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Увод

мисията	на	фондация	„приложни	изследвания	и	комуникации“	е	да	подпома-
га	социалните,	бизнес	и	технологичните	иновации,	да	предлага	политически	
решения	на	основата	на	научни	изследвания	и	да	подпомага	развитието	на	
общество,	основано	на	знанието.

през	2011	година	фондация	„приложни	изследвания	и	комуникации“	с	гордост	
отбеляза	своята	20	годишнина.	от	своето	създаване	фондацията	непрекъсна-
то	разширява	усилията	си	в подкрепа на икономиката на знанието, в разви-
тието на иновационната култура, разширяването на международните кон-
такти и присъствие на публичните институции и на частния бизнес сектор.	
по-конкретно,	фондация	пик	усъвършенства	способността	си	да	въздейства	
положително	върху	процесите	на	промяна	в	страната	чрез	използването	на	
най-модерните	инструменти	в	изработването	на	публични	политики,	основа-
ващи	се	на	най-добрите	европейски	и	световни	практики.	Това	се	изразява	
най-вече	в	легитимирането	на	политически	решения	чрез	предоставянето	на	
пространство	за	демократичен	дебат	и	в	обединяване	усилията	на	основните	
заинтересовани	страни	за	конструктивен	диалог	в	правителството,	промишле-
ността	и	гражданското	общество.	Укрепването	на	взаимовръзката	между	пра-
вителство,	бизнес	и	гражданско	общество	е	от	важно	значение	за	изработва-
нето	на	публични	политики	с	участието	на	всички	заинтересовани	страни,	а	
също	и	за	създаването	на	печеливш	частен	сектор.	откритото	споделяне	на	
достойнствата	и	недостатъците	на	идеи	и	мнения,	направено	по	прозрачен	и	
достъпен	начин,	който	позволява	последващо	действие	на	основата	на	постиг-
нати	резултати,	е	съществена	основа	за	постигане	целите	на	фондация	пик.

въпреки	 това,	 този	 процес	 не	 се	 случва	 единствено	 „отгоре-надолу“	 чрез	
традиционните	механизми	за	изработване	на	публични	политики.	Фондация	
„приложни	изследвания	и	комуникации“	признава	този	факт	като	непрекъсна-
то	подкрепя	въвличането	на	по-широк	кръг	граждани	и	заинтересовани	групи	
в	 тези	 процеси.	 по	 отношение	 предоставянето	 на	 подкрепа	 за	 икономика,	
основана	на	иновации	и	знание,	фондацията	извършва	специализирани	обуче-
ния	на	професионални	групи	в	страната,	като	предоставя	и	услуги	за	органи-
зирането	на	събития	за	споделяне	на	технологии,	„инкубатори“	на	иновации	и	
консултиране	за	български	и	чуждестранни	компании.	към	момента	над	5000	
клиенти	се	възползват	от	предлаганите	от	фондация	„приложни	изследвания	
и	 комуникации“	 услуги.	 по	 отношение	 укрепването	 на	 ролята	 на	 граждан-
ското	общество,	фондацията	участва	в	проекти,	чрез	които	се	демонстрира	
въздействието	на	технологиите	върху	управлението	(например	„електронното	
правителство“).	подобни	 проекти	 също	 така	 спомагат	 за	 децентрализиране	
източниците	на	информация	в	изготвянето	на	политики,	както	и	за	по-широко-
то	включване	в	тези	процеси	на	мнения	на	граждани	и	заинтересовани	групи	
(например	чрез	онлайн	социални	мрежи),	за	подобряване	на	конкурентоспо-
собността	на	българския	бизнес	чрез	улесняване	на	партньорства,	 както	и	
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трансфер	на	знания	и	на	най-добрите	международни	практики.	предоставяйки	
подкрепа	на	основните	обществени	сектори,	фондация	пик	има	за	цел	да	
увеличи	 взаимодействието	 помежду	 им	 в	 осигуряването	 на	 оптимални	 об-
ществени	резултати	за	България	и	европа.

