проекти с метода на отворена иновация. те носят ползи за ус-
тойчиво развитие на културния капитал и на местната икономика. По-
сочените три аспекта на иновационно въздействие на ниво проект зася-
гат неизмерим на пръв поглед ефект. това е ефектът на усъвършенстване 
на процеса управление на иновациите спрямо стратегията за развитие 
на организацията.

3.3.1. Културно предприемачество чрез  
иновационни проекти

От една страна, културните предприемачи формират творците, от 
друга – без конкуренцията за качествен творчески ресурс няма конкурентнос-
пособност на ниво организация. В сектор „Култура“ на европейския съюз 
преобладават нано и микроорганизациите с висок процент на временна 
заетост. 183 Често доказалите се актьори, продуценти, дизайнери, анима-
тори, певци, сценаристи, архитекти, писатели, режисьори, фотографи 
и т.н. са ангажирани на проектен принцип с различни организации за 
години напред. Нарицателна е максимата на Стив джобс, който твър-
ди, че успехът на всеки един продукт се определя от нивото на създате-
лите му. за да могат да достигнат високо качество в продукт, който биха 
създали за самите себе си, те всички трябва да са от група „А“.184 за да бъде 



102 103един продукт качествен, се обединяват най-добрите идеи, прилагат се 
знание и последните постижения на технологията в областта. По този 
начин иновацията превръща идеята в продукт на изкуствата, който става 
търсен на пазара. Несъмнено за постиженията на продуктите на творче-
ските индустрии (например в създаване на филм или на фестивал на 
изкуствата) важат същите принципи. Съревновават се целите на органи-
зацията (включително интересите на партньорите) да се създаде уникален 
продукт и наличните възможности и ресурси. 

Най-доброто се прави с най-добрите и творческият дух е предпос-
тавка за успех. този принцип позволява на Стив джобс да създаде 
„Пиксар“ – първото студио за анимация чрез компютърни приложе-
ния. Филмът „Играта на играчките“ от 1995 г. е първият пълнометра-
жен анимационен филм, създаден изцяло с помощта на компютърна 
анимация, номиниран за три награди „Оскар“ – за най-добър ориги-
нален сценарий, най-добра музика и най-добра песен.1 Никой не се 
съмнява, че тук иновацията изисква ръководене на различни екипи, 
които създават иновативни продукти и услуги с културно съдържание. 
Стив джобс е противоречиво олицетворение на рисковете и ползите, 
както и на дефицитите в модел на управление на иновационни проекти. 
Описаните тук подходи са използвани в разработването на потенциала 
на експериментални техники и на нови научни идеи в създаването на 
кинопродукти, на музикални устройства, на програми за създаване и 
редакция на фотографии, текст, графика, данни, на приложения като 
цифрови речници, дизайн на интерфейс, типография и други. Не е 
случайно, че „Макинтош“ е персоналният компютър, предпочитан от 
хора на изкуствата и с творчески професии по цял свят.185 

Във всички сектори, в които продуктите са нематериални (напр. 
представление) или имат нематериална стойност (напр. естетическо 
постижение, нова функция), предприемачите ангажират организаци-
ята с иновации наравно с професионалистите.186 Подобна гъвкавост 
в профила на професиите отваря нови хоризонти пред творците, но 
едновременно с това поставя спънки пред културните предприемачи. 
те не могат да привлекат или да задържат най-добрите кадри и трудно 
могат да запазят правата върху някои от новите идеи и разработки. От-
тук и нуждата да се предвиждат ефективни механизми за управление 
на иновационния процес.

Трудностите при дефинирането и измерването на въздействието 
от иновационни проекти на микрониво (организация), които го съот-

1  той възвръща инвестициите си още през първите почивни дни 
след премиерата и става най-успешният филм за годината с печалба от 192 
милиона в САщ и 362 милиона долара по света. Виж Айзъксън, К. 2011: 
302–313.

насят с инвестиционния риск, са отчетени в анализи на донорски про-
грами със „социален ефект“. Констатира се политическо влияние, кое-
то препятства прилагането на ясни методи на управление на знанието 
и на управление на иновационния процес в проекта.187 за да се избегнат 
тези изкривявания, практика е оценката да се прави на ниво програма 
от основния финансиращ партньор. Програмата измерва брой успешни 
дейности в проектите и проследява устойчивост на партньорството след 
края на субсидията. Пример за това е програма „Култура 2007–2013“, в 
която иновационните дейности вече са зададени като приоритетна об-
ласт на програмата.1 В много други програми на ниво проект се въвеждат 
индикатори за себеоценка в съответствие със: 

стратегията на организацията•	  (и партньорството); 
финансовата •	 възвръщаемост от инвестираните ресурси; 
време •	 за изпълнение на проекта;
техническите •	 възможности за реализиране на проекта; 
възможностите за •	 реализиране на ефекти от проекта върху пазара, 
ръст на нематериалните активи и генериране на обществени ползи;
предпоставките за•	  интернализиране на въздействие от този про-
ект посредством други потенциални или реални проекти. 

В новата стратегическа рамка на еС „Творческа Европа“ (2014–2020) 
секторните програми „Култура“, „Медия“ и „Медия Мундус“ ще бъдат 
управлявани в обща рамка и чрез нов механизъм за действие.188 „твор-
ческа европа“ предвижда 15% от бюджета да бъдат насочени към между-
секторно сътрудничество за развитие на нови бизнесмодели и иновации 
с цел повишаване на конкурентоспособността и разкриване на нови възмож-
ности за растеж и заетост. Бъдещата програма ще измерва ефекта от 
европейски проекти в културно предприемачество, насочено към тези 
аспекти. Следователно през 2013 г. можем да очакваме появата на индика-
тори за иновационно въздействие, близки до тези, които разгледахме тук. 
едно актуално международно изследване на правителствени програ-
ми, които са подкрепили иновационни проекти, също подсказва какво 
предстои .189 там където са били измерени, ползите се разпределят в 
следните индикатори:

Иновация в работен процес на програмата/проектаo : 50%;

1  Напр. „неформално обучение на младежта, развитие на предпри- Напр. „неформално обучение на младежта, развитие на предпри-. „неформално обучение на младежта, развитие на предпри- „неформално обучение на младежта, развитие на предпри-
емачески умения“ вече са измерими ефекти от дейности в проектите. Виж 
Interim evaluation report on the implementation of the Culture programme, COM(2010) 
810.



104 105Широк o диапазон на проектно партньорство с нови участници в 
артистичен проект: 75%;
Ефективностo  на дейностите, качество на артистичен продукт: 
45%; 
Постигане на o споделено знание и взаимно полезни резултати: 
45%; 

Освен прякото въздействие на програмата върху създаването на 
културни блага, националните политики оценяват и външни ефекти. 
Международното изследване на Лааксонен синтезира най-популярни-
те външни ефекти, които програмите, инвестиращи в културна дей-
ност, измерват като резултат.190 Както е онагледено в таблица I, според 
оценката от авторското емпирично изследване в момента първите три 
индикатора според националните програми (с обобщаващ характер 
и относително нови в политиките за развитие на националните стопан-
ства) са последни по-важност според културните организации. 

Таблица I. Индикатори за измерване на външен ефект според културни 
организации, Колева 2012

Аннамари Лааксонен – външни 
ефекти, измервани от национални 

програми

Емпирично изследване – показатели за 
измерване на външен ефект 

от културни организации

По-широко признание за 1. 
изкуствата и културата; 
Улеснен достъп за дейци на 2. 
изкуствата до специфични 
ресурси (национални паркове, 
научни и технологични 
лаборатории); 
Споделени права на общността 3. 
върху културни продукти; 
Изградени нови професионални 4. 
мрежи;
Прозрачност на политиките за 5. 
култура; 
Технически познания и умения 6. 
(нови технологии); 
Иновация в бизнесмодели и 7. 
практика; 
Междусекторни познания8. ;
Заетост;9. 
Засилена връзка на творците с 10. 
местната общност и други. 

Изградени нови професионални 1. 
мрежи; 
Активна връзка с аудиторията на 2. 
изкуствата и културата /засилена 
връзка на творците с местната 
общност; 
Иновация в бизнесмодели и практика3. ;
Междусекторни познания; 4. 
Прозрачност на политиките за 5. 
култура; 
Технически познания и умения (нови 6. 
технологии); 
По-широко признание за изкуствата и 7. 
културата; 
Улеснен достъп за дейци на изкуствата 8. 
до специфични ресурси (национални 
паркове, научни и технологични 
лаборатории);
 Споделени права на общността върху 9. 
културни продукти;
Заетост.10. 

◄ Източник: Laaks�nen, A. Creative Partnerships: Intersections between the arts, culture 
and other sectors, 2011, стр. 19.

Очевидната разлика в приоритетите на националните програми и 
на културните предприемачи е признак за разминаване на политиките 
с пазарната действителност. Организациите са номинирали като първи по 
степен на важност индикатори, които са с пряко отношение към развити-
ето на професионална среда и на открит обмен на ресурси и блага на 
пазара на култура. Това показва, че културните предприемачи предвиж-
дат ползи и различават видовете индикатори за успех. Същите организации 
участват в паралелни проекти и обменят идеи за собственото си развитие и 
за планиране на нови проектни дейности. 

Лааксонен посочва липсата на конкретни детайлни индикатори за оцен-
ка на иновационното въздействие от културни проекти.191 Необходимостта 
от тях е очевидна с оглед постигане на ползи от инвестиция в културата 
на база доказан ефект. В дейностите на сектор „Култура“ до голяма 
степен става въпрос за обществена иновация като промяна в култур-
ни практики. 

те са следствие на политики, програми и промяна на движение на 
паричния поток.192 Променливите величини засягат не само обема на 
производство, зависим от обществено финансиране на национално, 
регионално и местно ниво (при наличие на стратегия за развитие).193 
Бюджетният период на програмите подлежи на промени, променя се 
също търсенето на продукти и услуги в конкурентна среда. за да се 
справи с тези предизвикателства, джейми Гембъл предлага на култур-
ния предприемач матрица за оценка на културния проект. тя се адап-
тира според стратегически цели на организацията за въвеждане на 
иновация. 

Снимка: Проект Оживен, 2011 г. 



