
NEW KNOWLEDGE 

UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT EDITION 77 

IS
S

N
: 1

31
4-

57
03

 

ВРЪЗКАТА „НАУКА-БИЗНЕС” В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ТРАНСФЕР НА 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
ИВАНКА СТАНЕВА, РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ 

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ “МАРИЦА” - ПЛОВДИВ 

‘SCIENCE-BUSINESS’ CONNECTION IN TECHNOLOGY TRANSFER 
CENTERS 

 
IVANKA STANEVA, HEAD OF TECHNOLOGY TRANSFER CENTER 

MARITSA VEGETABLE CROPS RESEARCH INSTITUTE - PLOVDIV 

 
 Център - място, където е 
съсредоточено нещо; важен пункт; 
 Трансфер - прехвърляне; 
 Технологии - съвкупност от средства и 
начини за по-ефективно и по-качествено 
извършване на определена дейност.  
 
Основната роля на центъра е да помага в 
разрешаването на възникналите проблеми на 
българските земеделски производители, 
подпомагайки ги в процеса на производство 
чрез обучения, експертни съвети, съвременни 
екологосъобразни технологии, създаване на 
нови сортове зеленчукови култури и картофи. 
Защо? 
Да задоволим потребностите на населението. 
Как? 
Като идентифицираме проблемите на 
обществото. 
Кога? 
Веднага. 
Къде? 
Инициативата да идва от центъра, защото е 
най-близо до проблемите на общността. 
 
Нека да разгледаме един пример. 
 
1. Земеделските производители искат: 
- да се увеличи - добивът от декар; 
устойчивостта на болестите и неприятелите; 
стоката да има добър търговския вид; 
поносимостта към високите температури и 
сушата; 
- да се намали - ръчният труд; вегетационният 
период; производствените разходите за 
отглеждане на зеленчуци и картофи. 
 
2. След като произведат зеленчуците и 
картофите, производителите трябва да ги 
продадат. Какви са вариантите? 

- сключени договори за доставка в хотели, 
ресторанти, болници и др. 
- сключени договори с преработвателни 
фирми; 
- продажба на борси и тържища; 
- продажба на пазари. 
 
3. Какво искат търговците? 
- качествена стока с добър търговски вид; 
- традиционен български вкус; 
- без нитрати и пестициди; 
- ниски цени. 
 
4. Какво искат техните клиенти? 
Цените да отговарят на качеството на храните. 
 
Каква е причината да има различни клиенти? 
 
Българските потребители са категорични, че 
трябва да бъде възстановен Българският 
държавен стандарт за производство на 
хранителни продукти. 91% от интервюираните 
одобряват предложението да бъде възстановен 
Българският държавен стандарт (БДС) за 
хранителните продукти. Това означава, че 
предложението за възстановяване на БДС 
отговаря на осъзнати обществени потребности 
за гарантирано качество на храните. В края на 
май 2010 г. 86% от интервюираните от 
социолозите са били готови да купуват храни, 
отговарящи на БДС. В техните намерения има 
известни нюанси. 39% твърдят, че ще купуват 
тези продукти независимо от цената им. Най-
често това са хора с висше образование, 
жители на столицата, в активна трудова 
възраст - между 30 и 49 години, и с жизнен 
стандарт над средния. 47% от интервюираните 
биха се съобразили с цената на хранителните 
продукти, отговарящи на БДС, и биха ги 
купували по-рядко. Това се отнася за 
потребителите в пенсионна и предпенсионна 
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възраст, с ниско образование, жители на малки 
населени места и бедни. По някои косвени 
индикатори може да се съди, че освен 
материалните възможности за поведението на 
българските потребители има значение и 
грижата за собственото здраве, както и за това 
на близките, особено на децата и 
подрастващите. Ползата от БДС за 
хранителните продукти не се поставя под 
въпрос, основните опасения на част от 
потребителите са за достъпността им като 
цена. 
 
Стивън Кови казва „Започни, мислейки за 
края” и тази негова мисъл ни служи 
прекрасно като коректив, в целия процес на 
работа на центъра.  
 
