Изх. №: 013/12.02.2014 г.
До:

Г-жа Ели Милушева
Главен директор
Главна дирекция „ЕФК”

Уважаема г-жо Милушева,
В бързо променящата се глобална икономическа ситуация шансовете на
българските фирми да се позиционират на международния пазар минават през тяхното
сдружаване под формата на клъстери, така че да ползват общи ресурси –
производствени, изследователски, развойни, сервизни, маркетингови и др. Kлъстерният
подход в индустрията трябва да създава мрежи от заинтересовани, взаимно свързани
иновационни технологични фирми, изследователски организации, регионални бизнес
структури, които да създават реални ползи за икономическото развитие на България.
Официалните бази данни към днешна дата показват, че в страната има
регистрирани над 230 клъстера, от които над 130 са участвали само във втората сесия
на процедурата BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в
България”. В същото време е известно, че освен членовете на Асоциацията на бизнес
клъстерите /АКБ/, има още не повече от 50 структури, които биха могли да се
определят като клъстери и се намират на различен стадий на развитие.
Тревожен факт е, че голяма част от класираните проекти на клъстери, а и самите
клъстери взели участие при разпределянето на безвъзмездната финансова помощ (БФП)
по процедурата за подкрепа за развитието на клъстерите в България, в периода 20072013, не кореспондират с определената област на въздействие, целяща повишаване на
конкурентоспособността на българската икономика. В допълнение се забелязва
тенденция, че голяма част от тях спират дейността си и изчезват от икономическия
живот на България с приключването на своите проекти.
Отчитайки всичко казано по-горе, АБК счита, че е наложително МИЕ да утвърди
и въведе система за акредитация на клъстерите в България, която да послужи за
диференциране на мерките за подпомагане, свързани с различната степен на развитие
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на клъстерите и елиминиране на организации създадени с цел единствено и само
усвояване на средства по ОП.
За реализиране на горепосочената цел, АБК предлага своя експертен опит в
създаването на система за акредитация на клъстерите в България и методология за
осъществяването й. С оглед съкращаване времето за създаване на такава система и
приемането й с обществен консенсус за стандарт при акредитацията на клъстерите,
предлагаме да се създаде съвместна работна група между представители на ГД „ЕФК”
и експерти от АБК.
Готови сме в най-кратки срокове да излъчим експертите по линия на АБК и да
представим позицията на организацията по горните въпроси.

С уважение,

Петър Статев
Председател на УС на АБК
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