106 107Таблица 11. Оценка на иновационния проект спрямо етап  
на стратегическо за организацията развитие 

Контекст за измерване на ефекта от иновация

Обзорна оценка

В края на програмата или инициативата с цел 
вземане на решения за бъдещо развитие.
При оценяване достойнствата на икономическия модел 
спрямо потенциал за експанзия, обем на производство 
и други стратегически цели.

Формираща оценка
При подобряване на готов модел.
В подготовка на бъдеща обзорна оценка, за която е 
нужна база данни.

Оценка на потенциала 
за иновационно 
развитие

В много комплексни условия на работа.
В ранна фаза на иновация.

Източник: Gamble J. A Developmental Evaluation Primer, 2008, стр. 15.

В момента текущият контрол върху всички проекти, които са под-
крепени от целева политика на европейския съюз, на практика изисква 
аналитични доклади за извършените дейности и за постигнатите 
резултати. те включват количествени данни относно паричните пото-
ци и механизми на ефективно управление на инвестицията, както и 
матрица за анализ на постигнатите резултати в качествени промени в 
хода на проекта, които водят към пряк резултат (продукт или услуга) и 
към косвени ефекти върху пазара и обществото. Посочените обстоятел-
ства онагледяват както необходимостта, така и трудностите на култур-
ните организации да измерват ефекти от иновации.

В голямата си част професионалистите и културните предприе-
мачите работят едновременно в редица проекти и дейности за част-
ния, обществения или третия сектор. Липсва капацитет за управление 
на развитието чрез иновационни проекти. Неформално културните и 
творческите индустрии са свързани с клъстъри от организации при съз-
даването на многобройни нови продукти. Формално те са конкуренти 
за ресурси и инвестициите в иновация са рискови. 

Въпреки че микроорганизациите в сектор „Култура“ са най-инова-
тивни, те притежават най-малък ресурс за целево развитие (инвести-
ция в човешки ресурс или в експлоатация на иновациите, включително 
патентоване и маркетинг). Наноорганизациите нямат ресурс за разра-

ботване на детайлна икономическа оценка на иновационни проекти. 
Програмите, финансиращи културно предприемачество, изискват из-
ползването на индикатори за оценка на въздействието и усъвършен-
стват механизмите за управление на проекти. 

Въпросът, който възниква закономерно, е в коя фаза на оценка на 
иновационно развитие се намират организациите в пазар, който няма 
национална политика за развитие на иновациите, включваща сектор 
„Култура“.

3.3.2. държавна политика в подкрепа на стратегическо  
развитие на организации в сектор „Култура“  

чрез иновационни проекти

Пет години след присъединяването си към европейски съюз Бълга-
рия не бележи напредък в развитието на творческата икономика. Още 
през 2002 г. пред-присъединителните програми предвиждат бизне-
синкубатори, професионални мрежи и местни политики в подготов-
ка за развитието на културно предприемачество в България.194 Целта 
е устойчиво развитие с „възможности за интегрирането на културни 
проекти в по-големите регионални програми за развитие …“195 Анало-
гична цел е посочена в стратегия на България от 2011. защо се повтарят 
целите? Изследване, проведено през 2010 г., определя северозападния 
регион на България като най-изостанал по отношение потреблението 
на култура.196 95 % от населението посочва „малки“ или „никакви шан-
сове“ за потребление на култура в региона; за сравнение процентът 
средно за страната е 50%. Същият регион е бил обект на несъстоялата 
се програма за културното предприемачество от 2002 г. Положението 
се е влошило в последните десет години както в този регион, така и в 
повечето по-малки градове и населени места в България. 

Липсата на измерими и конкретни цели за дългосрочното развитие на 
сектор „Култура“ оказва пагубно влияние върху потенциала на страната 
да участва равностойно в предлаганите в Европейския съюз стимули за раз-
витие на културните организации. Налице е разминаване на целите на 
стратегията на България с тези на еС и съответно неприложимост на 
основните инструменти за развитие на иновационни проекти. „Наци-
оналната програма за реформи (2011–2015 г.)“ предвижда да е „съобра-
зена със седемте водещи инициативи в стратегията „европа 2020“.197 
Индикаторите, чрез които България определя иновационни цели, се 
различават значително от тези на европейския план за развитие. тук са 
обобщени различията:



108 109Таблица 12. Индикатори за развитие на икономика, свързана с иновация – 
Европейски съюз и България 

Иновационни индикатори

Националната програма за 
реформи  (2011–2015)

Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР)

Обществени разходи за 1. 
научноизследователска и 
развойна дейност (НИРД);
 Частни разходи за НИРД на 2. 
предприятия;
Нефинансови организации и брой 3. 
на заети в дейност по НИРД в 
частния сектор.

Измерване на иновации в сектори 1. 
без собствени инвестиции в 
изследване и развитие;
Принос от нематериални 2. 
активи.

Индикатори за иновативни региони в Европейския съюз2 :

Малки и средни предприятия, работещи в партньорство1.  с други като 
процент от всички МСП;
МСП, въвеждащи иновация в нов продукт или процес2.  като процент от 
всички МСП;
МСП, въвеждащи3.  иновация в маркетинг или мениджмънт като процент 
от всички МСП;
Брой на организациите, посочили, че 4. иновация в продукт или процес има 
важен ефект върху снижаване разхода на енергия и суровини на единица 
продукция като процент от всички фирми. 

Източници: Национална програма за реформи (2011–2015 г.) 2011: стр. 65; Measuring 
Innovation: A New Perspective, OECD 2011 и Regional Innovation Scoreboard (RIS) 
2009.

В сравнителната таблица присъстват част от индикаторите, които 
„улавят“ в икономически аспект иновационното въздействие от меж-
дусекторно партньорство, от дейностите на инкубатори за изкуствата и 
от регионални проекти като „творческите градове“, разгледани в пре-
дходните страници. Въпреки това националната програма на България 
за реформи чрез иновации (2011–2015 г.) залага разходи по оперативни-
те програми единствено в област културно наследство, при това само 
за инфраструктура. Подобна стратегия е в контраст с данните на Бъл-

гария за заетостта в културните и творческите индустрии, която беле-
жи ръст с 4,9 % за периода 2008–2009 г. (по време на икономическа криза 
и в условия на съкращения на публичните субсидии).1 

Материалните активи не само не са водещи за икономическия ръст – те са 
проблемната зона на общественото финансиране в сектора от 2010 г. насам. 
това е така не само заради корупционните практики при изпълнение 
на обществени поръчки или поради потока на средства от сивата ико-
номика към инфраструктурна реорганизация на централни квартали. 
Проблемът е, че акцентът пада върху строежа на сгради, без те да при-
ютяват иновативни институции и организации, свързани с културното 
потребление.198 Икономиката, базирана на иновации с перспектива за 
развитие в сектор „Култура“, не е част от новите стратегическите до-
кументи.199 Очаква се закон за иновациите да бъде внесен в Минис-
терския съвет до края на 2012.200 Основание за това са планираните два 
технологични парка в дългосрочното развитие на България с финан-
сиране по програма „Конкурентноспособност 2014 –2020“. В София е 
създадена компанията „София техпарк – 2012 г.“ и се говори за възмо-
жен втори парк в Пловдив. тясно формулираните приоритети са „ин-
формационни технологии“ и „нови технологии и агрикултура“ съот-
ветно.201 тези инициативи може се отразят положително върху сектор 
„Култура“ в бъдеще. 

Преходът на България от планирана икономика на сектор „Култура“ към 
смесена икономика без политики и стратегия за развитие е една от причи-
ните за слаба мрежова активност на съществуващите организации и на дей-
ците на изкуствата. При съпоставка на отговорите с „да“ и с „не“ на 
български организации относно използване на частни инвестиции в 
иновационна дейност, емпиричното изследване на автора показа явна 
положителна динамика на отговора според годината на регистрация 
на организацията. Вероятно тези различия отразяват трите различни 
етапа на развитие на пазара на култура на България (централизиран, 
преходен и смесен). трите периода се характеризират с различни пра-
вила за навлизане на пазара на култура и с различен обем на нацио-

1  На този фон е видима разлика в процентното разпределение на за-
етите в подсектори. В „Културно наследство“ за 2009 са заети 6%, докато 
при „Културни индустрии“ този процент е 63,3 %, при творческите индус-
трии – 20,9%, и в подсектор „Изкуства и наследство“ той е 9,5 %. Добавената 
стойност от дейността на организациите в София през 2009 г. в отделни-
те подсектори също е по-ниска: в „Културно наследство“ – 0,30% спрямо 
„Културни индустрии“ – 4,97%, и „творчески индустрии“ – 1,15%. Според 
данни от Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в 
България 2008–2009, 2011.



110 111налния пазар. Налице е и разлика по отношение на иновационните 
партньорства и на отворения метод на иновация, който въвежда нови 
практики в глобален мащаб.

Фигура VIIА. Процент български организации, инвестиращи собствен  
ресурс в иновационна дейност, Колева 2012 

Фигура �IIА, базирана на емпиричното изследване на автора, по-
сочва ясно, че опитните български организации предпочитат смесе-
но финансиране по програма като основен източник на инвестиция в 
иновационна дейност. В периода след 2007 г. представените в изследва-
нето организации са с водещ профил на дейност в третия сектор. този 
избор демонстрира гъвкавост при смесването на частни и обществе-
ни източници на финансиране на иновацията и съобразяване с елите.

Процесът на планиране на иновацията в проект започва с анализ на 
целите на организацията. Иновационният проект може да превърне 
една изходна ситуация относно нуждите на организацията и желаната 
промяна в нова фаза на развитие. След изпълнение на проектни дей-
ности, въвеждащи иновация, следва оценката на ефекта „въздействие“ 
върху позицията на организацията на пазара. Въздействието от при-
лаганите политики се „измерва в различни икономически сектори, 
обединени от обща визия за развитие“.202 Австрия, Финландия, дания 
Белгия, естония, Латвия, Норвегия, Франция, Холандия, Испания и Ве-

ликобритания прилагат целева политика за развитие на предприема-
чество в сектор „Култура“.203 На практика всяка от тези страни участва 
в партньорство с културни организации от други държави-членки на 
Европейския съюз. това партньорство се осъществява чрез оператив-
ните програми на еС, които изискват и национално финансиране.