Приоритетните изследвания на ИЗК ”Марица” 
започват с проучване на нуждите от иновации 
в производството на зеленчукови култури и 
картофи. Работата на центъра е да направи 
маркетингово проучване за определяне на 
нуждите на пазара и финансов анализ – до 
колко е печелившо задоволяването на тези 
нужди.  
Основните причини да се дистанцира науката 
в областта на земеделието от практиката са 
негативното отношение към българската наука 
и намаляване броя на големите стопанства, 
занимаващи се с отглеждане на зеленчукови 
култури. Конкуренцията от вносните 
италиански, френски, холандски, сръбски и 
турски сортове зеленчукови култури 
произтичат от повече държавни субсидии, 
реклама, което поражда конкурентни цени и 
респективно реализират продуктите си по-
успешно от нас. 
Защо се получава така? 
За зеленчукопроизводителите е важно да 
получат по-голяма държавна субсидия, да 
изкарат продукцията рано и да реализират по-
голяма печалба за кратко време. 
Втората причина е намалелият брой 
производители на зеленчуци за продажби на 
едро, като обяснението е големият внос на 
готова продукция на конкурентни цени. 
Трета причина е бюджетната издръжка на 
научните институти. В България за наука 
отделя средства предимно държавата. 
Бизнесът не е готов за инвестиране в научни 
продукти. Проучване на „Алфа рисърч", 
показва, че всеки четвърти от българските 
предприемачи няма мнение за развитието на 
българската наука.  
За да запази своята конкурентноспособност, 
ИЗК ”Марица” се адаптира към променящите 

се нужди на пазара, като предлага продукти с 
висока полезна стойност и изгражда добри 
партньорства. Ето защо контактите на 
експертите от ЦТТ към ИЗК „Марица” с 
бизнеса са много активни. Те работят с фирми 
и земеделски производители, които имат 
интерес към нашите разработки – сортове 
зеленчукови култури и картофи. Желанието за 
промяна води до усилено търсене на решение. 
Възникват множество идеи. Намирането на 
онази идея, която ще даде предимство на 
института, се оказва нелека задача. Първото и 
най-важно условие за реализацията на 
иновативната идея в нов продукт, това е 
пазарът, т.е. това са количеството 
платежоспособни потребители, които са 
готови да платят и са съгласни да продължат 
да плащат отново и отново за новия ни 
продукт. Преди да вземем решение какъв да 
бъде нашият продукт, който да донесе 
конкурентно предимство, направихме 
емперично проучване за определяне нуждите 
на пазара /незаети пазарни ниши и 
неудовлетворени потребности/, съобразявайки 
се с пазарната необходимост, конкурентно-
способността на нашите научни продукти, 
умението на екипа от специалисти да си 
партнираме със земеделските производители и 
преработватели и средствата, които са 
необходими за осъществяване на опитните 
образци. 
Създадохме опитни полета при земеделските 
производители, организирахме посещения на 
посевите на място, подготвихме открити дни, 
проведохме дискусии, анкетирахме 
производителите, анализирахме данните и 
стигнахме до следните изводи: 
 Да създаваме, произвеждаме и 
продаваме семена от сортове зеленчукови 
култури и картофи, които са подходящи за 
отглеждане на големи площи, като се намали 
ръчния труд и себестойността на продукцията; 
 Новите сортове зеленчуци и картофи 
да са суровина за производство на 
функционални храни, съдържащи висок 
коефициент естествени антиоксиданти;  
 Възможност за преработвателите да 
ползват суровина с висока биологична 
стойност, подходяща за получаване на 
качествена храна. 
Задоволяването на нуждите на общността се 
получава с осъществяване на нови идеи, 
носещи печалба и създаващи нова стойност 
чрез положителна промяна в организацията, 
обществото или пазара. 
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Center – a place where something is concentrated; 
an important station; 
Transfer - transferring; 
Technology - a combination of tools and methods 
for more effective and more qualitative 
performing of an activity. 
 
Main role of a center is to assist in solving of 
arising problems of Bulgarian farmers helping 
them in production process via trainings, expert 
advices, modern technologies according to 
environment /environmentally friendly techno-
logy/, creating new varieties of vegetables and 
potatoes.  
 
Why? To satisfy needs of population.  
How? By identifying problems of society. 
When? Immediately. 
Where? The initiative must come from the center 
because it is the closest to community problems. 
Let us consider an example. 
Farmers want: 
- to increased - yield per hectare; resistance to 
diseases and pests; to have good looking 
commercial type; tolerance to high temperatures 
and drought;  
- to reduce - manual labor; vegetative period; 
production costs for growing vegetables and 
potatoes. 
Once they produce vegetables and potatoes, 
producers must sell them.  
Which are the options? 
- signed contracts for delivery to hotels, 
restaurants, hospitals and others. 
- signed contracts with processing companies; 
- sales at exchanges and market-places. 
- sales at markets. 
 