Необходимостта от съфинансиране в програми с конкретни индикато-
ри за ръст на икономика, базирана на иновациите, произтича от полезните 
ефекти върху развитието на сектор „Култура“ и от преноса на въздействи-
ето върху всички останали сектори, както и върху обществото като цяло. 
Политики, които биха създали основа за програми, съфинансиращи 
иновационни проекти (в сектор „Култура“ и в регионите), ще дадат 

шанс България да се възползва от фондовете на еС и да сподели раз-
витието на този динамичен сектор в партньорство с други национални 
стопанства в европа. единствено чрез целева национална програма за 
инвестиция в културно предприемачество България ще бъде конку-
рентноспособна на глобалния пазар на култура.

Фигура 4. Определяне на стратегически цели в иновационния проект
Източник: Cómo Evaluar Proyectos de Cultura …, 2009: стр. 33–34.
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112 1133.3.3. Отраслова взаимозависимост при развитие на  
иновационни проекти на културни организации

Сектор „Култура“ не може да се развива изолирано от останалите 
икономически сектори. Следните факти посочват причините в Бълга-
рия да се стремим към навлизане на иновация чрез сближаване на 
политики и инструменти за взаимодействие. 

В глобализирания свят информацията и 1. средствата за създаване на 
култура в голяма степен се превръщат в цифров ресурс, споделен 
с различна форма на защита и права върху авторство. Началото на 
2012 г. не случайно е белязано с „Първата световна интернет война“ 
за приемане или ограничаване на законите ПИПА и СОПА.204 

Към днешна дата България има частични примери за навлизане на 2. 
иновации в сектор „Култура“ като двигател на икономика на знани-
ето, творчеството и устойчивото развитие. Повечето от тях са инци-
дентни и подвластни на промяна, провокирана от програма извън 
България. Например звено „дигитализация на научно наследство“ 
към Институт по математика и информатика на Българската акаде-
мия на науките се сформира за проект, финансиран от Шеста рамко-
ва програма на европейската комисия.205 От 2011 г. секцията се обосо-
бява като самостоятелно звено с име „Лаборатория за цифровизация 
на научно и културно наследство“.206 Въпреки това интегрирането на 
информационни и комуникационни технологии (ИКт) в културни-
те индустрии или в обществения сектор е слабо.1 Отделни проекти на 
български културни организации в международни мрежи за парт-
ньорство внасят нов опит в тази посока.207 Липсата на национален 
приоритет за иновация в сектор „Култура“ ограничава участието на 
България в многогодишно партньорство. това е причината развитие-
то на Музей „Галилей“ чрез цифрови иновации208 да продължи в ма-
щабен проект на Седма рамкова програма без български партньор. 
този факт отразява и слабостите на културната политика. Страната 
ни изостава в стимулиране на партньорства за „виртуални музеи, ко-
ито са образователни и занимателни, с дългосрочен принос към раз-
витието, лесни за управление и поддръжка“. 209 

Полезни промени са отчетени в развитие на 3. интернет търговията с 
културни продукти и услуги – основно чрез електронни билети за 

1  „Иновационната политика на България – възможности за следващото 
десетилетие“, 2010, стр. 74.

театри и концерти.210 В областта на културното наследство също има 
засилен интерес към дигитализиране (на материални и нематериал-
ни обекти) от страна на неправителствени и частни организации на 
гражданското общество. тази тенденция е свързана с желание да се 
управляват интелектуални права и права на достъп с цел възпроиз-
водство, което все още не е регламентирано.211 

4. Отворената иновация в партньорството в клъстъри и мрежи няма 
измерим ръст в България.212 

5. В естония (страна с подобни ограничения в пазара на култура) се 
прилагат мерки за развитие на културните индустрии едновремен-
но със стимулиране развитието на творческия талант.213 Страните 
от Балтийския регион провеждат също общи политики за развитие 
на културните и творческите индустрии чрез отворени иновации. 214 

6. В България индикатори за иновация в обществения сектор са въ-
ведени от оперативните програми на еС, по-специално в Оператив-
на програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“. тази програма обаче, както и оперативната програма 
„Развитие на човешките ресурси“ не е целево насочена към органи-
зации в сектор „Култура“. това проличава и от проведеното авторско 
проучване, в което само една организация отчита финансиране на 
иновационен проект по ОП „Конкурентоспособност“, докато две ан-
кетирани културни организации са привлекли инвестиции по про-
грама „Развитие на човешките ресурси“. 

7. Местното ниво е това, в което ефектът от културни иновации се проя-
вява и измерва пряко. Цитираните вече изследвания на потенциала 
за развитие на творческа икономика в градовете Пловдив (2005 г.)215 
и София (2011 г.)216 вероятно ще бъдат последвани от нови анализи 
през 2012–2012. И двата града са кандидати за „европейска столица 
на културата“. засега в България няма община или регион, който да 
прилага индикатори за измерване на иновационно въздействие. Въз-
можно е в бъдеще индикатори за иновация да станат част от подобни 
инициативи. те са важни и полезни инструменти за оценка на ефек-
ти от финансираните културни дейности.

8. Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 първа пре-
доставя на градовете „Подкрепа за създаване и промоциране на ино-
вативни културни събития“. дефинираните иновационни проек-
ти217 включват междусекторно сътрудничество, но програмата няма 
разработени индикатори за измерване на иновационното въздейст-



114 115вие. Сред одобрените проекти са: „Шумен – живият град“, димитров-
град – „Формула „Марица Арт- екофестивал“, „Харманли в песни и 
багри“, „Парад на изкуствата – Силистра“, „Аз, Градът“ на община 
Русе и други. При изброяването на тази поредица от заглавия впе-
чатление прави, че това са двугодишни издания на познатата за гра-
довете форма „културен календар“. Веригата от „микросъбития“218 
не носи добавена стойност към развитие на творческата икономика. 
Въпреки че това е първи цикъл за подкрепа на културни организации в 
техните иновационни практики, дейностите на проектите не включ-
ват подготвителни етапи за дефиниране на нуждите на културните 
организации от иновация. такава цел не е определена в поканата за 
кандидатстване. През 2012 г. се очаква междинният анализ на израз-
ходваните средства и постигнатите дейности в тези четирийсет про-
екта, където можем да очакваме отчитането на слабо иновационно 
въздействие. 

Към момента на настоящия анализ не бе намерен пример за успеш-
но дългосрочно иновационно партньорство на културни организации 
в България на национално и регионално ниво.219 Посочените примери 
доказват, че политиките за развитие на сектор „Култура“ в България в 
голяма степен са „формални“. През 2012 г. с участие на професионал-
ни гилдии, експерти и организации на гражданското общество започна 
дълъг процес на подготовка на националната стратегия и на общин-
ската стратегия на град София. Под натиска на глобалните процеси 
следва тези инициативи и местните политики на отделни градове в 
България да внесат нужната промяна. Българските практики в инова-
ционни проекти на културните предприемачи са неуспешни, защото 
интерпретацията за това, какво е иновация, се прави без общ контекст 
за развитие чрез иновация. Възможно решение на проблема е по-тясното съ-
трудничество между гражданския сектор, частния сектор и институциите 
в създаване на стратегия, програмираща инструментите за постигане на ци-
клична и постъпателна оценка на въздействието от иновационни проекти, 
което би довело до планирано развитие чрез иновация.

Основни изводи и обобщения от изложението в Трета глава:
Определяща в стратегията за развитие на културната организация е 1. 
динамиката на потребностите от иновация на пазара на култура, 
пряко зависима от наличието на връзка потребител–производител. 
Поради това устойчивото развитие на организацията се определя 
чрез целево привличане на партньори и на инвестиции в иноваци-

онни проекти. В резултат се акумулира иновационно въздействие – 
развиват на ресурсите на организацията, а в общността се натрупва 
културен капитал. 

При осъществяването на иновационни проекти следва да се вземат 2. 
предвид глобалните тенденции, свързани с достъпа (на потребители 
и създатели) до културни блага в цифрова среда. Културната органи-
зация има потенциал за пряко участие в творческата икономика, 
като управлява иновационно въздействие (в създаване, запазване 
или споделяне на знания „ноу-хау“ и технологии и на права върху 
културните ресурси и блага). 

Формирането на стратегии, свързани с метода на отворена иновация 3. 
и с мрежово предприемачество, които променят достъпа до ресурс 
за микро и малките организации. Нагласата към управление на въз-
действието от иновационни проекти се променя. В глобалния свят 
този процес на културно възпроизводство се видоизменя както в тра-
диционните, така и в развитите икономики. Производството е свър-
зано с устойчивост в потребителското търсене на местен творчески 
ресурс. Мултипликаторите на иновационно въздействие варират 
от възвръщаемост на инвестициите чрез продадени нови продукти и 
съпътстващи услуги до мултипликатори на ефекта чрез брой въвле-
чени в проекта предприемачи и артисти и устойчивост в търсенето 
на културни блага, които ще променят производствената верига и 
ще формулират нови предпоставки за успех.

Културното предприемачеството изисква 4. мерки на национално и 
местно ниво. Управлението на обществения сектор, технологиите и 
инфраструктурата на комуникациите, образованието в разнообраз-
ни нови профили са сред основните фактори за развитие на творче-
ска икономика. В крайна сметка творческата икономика се изгражда 
чрез програми, които формулират стратегическите цели на общест-
вено-частно предприемачество. това произтича от характера на ино-
вационните проекти в сектор „Култура“. те създават смесени стоки и 
услуги и в тях се смесват бизнесцели с некомерсиални елементи.

Анализът показва, че 5. бавният преход към смесен пазар и липсата 
на стратегия за развитие на сектор „Култура“ са причини за слаба 
мрежова активност на българските културни организации. това 
със сигурност води до спад в качеството на културния капитал (из-
разен в така наречената „чалгизация“ на масовата култура и в по-
ниженото ниво на потребление на култура в страната). Проявяват 
се също слаба конкурентоспособност на културни стоки и услуги от 



116 117България на глобалния пазар и слаба обществена и частна иници-
атива в подкрепа на рисково културно предприемачество. Именно 
поради това моделите за усъвършенстване на процеса на управление 
на иновациите в сектор „Култура“ са важни за страната. 

Промените на пазар на култура изискват дългосрочни и между-6. 
секторни политики за стимулиране на пренос на иновации, за да 
бъдат българските културни предприемачи конкурентоспособни на 
глобалния пазар. Принципите, които се прилагат при планирането 
на иновации в сектор „Култура“ и при оценяване на въздействието 
им, са еднакви по света. Следователно България следва да адапти-
ра механизмите за въвеждане на иновация в целеви програми, които 
стимулират ефективно културно предприемачество. това означава 
въвеждане на индикатори за въздействие от иновационни проекти, 
които обединяват дългосрочните интереси на различни социални 
субекти (обществени и частни).

Анкетното проучване на автора показва съвпадение в нагласите към 7. 
ангажимент с иновация на българските и на чуждестранните кул-
турни организации. Иновационният проект обхваща комплекс от 
стратегически цели на културните организации, сред които цен-
трално значение имат: нуждата от преодоляване на конкуренцията 
за нови идеи, нови потребители, нови методи на работа, партньори 
и нови модели за управление на дейността. Промяната на статуквото 
става от микро към макрониво на иновация в сектор „Култура“, но 
рисковото предприемачество изисква политики в подкрепа на орга-
низациите. 

Проявяват се възможности културната организация да управлява 
иновационно въздействие в следните групи (дефинирани в индикатор-
ната рамка на):

А. Организационен ресурс – трансформация на източниците и про-
дуктите на знанието и споделяне на средствата за (въз)производство на 
култура. В съвременните изкуства и в услугите на културните организа-
ции маркетинговият подход цели устойчивост в потреблението, вклю-
чително чрез предлагане на безплатни продукти и услуги. Налице е 
преход от традиционна икономика с йерархичен модел на управление 
на производство (микроорганизации) и предлагане (макроорганиза-
ции) към постиндустриален модел. за него са характерни хоризонтал-
ни мрежи на партньорство (между създатели/производители и потре-
бители) и концентрични (застъпващи се) пазарни ниши на разпростра-

нение и търсене, които са основа за устойчиво развитие на аудиторията 
и на творческия ресурс.

Б. Позициониране на пазара – конкурентоспособност чрез използ-
ването на човешки ресурс и превръщането на нематериалните активи 
и на културните/творческите блага (обществени или смесени) в основ-
но средство за производство. допълва се веригата на производство с 
„нови“ стоки услуги и се дефинират нови бизнесумения и „творчески 
професии“. Появяват се нови форми на управление на нематериални-
те ресурси с участие на много създатели и много потребители. 

В. Стратегическо развитие – културно предприемачество при нови 
условия за ръководене на различни екипи и партньори, които ангажи-
рат организацията с иновационни проекти и създават конкурентни 
продукти и услуги с културно съдържание. Специална роля имат ин-
дикаторите, използвани от културната организацията, за да планира и 
оцени иновационното въздействие. 

Основните препятствия, които стоят пред реализиране на инова-
ционни проекти на културната организация, са: 

– Недостиг на политическа воля и недостатъчна междуинституционал-
на връзка, които да въведат инструменти за иновации в партньорство 
между индустриите, обществения и гражданския сектор; 

– Относителна пасивност от страна на институциите и на местната власт 
за дългосрочни инвестиции в иновации, тъй като до момента повечето 
инициативи са провокирани от външно финансиране и/или не са из-
мервани ефектите от тях; 

– Недостиг на специализирани знания и умения по отношение на спе-
цификата на културното предприемачество и неговото иновационно 
въздействие; 

– Недостатъчна прозрачност на разпределението на средства по струк-
турните фондове за оперативните програми; ограничени практики 
на публично-частно партньорство с цел иновационна дейност. 

Основните области за усъвършенстване на процеса на управление на ино-
вационния проект зависят от : 

а) Определяне на възможностите и проблемите на културното пре-
дприемачество, които обединяват целите на партньори в местната 
икономика или на глобалния пазар (обединяване на ресурси в проект 
с ясни методи на управление; детайлни индикатори за оценка на инова-



118 119ционното въздействие, стимулиране на междусекторно сътрудничество, 
бизнесмодели в нови програми с въвеждане на индикатори за въздействие, 
приложимост на матрица за оценка на културния проект според страте-
гически цели на организацията, ресурс за оценка на иновационни проекти в 
микроорганизациите и други);

б) Синхронизиране на политиките за иновация в ЕС и в национал-
ното стопанство, които ще благоприятстват процеса на партньор-
ство на културни организации (съфинансиране на иновационни проекти 
в международни мрежи на партньорство, целева национална програма за 
инвестиция в културно предприемачество с цел иновация в сектора и в 
регионите, инструменти за стимулиране на смесено предприемачество, 
свързано с ръст в нематериалните активи на културния капитал и дру-
ги);

в) Акцент върху отрасловата взаимозависимост в културното пре-
дприемачество, в която партньорствата се допълват от всеобхватни 
промени в технологии, в обществото и в приоритетите за развитие 
(навлизане на иновация чрез сближаване на политики и инструмен-
ти за взаимодействие чрез участие в международни мрежи за парт-
ньорство, създаване на култура чрез цифров ресурс и интегриране 
на информационни и комуникационни технологии в управление на 
организациите; развитие на интернет търговията с културни проду-
кти и услуги; политика за права на достъп до културни ресурси с цел 
възпроизводство; отворена иновация в партньорство на клъстъри и 
мрежи; участие в икономиката на обществената солидарност; разви-
тие на културните индустрии и стимулиране на творческия талант; 
прилагане на индикатори за иновация в обществения сектор, въве-
дени от оперативните програми на еС; въвеждане на индикатори за 
иновационно въздействие в общини или региони; създаване на на-
ционална стратегия и на общински стратегии).

В контекста на членството на България в ЕС съществуват добри 
предпоставки за насърчаване на партньорства в иновационни проекти 
на културните организации. една добра национална програма на Бълга-
рия, съфинансираща иновация, може да доведе до допълнителен интерес към 
иновации в сектор „Култура“ чрез програми като ОП „Конкурентоспосо-
бност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и чрез централизира-
ните програми и програмите на ЕС за сътрудничество с трети страни. 

Предварителните проучвания на сектор „Култура“ на национално 
и на местно ниво доказват ползите от конкурентна среда за иноваци-
онна дейност. Създаването на стратегически инструменти за стимулира-

не на партньорства в сектор „Култура“ и измерването на въздействието от 
иновационни проекти върху пазара и върху благосъстоянието на регионите.

Ползите от инвестициите на частния сектор и на третия сектор, 
ангажирани с иновационни проекти в сектор „Култура“, са измерими 
чрез индикатори за въздействие върху стратегическото развитие на 
организацията. Иновациите в продукти и услуги, свързани с цифро-
ва среда на производство, предлагане и потребление; иновациите в 
услуги, свързани с обучения и с развитието на идеи и въвеждане на 
технологии, са неизменна част от инвестициите в проекти за развитие 
на организацията. те водят до иновационно въздействие в полза на по-
требителя и с външен полезен ефект върху обществото, които биха по-
стигнали мащаб в публично-частно културно предприемачество при 
дългосрочна подкрепа от страна на обществения сектор и държавата. 

Изданието не изчерпва поставените въпроси. Предстоят нови из-
следвания на иновационно въздействие от проектни партньорства в 
сектор „Култура“. 

Навлизането на следващ програмен период на оперативните про-
грами на еС в България и на централизирана подкрепа на иновациите 
през 2013–2020 г. изисква на национално и на организационно ниво да 
се въведе методика за изследване на иновационно въздействие (вклю-
чително на външен и вторичен ефект) от проекти на културни органи-
зации, реализирани в партньорство. 

за целта е нужно да се формулират общи понятия за иновационна 
политика и програма и на методика с прецизни индикатори, свързва-
щи изследване на „нужди–решение–въздействие“ с измерими ползи от 
смесени инвестиции в иновация в сектор „Култура“. Важно е култур-
ната политика да бъде подкрепена с политики за развитие чрез инова-
ции във всички сектори на националното стопанство и да се изследва 
приложимостта на иновационни индикатори, които координират сек-
торите и дейностите в общи мерки на план за развитие. 

Необходими са допълнителни проучвания, които да доведат до по-
конкретни резултати и по-специфични мерки, насочени към отделни-
те области на иновационно въздействие в конкретен регион или съв-
купност от организации в партньорство спрямо индикаторна рамка на 
търсеното въздействие.



120 1213.4 Европа в търсене на нови форми за стимулиране на 
проекти в сектор „Култура“, д-р Цвета Андреева1

Когато говорим за иновационния потенциал в сектор „Култура“, не 
можем да не отбележим тесните връзки на този сектор с творческата 
икономика. Изследванията в областта на икономиката на културата 
обръщат все по-голямо внимание на творческите индустрии, подчер-
тавайки техния потенциал за растеж и иновации.2 Според застъпници 
на еволюционната икономическа теория творческите индустрии имат 
потенциала на „иновационни технологии“. те индуцират, извършват 
и улесняват създаването, възприемането и ангажирането на нови идеи 
от икономическите субекти.3 Следователно въпросът за иновационния 
потенциал на сектор „Култура“ в това издание получава нов и навре-
менен тласък.

От 2007 г. насам в наднационалната законодателна и оперативна 
рамка на европейския съюз в сектор „Култура“ настъпи съществена 
промяна. Изследването „Икономика на културата в Европа“220 (2006) за 
първи път постави изкуствата и културата (публични и частни) редом 
до динамично развиващите се творчески индустрии (от архитектура 
до развлекателен софтуер). тези на пръв поглед близки понятия на 
практика се различават съществено по своите процеси, съдържание и 
пазарно поведение. Някои подсектори са в процес на технологично и 
пазарно сливане (конвергенция) с други производствени сектори. 
други могат да преминат към смесени модели на функциониране, а 
трета част остават в сферата на чистите обществени блага. Култур-
ните и творческите индустрии функционират по дефиниция на паза-
рен принцип, но възможностите им за максимизиране на печалбата и 
за пазарна експанзия са различни. При тях съществуват доминиращи 
пазарни структури, наред с множество малки и микросубекти, чиято 
дейност дори не формира печалба (и чийто оперативен и пазарен ка-
пацитет граничи с този на нестопанските организации). Процесът на 
преосмисляне на подкрепата за сектора на ниво еС бе ускорен с пуб-
ликуването на Зелената книга „Отключване на потенциала на културни-
те и творческите индустрии“221. Финансовата и икономическата криза 
след 2008 г. доведе до приемане на „спасителни“ стратегически цели на 
„европа 2020“, които определиха и основния приоритет на всички про-

1  Повече информация за автора – www.c�nnectc�.��g/���files/���file.
�h�?���fileid=1408&lang=en.
2  Bakhshi, H. F et al. 2008, P�tts, J. 2008; Handke, C. 2006 и други.
3  P�tts, J. 2011.