What do traders want? 
- quality merchandises with good commercial 
looking;  
- traditional Bulgarian taste; 
- without nitrates and pesticides; 
- low prices; 
What do their customers want? 
Prices must correspond to food quality. 
 
What is the reason of availability of different 
customers? 
Bulgarian consumers are categorical that 
Bulgarian State Standard for production of food 
must be restored. 91% of interviewed approve the 
proposal Bulgarian State Standard (BDS) for food 
to be restored. That means that the proposal for 
restoring of BDS answers to real social needs of 

guaranteed food quality. In the end of May 2010 
86% of interviewees were ready to buy foods 
made according to BDS. There are some nuances 
in their intentions. 39% say that they will buy 
these products irrespective of price. Most often 
they are people with higher education, inhabitants 
of capital, in active working age - between 30 and 
49 years and standard of living above average. 
47% of interviewees would agree with the price of 
foods according to BDS, but they would buy them 
more rarely. That is relevant to customers in 
retirement and before retirement age, lower 
education, inhabitants of small towns and low 
incomes. According to some indirect indicators it 
may be judged that excepts material possibility 
for the behavior of Bulgarian consumers great 
significance has the concern about their own 
health, as well as about others they are closely 
related with, especially children and young 
generation. Benefit of BDS for food products is 
not put as a question - main fears of some users 
are about the pricing accessibility.  
 
Stephen Covey says: "Start thinking about the 
end" and his thought serves us perfectly as a 
corrective within the whole process of work in the 
center.  
 
Priority research activities in Maritsa Vegetable 
Crops Research Institute start with investigations 
of needs of innovations in production of vegetable 
crops and potatoes. Work of the center is to make 
marketing research for determining market needs 
and financial analysis. To what extent satisfying 
these needs is beneficial. 
Main reasons of the distance between the science 
in the field of agriculture and the practice are the 
negative attitude towards Bulgarian science and 
the reduced number of large farms engaged in 
vegetable crops cultivation. Competition from 
imported Italian, French, Dutch, Serbian and 
Turkish varieties of vegetable crops is a result of 
more state subsidies and advertisement which 
creates rival prices, and respectively they realize 
their products more successfully than us.  
 
Why is it so? For vegetable producers it is 
important to get greater state subsidy, to have 
early production and to realize greater profit in a 
shorter time. The second reason is the reduced 
number of producers of vegetables for wholesale, 
аs the explanation is large import of finished 
production at competitive prices. The third reason 
is the budget support of research institutes. In 
Bulgaria state spares mainly funds for science. 
Businesses is not ready to invest in research 
products. A study of "Alpha Research" shows that 
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every fourth Bulgarian entrepreneur has no 
opinion for the development of Bulgarian science. 
To maintain their competitive ability Maritsa 
Institute adapts to changing market needs by 
offering products with high value and builds good 
partnerships. Therefore, contacts of experts from 
Technology Transfer Center at the Institute with 
business are very active. They work with 
companies and farmers who are interested in our 
research - varieties of vegetables and potatoes. 
The desire of some change leads to a hard search 
for a solution. Many ideas arise. Finding the one 
idea that will give an advantage to the Institute, 
appears to be no an easy task. The first and the 
most important prerequisite for realization of 
innovative ideas in a new product is the market, 
i.e. the quantity of solvent users which are ready 
to pay and agree to keep paying again and again 
for our new product. Before taking the decision 
about a product that would give a competitive 
advantage, we do an empirical study to determine 
market needs /unfilled market niches and 
unsatisfied needs/ complying with market 
demand, competitive ability of our research 
products, the ability of the team of specialists to 

partner with farmers and processors and resources 
required to implement the prototypes.  
We created experimental fields for farmers, we 
organized visits of crops in a place, we held 
discussions, we interviewed the producers, we 
analyzed data and we came to following 
conclusions: 
 
• To create, produce and sell seeds of vegetable 
and potatoes sorts which are suitable for 
cultivation in large areas by reducing manual 
labor and production costs; 
 
• New sorts vegetables and potatoes to be raw 
material for production of functional foods 
containing a high coefficient of natural 
antioxidants; 
 
• Ability for processors to use raw material with 
high biological value suitable for obtaining high-
quality food; 
 
Meeting the community needs shall be obtained 
by carrying out new profit making ideas and 
creating new value through positive change within 
the organization, community or market. 

 