грами за следващата европейска финансова перспектива (2014–2020): 
растеж и заетост в измерими, осезаеми рамки. 

Свързаният с „европа 2020“ многогодишен бюджет на еС се превър-
на в ябълка на раздора. Разгорещени дебати до момента текат в Съвета 
и в европейския парламент върху всяка програма, като един от най-
честите въпроси не е „Какво?“, а „Колко?“. Колко работни места ще 
бъдат отворени? Колко граждани ще получат допълнителна квалифи-
кация? Колко малки, средни и микропредприятия ще въведат нови 
предприемачески, бизнес и управленски модели на работа? До каква 
степен даденият инструмент ще допринесе за икономическия растеж и 
добавената стойност и прочие?

Надеждите на сектор „Култура“ са насочени към програма „Твор-
ческа Европа“ (2014–2020), която ще предложи нов подход към култур-
ните дейности, културните и творческите индустрии1. Най-съществе-
ното нововъведение, предвидено до момента в нея, е „Гаранционният 
инструмент2 за културния и творческия сектор“222. този инструмент 
има за цел да атакува някои от специфичните проблеми на сектора, 
свързани с привличане на частни инвестиции: 

силно фрагментирани пазари- , предимно пазарни ниши, липса на 
критична маса;
наличието на нематериални активи-  (права на интелектуалната соб-
ственост), които са трудно оценими (според неолибералните разбира-
ния на кредитиращите институции); 
липса на достатъчно активи за обезпечаване на кредита-  пред кре-
дитните институции; следователно проектите на творческите МСП се 
считат за рискови инвестиции; 
специфичен процес и жизнен цикъл на продуктите- ;
недостиг на надеждни данни за успеваемостта на сектора- , което не 
дава възможност на МСП да кандидатстват за финансиране, и про-
чие.

Всички тези специфики и множеството други особености предпола-
гат прилагането на нестандартни, иновативни подходи към тяхното 

1  Проект на програма творческа европа на европейската комисия 
17186/11 от 25. 11. 2011. Описание на Гаранционния инструмент, предста-
вено от еИФ на 17. 10. 2012 в еП.
2  Разработен от европейската комисия и европейския инвестиционен 
фонд (еИФ) на европейската инвестиционна банка, която прилага заеми и 
гаранционни схеми за малки и средни предприятия в еС, включително и в 
областта на аудиовизията.



122 123финансиране. Полезният ефект от съществуващи фондове и гаранци-
онни схеми (IFCIC – Франция, Cultuu�invest – Белгия, ICO – Испания 
и други) дава основание за тясно сътрудничество с наличните прак-
тики за прилагане на този инструмент от „творческа европа“. такива 
финансови посредници са необходими във всяка една от държавите-
членки, не само за да въведат нови практики при оценяването на риска, 
но и за да гарантират частно обезпечение за малките творчески пред-
приятия. Гаранционният инструмент ще използва около 211 милиона 
евро от общо 1,8 милиарда евро, предвидени за програмата1. Очаква се 
да генерира допълнителни заеми за сектора за над 1 милиард евро и 
като резултат да се стигне до:

изграждане на капацитет и експертно осигуряване-  на финансовите 
посредници за създаване на практики на частното кредитиране (чрез 
заеми) на творчески предприятия;
снижаване на кредитния риск чрез финансови гаранции- , предоста-
вяни на финансовите посредници, които създават заемни портфейли 
за културни и творчески индустрии; 
освен - изграждане на мрежа от добри практики в европа, целта е да 
се създаде трайна тенденция за инвестиране в различни творчески 
предприятия и дейности от страна на частни кредитни институции. 

„творческа европа“ ще бъде първият наднационален инструмент 
на ЕС, който разпознава културата и творческите индустрии в тях-
ната цялост и цели общ обхват на развитие. Програмата ще стимулира 
интернационализацията и повишаването на техния капацитет да опе-
рират в международна среда, а в бъдеще и на глобалния пазар посред-
ством три елемента: подпрограма „Култура“, подпрограма „Медиа“ и 
гореописания междусекторен гаранционен инструмент. за първи път 
е постигнато съгласие относно необходимостта от интегриран подход 
към културните и творческите индустрии от всички страни-членки, 
който да насърчава синергиите между тях в общ икономически (и евен-
туално социален) ефект. „творческа европа“ се очертава като модерен 
широкоспектърен инструмент с интегрирани показатели за оценка, 
чрез които може да се оценят не само преките икономически ефекти, 
но и непреките и положителните външни ефекти за обществото, по-
стигнати чрез програмата. 

Пред секторите и структурите, които вземат решение относно про-

1  тази сума ще се промени в резултат на окончателното решение по 
Многогодишната финансова рамка на бюджета на еС за 2014–2020. 

грамата, стоят два големи въпроса: По какъв начин „творческа европа“ 
би могла да стимулира едновременно стопански субекти и НПО, об-
ществени културни институции и даже индивидуални лица, като съ-
щевременно максимизира икономическия потенциал на сектора? Как 
този потенциал и неговият конкретен принос може да бъде измерен 
качествено и количествено? 

Индустриалният културен процес, или процесът в културните ин-
дустрии (съответно и в творческите индустрии) може да бъде предста-
вен като верига от икономически дейности. Схематично е онагледен 
тук по модела на д. Филипов (2005)223:

Потребителското търсене определя създаването и концентрация-
та на творчески ресурс, продукти и услуги.1 Подходът на веригата на 
стойността в трите подпрограми на „творческа европа“ ще разшири 
възможностите пред културните и творческите предприятия от цяла 
европа да избират за коя част от процеса им е най-необходима инвес-
тиция. 

Например културните и творческите индустрии са тясно обвърза-
ни с развитието на новите технологии. При тях инвестициите вероятно 
ще послужат за закупуване и внедряване на дълготрайни материални 
и нематериални активи. При културни процеси, в които цената на про-
тотипа на нов продукт изисква високи разходи, заем срещу гаранция 
може да бъде от съществено значение за успех. друг пример са преките 
стимули за дистрибуция и промоция, за което фирми и нестопански 
организации могат да получат нужната подкрепа (съществуват поло-
жителни практики от програма Медиа „Разпространение“). достъпът 
до културни и творчески продукти може да бъде подпомогнат чрез без-
възмездни проектни субсидии и прочие. 

1  Според модела представен в трета глава, тази верига може да се раз- Според модела представен в трета глава, тази верига може да се раз-
глежда и като свързана с началото в спирала от взаимно обвързани циклични 
дейности. 

Творчество
/концепция

Производство Репродукция Разпростра-
нение

Потребление► ► ► ►

Фигура 5. Верига на стойността



124 125европейският парламент вече постави ясно задачата пред евро-
пейската комисия: необходим е адекватен комплекс от качествени и 
количествени индикатори за оценка ефекта на „творческа европа“. 
(до момента единствено „принос към БВП“ и „заетост“ фигурират в 
проекта за програма. Възможни са подобрения в текста след очаквани-
те предложения от страна на Парламента.1) Необходимо е да се вземат 
предвид социално-икономическите ефекти на културния и на твор-
ческия сектор и най-вече положителните външни ефекти от техните 
дейности върху обществото, които водят до общо подобряване качест-
вото на живот. тук еС е редно да мобилизира не само статистическия си 
капацитет, но да насърчи и подпомогне държавите да формират общи 
и специфични измерители за положителните външни ефекти, които 
да бъдат признати на общоевропейско ниво. европа на 2020 г., към ко-
ято се стремим, не трябва да бъде само растеж и заетост, но и по-добро 
място за живот, за което всички културни и творчески предприятия и 
нестопанският сектор ще имат възможността да увеличат своя цялостен 
принос. 

1  докладът на евродепутата Силвия Коста се очаква да бъде приет на 18 
декември т. г. от страна на Комисията за образование и култура на еП. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ 

Първият анализ на феномена на иновацията като фактор за страте-
гическо развитие на организации в сектор „Култура“ е налице. 

Иновационните проекти имат специфични функции за създаване 
на нови продукти и услуги в диалог с останалите стопански сектори и 
под влияние на тенденции в обществото. Партньорите в иновацион-
ни проекти на културни организации са инвеститори и конкуренти 
за ниши на местния и на глобалния пазар. Съществува взаимна зави-
симост между обем на инвестиции в създаването на културни блага и 
измеримо иновационно въздействие (устойчив растеж и благосъстоя-
ние). 

Тенденциите за целево обновяване на културния продукт или ус-
луга на организации в сектор „Култура“ въз основа на партньорски 
иновационни проекти са изследвани в теорията и практиката. Инова-
цията е хетерогенен процес с многостранно въздействие (пряко и кос-
вено, вътрешно и външно, текущо и последващо) върху организациите 
и пазарите, в които проектът се реализира. 

Индикаторна рамка за метриране на връзката „иновационен про-
ект – повишен потенциал и конкурентноспособност“ е приложима 
на ниво организация. Мултипликаторите на иновационно въздейст-
вие са измерими в достигната възвръщаемост на инвестициите, привле-
чени нови партньори и внедрени технологии и идеи, които променят 
производствената верига и формулират нови предпоставки за успех. 
Съществуват модели за измерване на иновационно въздействие, които 
съответстват на програма, етап на развитие на организацията и на вида 
на иновационния проект.

Трудностите да се акумулира и измери въздействието от инова-
ционните проекти в културните организации са свързани с недостиг 
на собствен ресурс за развитие чрез иновация и липса на капацитет за 
управление на иновационния процес. Постигането на баланс между 
инвестиции в развитие и в продуктивност е предпоставка за задържане 
на въздействието в рамките на организацията. 

Снимка: Проект Блок 22, Амстердам, дазартс, 2005 г.
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ства в проекти на културни организации се изразява в синхронизира-
не на националните интереси с нормативите и приоритетите на еС за 
развитие в периода 2013–2020. Сравнителният анализ на данните от 
проведено анкетно проучване посочва характеристиките на иноваци-
онния контекст в българския културен сектор. Позитивната нагласа 
към използване на индикатори за оценка на иновационно въздействие 
върху организацията е еднакво валидна за българските и чуждестран-
ните културни предприемачи. 

Важна е ролята на националните, регионалните и местните поли-
тики за стимулиране на мрежово културно предприемачество и за 
регулиране на ползите от иновационна дейност между организации-
те, работещи на общи пазари. Съществува зависимост между стратеги-
ческо развитие на микроорганизациите и наноорганизациите в сектор 
„Култура“ (носителите на иновация в различни национални стопан-
ства и участници в глобалния пазар на стоки и услуги) от стимулиране 
на партньорства за иновация в регионален и национален мащаб. Про-
грамите, подкрепящи културното предприемачество чрез иновацион-
ни проекти в партньорство, са определени като двигатели в процеса 
на промяна на статуквото от мезониво към макрониво на иновация в 
сектор „Култура“.

Приложение 1. Иновационно въздействие  
в сектор „Култура“

Колева, П. Иновационно въздействие в сектор „Култура“, София: Ин-
теркултура Консулт, 2012. В Приложение 1. се съдържат всички графи-
ки и подробен анализ на проведеното от автора през март 2012 г. емпи-
рично проучване. то е достъпно безплатно в PDF формат от страницата 
на „Интеркултура Консулт“ – раздел „Продукти“, и от тази интернет 
връзка: 
www.inte�-cultu�a.eu/images/st��ies/d�cumenti/inn�vcultu�e2012bgen.
�df

Снимка: Проект Генерация, София 2012 г.
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Приложение 2. Емпирични данни относно иновациите  
в Европа и България

В Приложение 2. са представени основни графики от икономически 
анализи на иновационните дейности в европа и България. 

Доклад 1. Резултати от Доклада за глобална конкурентоспособност 
на Световния икономически форум 2011–2012 година. 

„На 7 септември 2011 г. екип на Световния икономически форум/
СИФ/представи поредния доклад за глобалната конкурентоспосо-
бност (The Gl�bal C�m�etitiveness Re���t 2011–2012) на 142 икономики в 
света. България отстъпва с три места в общото класиране – от 71-во 
на 74-то. Причините за отстъплението са свързани с влошаване на по-
зициите по отношение на: ефективност на стоковите пазари, техноло-
гична готовност, степен на развитие на бизнеса, инфраструктура, ино-
вативност. …Недостатъчната конкурентоспособност на българската 
икономика налага необходимостта да се предприемат мерки… Прио-
ритет трябва да се отдаде на няколко фактора: институции, инфра-
структура, образование, иновации…

През последните години в областта на иновациите България изо-
става значително, като в последното изследване отстъпва с още едно 
място назад – от 92-ро на 93-то. Сериозен проблем е липсата на парт-
ньорство между бизнеса и научните институти в иновационния про-
цес; малка е ролята на обществените поръчки за внедряване на инова-
тивни решения и продукти.“

Източник: „Център за икономическо развитие“.224 

Приложение 3. Видове сектори и иновационни дейности 

(Регионално разпределение на културните клъстъри, класификация 
на културните и творческите индустрии)

В Приложение 3. са представени основни класификации на инова-
ционни дейности по отрасли, в това число сектор „Култура“. данните 
се отнасят за европейския съюз след присъединяването на България.

Таблица 1. Групиране на индустриалните сектори според вида на дейности

Сектор 
Класификация на икономическите дейности 
според в Европейския съюз(NACE )

Високо и средно високо 
технологично производство

Производство на химикали, пластмаса и каучук, 
на машини и офис оборудване, на апаратура 
за телекомуникации и на инструменти, 
автомобилостроене и друга транспортна техника.

Средно високо и ниско 
технологично производство

Селско стопанство, рибарство, нефтодобив, 
минна индустрия, текстилна индустрия, 
издателска индустрия; производство на облекла, 
производство на кожи, дървообработка, 
производство на хартия, производство на 
петролни продукти, производство на метали, 
производство на неметални минерални продукти, 
преработка на вторични метали, производство на 
мебели.

Услуги с висока интензивност 
на знание

Телекомуникации, финанси, застраховане, 
недвижима собственост, компютри и софтуер, 
изследователска и развойна дейност, други 
бизнесуслуги, образование, здравеопазване, 
лечение, дейности на свободното време и 
развлечения. 

Услуги с по-ниско съдържание 
на знания

Търговия на едро, хотелиерство и 
ресторантьорство, сухопътен, морски и въздушен 
транспорт, индивидуални услуги.



130 131Източник: „Превес на иновации в потреблението в ЕС – анализ на данните от 
изследвания на Иннобарометър 2007 и 2009 г.“ (Fl�we�s, S. еt al. Prevalence of User 
Innovation in the EU … 2009, стр. 12). 

Сектор „Култура“ попада в групата „Услуги с висока интензивност 
на знание“, в която голям процент от фирмите са от малкия и мик-
робизнеса. тази група инвестира в „иновации, водени от интересите на 
потребителя“. това са промени, съобразени с тенденции в търсенето, 
тоест стоката се формира с перспектива за бъдещ потребителски ин-
терес, който е латентен преди момента на производство. 

Таблица 2. Преобладаващ процент на иновации, водени от интереси на 
потребителя според размер на организацията и сектора  

(use�-d�iven inn�vati�n)

Характеристика 
на фирмата

Иноватори в процес 
на потребление

Иноватори 
в процес на 

производство

Иновации, водени 
от интереси на 

потребителя

Брой служители

N 1331 1220 2326

20–49 
26,9% 28,0% 48,6%

50–249 
28,7% 24,7% 52,9%

250–499 
34,6% 32,8% 58,0%

500+ 39,5% 31,8% 61,3%
Сектор

N 
1210 1130 2159

Високо и 
средно високо 
технологично 
производство

33,2% 33,0% 56,6%

Средно високо 
и ниско 

технологично 
производство

32,6% 26,8% 53,3%

Услуги с висока 
интензивност на 

знание
29,5% 31,2% 58,7%

Услуги с по-ниско 
съдържание на 

знания

29,1% 
26,9% 52,9%

Източник: „Превес на иновации в потреблението в ЕС … 2009“, 111. (Flowers, S., T. 
Sinozic and Patel P. Prevalence of User Innovation in the EU …2009) стр. 19. 

Извод, видим от тази таблица, е, че по-големите фирми са по-актив-
ни иноватори в процес на потребление в сравнение с по-малките. Само 
39% от всички иновативни фирми имат персонал над 500. Големите 
фирми водят като иноватори в процеса на потребление с 61%, но мал-
ките фирми имат значим дял от 49%. Иновациите, водени от потребите-
ля, имат водеща роля – 58,7% в дейностите и услугите с висока интензив-
ност на знание (сектор „Култура“).

Таблица 3. Фактори с положително иновационно въздействие

Фактори, влияещи върху 
интензитет на иновациите

Фирми с иновации, 
водени от интересите на 

потребителя

Всички фирми с 
иновационни дейности

N 2326 4377
натиск от конкуренцията

71%*** 63,4%
нови пазари

70,1%*** 60,8%
ново търсене от търговски 

дружества 69,5%*** 60,1%

наличие на нови 
технологии 51,9%*** 42,2%

Възможности за 
сътрудничество 

с университети и 
изследователски институти

30,8%*** 23,3%

Ново търсене от държавата 
и обществения сектор 

(с обществени поръчки)
27,8%*** 22,4%

Източник: „Превес на иновации в потреблението в ЕС … 2009“, стр. 49.

С най-висок дял сред факторите за иновация е „натиск от конку-
ренцията“. за организации, фокусирани върху нуждите на потребите-
ля, се наблюдава по-висока зависимост от петте фактора „конкуренция – 



132 133пазари – нови дружества – технологии – изследователски звена“. те съвпадат 
с характеристиките на културните и творческите индустрии (особено 
цифровите/дигитални/ изкуства). 

Таблица 4. Класификатор на културните и творческите индустрии 

 Класификатор на културните и творческите индустрии 

1. модел на Конференция за търговия и развитие на Обединените нации 225

Културно наследство – музеи, монументи, археологически обекти и други; 
Визуални и сценични изкуства – медии, издателства, кино, ТВ и радио, музика и 

други; Приложни изкуства – архитектура, дизайн, мода, реклама, софтуер и други.

2. модел в „Бяла книга за творчеството“226

Историческо и художествено наследство: културно наследство, архитектура, 
музика, сценични изкуства и други; Индустрии на съдържанието: кино, софтуер, 

издателства, реклама, ТВ и радио и други; материална култура: мода, дизайн, 
храни и вино и други.

3. модел на Световна организация за интелектулна собственост 
Основни индустрии: литературни произведения; музикални произведения; 

драматични произведения; филми; софтуер и база данни; радио и телевизия; 
визуални и графични изкуства; организации за колективно управление на права, 

реклама; 
Частични индустрии: архитектура и вътрешен дизайн; музеи; занаяти; порцелан; 

мебели; тапети и килими; текстил; конфекция и обувки; бижутерия; игри и 
играчки;

Поддържащи индустрии: интернет; далекосъобщения; телефонни услуги; 
транспорт; търговия;

Взаимно зависими индустрии: инструменти; техника; компютърно оборудване; 
електронни игри; празни носители за информация.

4. модел в изследване на Европейския съюз227

Основни културни дейности: визуални изкуства; сценични изкуства културно 
наследство;

Културни индустрии: киноиндустрия, книгоиздаване, звукозаписна индустрия, 
видео игри и др.

Творчески индустрии и дизайн (моден, интериорен и продуктов), архитектура и 
реклама

Поддържащи индустрии: аудиовизуална, електроника, оптична и фотографска 
индустрия и др.

5. модел в „Зелена книга за културни и творчески индустрии“ /КТИ/ 228 
(обединява всички дейности, базирани на културен или творчески продукт)

„Културни индустрии“
Изкуства – сценични, визуални, културно наследство

Индустрии – кино, видеозаписи, телевизия и радио, видеоигри, нови медии, 
музика, книги и преса.

„Творчески индустрии“
Архитектура и дизайн,

графичен дизайн,
моден дизайн,

реклама.

6. модел на картографиране на културни и творчески индустрии – България 2012
Моделът се разработва в хода на обсъждането на „Стратегия за развитие на 

културата“ в България. Предстои общественото му представяне, като в голямата си 
част той съвпада с Модел 5. 

В таблицата са обобщени основните референтни рамки според ут-
върдени модели. Непредставителното анкетно проучване на автора 
от 2012 г. сред български и чуждестранни организации използва Мо-
дел 5. Изборът се основава на факта, че подпомагането на иновационна 
дейност в проектно партньорство в голяма степен е водеща политика в 
новия програмен период на европейски съюз 2020. Новите програми са 
синхронизирани с инструменти и политики на редица от национални-
те стопанства. 
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Приложение 4. Културните организации в България между 
два типа пазар

В приложението са представени основните промени в позицията на 
културните организации от периода на затворена икономика и прехо-
да към отворено пазарно стопанство. Годините след присъединяване 
на България към еС са анализирани спрямо потенциал за развитие на 
иновационни проекти в сектор „Култура“.

Таблица 5. Културните организации в България между два типа пазар

 

Културните организации в затворено и 
планово стопанство от 1945 до 1991 г.

Културните организации в стопанство с 
отворен пазар от 1991 до 2007 г.

След 1945 г. българската култура се 
развива в планова и централизирана ико-
номика. Държавата се намесва на пазара 
като продуцент и гарант за развитие на 
продуктите и услугите. 

Организациите в България са субси-
дирани. През този период националната 
политика ги поставя под централизирано 
управление на дейността и приоритети, 
подобно на други страни в Европа. Изку-
ствата са на почит пред властта, инвести-
ра се в културна и образователна инфра-
структура и в развитие на индустриите.

независимите културни центрове, 
създадени век по-рано –„читалищата“, ос-
тават неправителствени организации по 
статут. Част от тях се преместват в новоиз-
градени пространства и всички получават 
държавни субсидии за своята дейност. 
Подпомагат се културни представител-
ства на България зад граница. В синхрон 
с обща за социалистическия блок поли-
тика са създадени общински и областни 

В последните две десетилетия на 20 
век културните организации навлизат в 
продължителна криза, обусловена от въ-
трешни и външни фактори. 

В началото на този период с подкре-
па от външни донори (напр. Фондация 
„Отворено общество“) възникват граж-
дански организации в повечето преход-
ни икономики. Финансови инструменти 
подкрепят нови дейности в областта на 
изкуствата. Стимулира се развитие на не-
правителствени организации с нестопан-
ска цел в сектор „Култура“, а също и ино-
вативни творчески проекти. 

През 90-те години на 20 век предприе-
мачите участват в създаването и привати-
зацията на организации за производство, 
предлагане и внос на културни продукти и 
услуги. Това засяга директно развлекател-
ната индустрия.230 Кина се превръщат в 
казина, културни центрове – в дискотеки 
и прочие. Въвежда се деление на „юри-
дически лица с нестопанска цел в частна 

„културни домове“. Те популяризират из-
куствата с цел формиране на „творчески“ 
елит.229

Това повлиява мисията и начина на 
управление на културните организации. 

Творците са поставени в икономиче-
ска зависимост от държавата. Въвежда се 
догматизъм, който ограничава свободата 
на изразяване и иновативните решения 
в съдържателен и технологичен аспект. 
Изкуствата и творческите индустрии на 
България са изолирани от глобална кон-
куренция и влияние. 

До края на миналия век културата е 
подкрепяна като отрасъл. Тя има при-
нос към брутната добавена стойност в 
националното стопанство. Ползите не 
се измерват с верига на стойността и 
показатели за ръст в културния капитал. 
Наградите, спечелени от български дей-
ци на изкуствата, и печалбата от култур-
ни индустрии се вливат в националния 
бюджет.235 Това обезличава приноса на 
рисковите иновационни производства и 
обезкуражава творческия ресурс, което 
води до ниска конкурентоспособност.

полза и юридически лица с нестопанска 
цел за общественополезна дейност“.231

Създават се сдружения и фондации.232 
Неформални организации допринасят за 
многообразието на обществения живот.3 
Българските читалища възвръщат своята 
независимост. С минимална подкрепа от 
държавата те трябва да воюват отново 
за интереса на местното население и за 
подкрепа от местната власт. Повече от 
2000 читалища в центъра на градове и 
села не преминават към пазарна дейност 
и са закрити.233 

Създадени са национален фонд „Кул-
тура“ и Държавен културен институт, 
българските културни институти зад гра-
ница започват да актуализират дейността 
си. Създават се първите общински фон-
дове „Култура“. 234

Целевата подкрепа от външни донори 
за български организации с културна дей-
ност прекъсва с присъединяването на 
България към Европейския съюз (2007 
г.). Стават актуални програми за финан-
сиране на културното сътрудничество на 
България с останалите страни и региони 
на Европейския съюз. Дългосрочните 
цели за развитие на сектора на национал-
но ниво изискват познаване на местния 
пазар и на потенциала за икономически 
ръст в творчески и културни индус-
трии в Европейския съюз. 

През новото хилядолетие българският пазар на култура вече има разделение на реа-
лен и квазипазар в следствие на прехода от планова икономика към смесен пазар. Той 
се формира от културни организации с различна форма на собственост – обществени 
организации, неправителствени организации, търговски дружества със стопанска цел 
и дружества с нестопанска цел236 в частна или в обществена полза, фондации за кул-
тура и браншови организации. Изследван е за първи път „Профил на културния мени-
джър …“ в България.237 Възникват редица възможности за развитие на иновационна 
дейност в проектни партньорства на български културни организации.
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Приложение 5. Специфични термини и понятия

В приложението са представени придобили известност дефиниции 
на основни за това изследване понятия. Посочените определения се от-
насят към предмета на изследването.

Културни и творчески индустрии
„зелената книга на еС“ от 2010 г. обединява всички дейности, които 

са базирани на културен или творчески продукт. дейностите в (КтИ) 
не се разграничават според това дали резултатът се предлага на пазара 
като продукт на масова индустрия, или като уникално произведение, 
дали засяга обществото като цяло, отделни общности, или индивиду-
алния потребител. 

Таблица 6 . Културни и творчески индустрии /КТИ/

Културни индустрии
Изкуства1.  – сценични, визуални, 
културно наследство;
Индустрии2.  – кино, видеозаписи, 
телевизия и радио, видеоигри, нови 
медии, музика, книги и преса.

Творчески индустрии
архитектура и дизайн;3. 
графичен дизайн;4. 
моден дизайн;5. 
реклама.6. 

Източник: „Зелена книга Отключване на потенциала на културните и творческите 
индустрии“ COM(2010)183, стр. 183

 
туризмът и секторът на новите технологии са свързани с КТИ. те 

се нуждаят от производство на съдържание за собственото си развитие. 
„зелената книга на еС“ поставя на дневен ред създаването на  показа-
тели за измерване на творческата среда и на състоянието на КтИ, които 
да обогатят конвенционалните индикатори за иновация.

Външен ефект
„Външен ефект са ползите или загубите за обществото или отдел-

ната личност от частно пазарно действие (производство или потребле-
ние). Известно е още като ефект на „третата страна“, поради рефлекти-
рането върху лица, неучастващи пряко в сделката.“238 

Външните ефекти са ползи или разходи, които възникват на произ-
водствено или потребителско ниво и не са отразени в пазарните цени 
на стоките и услугите. В следствие на това, когато има нетна външна 
полза, резултатът е твърде ниско ниво на производство в сравнение с об-
ществените нужди. Когато има нетен външен разход, се постига твърде 
високо ниво на производство спрямо ефективното обществено търсене. 
Първостепенна е отговорността на държавата към обществения сектор, 
която прилага алокативна функция в преразпределянето на ползите и 
разходите в обществото. 

Проект
„Проект – дейност или съвкупност от взаимосвързани и взаимодо-

пълващи се дейности с предварително определена цел, необходими 
ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на 
конкретни количествено измерими резултати.“ тази работна дефи-
ниция на европейската комисия е добила популярност в контекста на 
Оперативни програми „Конкурентоспособност“, „Административен 
капацитет“ и „Регионално развитие“, подпомагащи иновативни пред-
приятия и иновативни дейности в България.239 

Обществено-частно партньорство 
Обществено-частно (или публично-частно) партньорство в кул-

турните и творческите индустрии (КтИ) се създава както в градска 
среда, така и в обособени територии извън градовете. Според Зелена 
книга „Отключване на потенциала на културните и творческите 
индустрии“ 2010, обект на съвместно развитие (в партньорство) между 
бизнеса и институциите са:

Образование и индустрия;•	

Културни и творчески индустрии и други индустрии;•	

Културни и творчески индустрии, изследователска, образо•	 вателна, 
индустриална или административна организация. 

В широкия смисъл на думата публично-частно партньорство (ПЧП) 
е всяка форма на партньорство между обществения сектор и частния 
сектор за целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено 
предоставяни от обществения сектор.240 „Чрез това партньорство сил-
ните страни на всеки от двата сектора (обществен и частен) взаимно 
се допълват при предоставяне на услуга или осигуряване обществе-
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допълването на ресурсите, всяка страна от партньорството поделя по-
тенциалните рискове и облаги. Обществено-частното партньорство се 
характеризира с определени предимства както за обществения, така и 
за частния сектор при изпълнението на определената задача – предмет 
на партньорството. Всеки сектор прави онова, в което е силен, и се пре-
доставят за обществото услуги и инфраструктура по най-ефикасния 
икономически начин.“241 

Партньорските връзки могат да имат дълготраен или краткосро-
чен положителен ефект върху участващите организации и средата 
им. Например в резултат на постоянния контакт между разнородни 
организации чрез преноса на технологии и информация се въвеждат 
нови стандарти в създаването на свързани „продукт–услуга“.242 

Добавената стойност в проектна дейност е задължителен ефект от 
обществено-частните проекти.243 тя произтича от свързването на кул-
турни организации с партньори, намиращи се в близост до тях – или 
по местоположение, или по вид дейност. добавената стойност се изразява 
в икономии на мащаба на пазара, в сближаване на производствени про-
цеси и развитие на нови продукти, в по-ниски разходи за транспорт и 
комуникации, в понижен разход на енергия и човешки ресурс и дру-
ги.

Иновационното партньорство изисква наличието на разнородни 
организации, защото то създава възможност за групиране на предим-
ства на партньорите в ново начинание със смесен стартов капитал. 

Клъстър 
Според автора на понятието Майкъл Портър клъстър е обединение 

между разнородни организации в един или повече от следните четири 
признака: 

а) фирмена структура и конкуренция; 
б) местно търсене, свързани и подпомагащи индустрии;
в) факторни условия и умения; 
г) инфраструктура и капитал.244 

Културно предприемачество
„Културните и творческите предприемачи са ангажирани с превръ-

щането на творческата свобода в предприемаческа стойност с мате-
риална стойност и нематериална (културна) ценност.“245

Стратегическо развитие на организацията
Предприемачеството в сектор „Култура“ зависи от благоприятната 

икономическа среда като цяло, от културни политики (национални и 
регионални) и от други стимули, закрилящи инициативи на малкия 
бизнес и на ангажираните с нестопанска дейност. Секторът е динамичен 
и дългосрочното развитие е важна цел за организациите. „Стратегията 
предвижда достигане на определена целева позиция чрез поредица от 
решения, които са конкретизирани във времето и в които се уточнява 
първоначалната насока, което позволява да се повиши ефективността 
на развитието“.1 една от целите на организацията е създаване на кон-
курентни предимства чрез по-високо или уникално качество на проду-
кти/услуги, постигано с нови умения, ресурси или технологии. Особе-
но важни за сектор „Култура“ са стратегиите, свързани с интеграция в 
мрежа на производство и партньорство. „Иновационната стратегия е 
позиционирана отделно от останалите стратегии за развитие на кул-
турните организации. тя е различна от програмата за развитие, която 
културни организации могат да изберат за първоначално установяване 
на пазара или с цел оцеляване.“2

Устойчиво развитие на организацията
Устойчивостта е ключов фактор в управлението на организацията 

във времето. тя се проявява в баланс спрямо мисия, цели и пазари, оп-
ределени в стратегия за развитие. Основни фактори за устойчивост на 
сектор „Култура“ са: организационни умения (стратегическа визия и 
план за бъдещето); ясна структура и дефиниране на отговорностите в 
екипите, инвестиране в човешки ресурси, устойчиво финансово разви-
тие на сектора, партньорство с организации от собствения и от други 
икономически сектори. 

След 20-годишно устойчиво развитие в партньорство е видимо въз-
действието от фестивал за сценични изкуства в залцбург. това е пуб-
лично-частно културно предприемачество.3 Фактор за устойчивост е 
нуждата да се изградят трайни професионални мрежи и да се създаде 
информирано потребителско търсене на културни стоки и услуги в 
региона.

1  тодоров, П. Стратегия на медийното предприятие, 2009.
2  �u�ban�va, L. Strategic Planning for Learning Orgranisations in the Cultural 
Sector, 2010: стр. 316–318.
3  Анализ, представен на „2nd Inte�nati�nal Semina� �n Regi�nal Inn�vati�n 
P�licies Salzbu�g“, 12 окт. 2007.
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Външен ефект от пренос 

на знания между КИ и 
други сектори в региона 

>>>>>>>>>>>>>>>>>
Иновационно въздействие (нови знания):

Културни индустрии 
Други и творчески 

индустрии>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>И
зточник на иновация (знание)

Културни 
индустрии

Базова иновация – 
регионално развитие 
на културните индустрии. 

Творчески 
индустрии; 
Иновационно 
въздействие 
върху други 
сектори в региона 
(специфични 
производствени 
сектори – музика, 
изящни изкуства, 
дизайн и други).

Творчески 
индустрии

Иновация в регионалното 
развитие на културни индустрии 
под влиянието на 
иновация от други сектори. 

Регионални 
културни 
индустрии и 
иновация в 
културните 
индустрии като 
катализатор 
за иновация в 
региона.

Фигура 4. Външен ефект от пренос на знания между културни организа-
ции и други организации и сектори в региона 

Източник: Scherrer, W. Cultural Industries, Knowledge Spillovers, and Regional Innovation 
Activity: Performing Arts in Salzburg. Анализ, представен на „2nd International Seminar 
on Regional Innovation Policies Salzburg“, 12 окт. 2007.

Затворена и отворена иновация според теория на Чесбро (Chesbrough, 
2003) 246 

Възникване на отворена иновация:
Мобилност и наличие на високообразовани специалисти. В резул-1. 
тат знанията преминават в границите на фирмените лаборато-
рии на големите компании; 

Когато сменят работата си, работниците „вземат“ знанието със 2. 
себе си – голям поток на знания между фирмите;

Наличието на 3. рисковия капитал се увеличава, което позволява 
добри идеи да се разработват и извън големите фирми – например 
от малки и предприемачески фирми;

Създаване на производни договори на базата на 4. лицензионни до-
говори;

Другите фирми във веригата на доставките5.  –например достав-
чиците – играят много важна роля в процеса на иновациите.

Принципи на отворената иновация: 
Не всички умни хора в нашия сектор работят за нас – ние трябва 

да работим с умните вътре във фирмата и навън. Външна научноиз-
следователска и развойна дейност (НИРд) може да създаде значителна 
стойност за фирмата. Вътрешнофирмената НИРд допринася за тази 
стойност. Ние не трябва да сме основни източници на открития, за 
да печелим от тях. Изграждането на добър бизнесмодел е по-важно от 
това да излезеш първи на пазара. Ако използваме най-добре наши и 
чужди идеи, ние ще спечелим. Ние трябва да печелим от това, че дру-
ги използват нашите интелектуални права, и ние трябва да купуваме 
чужди ИП, когато това е необходимо за нашия бизнесмодел.
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Приложение 6. Индекс на творческата общност

В Приложение 6. са представени ключови статистически данни от 
анализ на творческата общност в регион, белязан със силна пазарна 
конкуренция и иновационна дейност. Става въпрос за така нарече-
ната Силициева долина, която няма свой аналог в европа и в света по 
иновативност и като високотехнологична среда.1 Посочените характе-
ристики на творческата общност имат общи черти с другите изслед-
вания, цитирани в настоящото издание. Всички те посочват пазарни-
те дефекти в сектор „Култура“, като едновременно отчитат външните 
ефекти, полезни за обществото и икономиката. тези факти променят 
представата за сектор „Култура“ в европа и в други стопанства, разви-
ващи иновативен културен сектор .

Таблица 7. Въздействие на изкуствата върху живота

Въздействие на изкуствата 
върху живота,

 изразен в % от 1010 
анкетирани

Значимо 
въздействие 

Слабо 
въздействие 

никакво 
въздействие 

Жени 41

мъже 34

Без разлика в пол 37 51
Без разлика в пол 11

С доход < 100 000 $ 51

С доход > 10 000 $ 40
Без да посочват доход 11

На възраст 18–34 39

1  „Въпреки развитието на други високотехнологични икономически 
центрове в САщ и света, Силициевата долина продължава да бъде водещ 
център за високотехнологични иновации и развитие, отчитайки 1/3 от 
всички рискови капиталови инвестиции в САщ.“ Източник: Уикипедия 
(достъп 4. 3. 2012).

на възраст 35–54 42

На възраст 55 + 30

Без да посочват възраст 11

Лидери 76 26

Източник: „Индекс на творческата икономика“ (CREATIVE COMMUNITY INDEX) 
2005: 11–13.

Младите хора и потребителите от женски пол намират присъствие 
на културните и творческите индустрии в ежедневието за важно. „Ли-
дерите“ сред активното население проявяват по-голям интерес към 
изкуствата в сравнение с останалите потребители. 

Лицата с по-висок доход и хората в активна възраст определят въз-
действието на изкуствата като особено значимо в живота. 

демографските предизвикателства пред България247 и европа под-
сказват, че все по-голяма част от хората над 55 години ще са трудоспо-
собни и ще останат потребители на култура. ще се развиват нови про-
дукти/услуги, за да се задържи интереса към пазар на култура както от 
подрастващите поколения, така и от хората от третата възраст. 

Таблица 8. Фактори, привличащи дейци на изкуствата

Фактори, привличащи дейци на 
изкуствата (човешки ресурс)

Важен фактор за 
творческа дейност %

важен фактор 
по принцип %

Публика с интерес към 
изкуствата

69 3

местни потребители 68 7

Творческа общност 
(други професионалисти)

54 17

малки организации 
на изкуствата и културата

45 15

Важни/престижни организации 
на изкуствата и културата

32 10

Вдъхновяваща природа 31 27

Вдъхновяваща градска среда 16 4

Източник: „Индекс на творческата икономика“ (CREATIVE COMMUNITY INDEX) 
2005: стр. 171.



144 145От гледна точка на артистите Силициевата долина е привлекателна 
най-вече с обществения интерес към изкуствата, местното потребле-
ние и артистичната среда. На последно място по значимост е вдъх-
новяващата урбанистична архитектура, която политиците и инвес-
титорите считат за най-значима инвестиция на обществени средства в 
обществено благо. В първия раздел на Втора глава са посочени причи-
ните, поради които местният пазар на култура е важен за развитие на 
икономиката в регионите. В същото време конкурентоспособността на 
местните културни организации се развива в пряк контакт с глобалния 
пазар на култура.

Таблица 9.  Източници на доход за дейците на изкуствата 

Източници на доход за дейците на изкуствата 
в Силициевата долина

%

Работа, несвързана с изкуства 34

Партньор/семейство 20

Дейност, свързана с изкуствата 20

Художествена дейност 11

Спестявания/доходи от предишен период 7

Лични средства 5

Източник „Индекс на творческата икономика“ (CREATIVE COMMUNITY INDEX) 
2005: стр. 20.

едва 31% от дейците на изкуствата се издържат главно с приходи от 
творческа дейност. за тях притегателна сила, за да живеят в този реги-
он, имат (в низходящ ред): достъпните наеми, възможностите за от-
дих, природата, жизнеността на кварталите, архитектурата и усло-
вията за спорт.
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