Въздействие върху публичните политики в България

през	цялата	2011	г.	фондацията	продължи	да	изготвя	подробни	анализи	и	да	
предоставя	най-актуалната	информация	на	българските	политици	в	областите	
на	 иновациите,	 науката	 и	 технологиите.	 от	 особено	 значение	 е	 изготвяне-
то	на	годишния	доклад	Иновации.бг 2011,	който	идентифицира	както	положи-
телните	тенденции,	така	и	предизвикателствата	пред	иновациите	в	страната.	
Този	анализ	бе	представен	на	политиците	по	време	на	Седмия	национален	
иновационен	 форум	 в	 София.	 експертизата	 на	 фондацията	 се	 използва	 от	
министерството	 на	 икономиката,	 енергетиката	 и	 туризма	 в	 изготвянето	 на	
закон	за	иновациите.	конкретен	проект	на	този	закон	беше	представен	пред	
българските	власти	в	края	на	2011	г.	и	в	момента	се	обсъжда.

Фондация	пик	работи	в	тясно	сътрудничество	с	правителствени	агенции	за	
подобряване	състоянието	на	информационното	общество	в	страната,	 вклю-
чително	 с	 министерството	 на	 транспорта,	 информационните	 технологии	 и	
съобщенията.	Фондацията	е	представена	в	консултативния	съвет	по	икТ	в	
министерството,	където	предоставя	информация	за	текущото	развитие	на	икТ	
в	България,	предлага	съвети	за	подобряване	разпространението	на	широко-
лентов	 достъп	 до	 интернет,	 както	 и	 за	 цялостното	 проникването	 на	икТ	 в	
страната.

Фондация	пик	има	активна	гражданска	позиция	в	България	чрез	усилията	си	
за	насърчаване	на	безопасно	и	отговорно	използване	на	интернет	и	мобил-
ните	технологии,	като	си	сътрудничи	с	министерството	на	вътрешните	работи	
за	предотвратяване	възможните	злоупотреби	с	деца	в	мрежата.	Фондацията	
имаше	ключова	роля	за	включването	на	регистър	на	на	сексуалните	насил-
ници	над	деца	в	новия	закон	за	закрила	на	детето,	който	вече	се	обсъжда	в	
парламента.	Близо	5000	потребители	на	Facebook	подкрепиха	това	начинание,	
като	по	този	начин	го	превърнаха	в	една	от	най-популярните	политически	ка-
узи	след	тези	за	околната	среда.	продължителната	застъпническа	кампания	
на	фондация	пик	в	подкрепа	на	конвенцията	на	Съвета	на	европа	за	защита	
на	децата	срещу	сексуална	експлоатация	и	сексуална	злоупотреба	доведе	до	
ратифицирането	й	от	народното	събрание	през	ноември.	като	координатор	на	
центъра	за	безопасен	интернет	(цБи),	фондация	пик	помогна	за	повишаване	
на	осведомеността	сред	деца,	родители,	учители	и	други	специалисти,	чрез	
издаването	на	образователни	материали,	организирането	на	информационни	
кампании,	 мониторинг	 на	 нови	 тенденции	 в	 използването	 на	 информация,	
както	и	чрез	подкрепа	за	сътрудничеството	между	съответните	заинтересо-
вани	страни.	като	част	от	цБи,	през	2011	г.	над	600	сигнала	бяха	получени	на	
горещата	линия	за	безопасен	интернет	за	незаконно	и	вредно	съдържание,	а	
множество	от	сигналите	бяха	прехвърлени	към	съответните	власти	и	горещи	
линии	на	партньорски	организации	в	други	страни,	в	резултат	на	което	бяха	
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повдигнати	 и	 конкретни	 обвинения.	националната	 гореща	 телефонна	 линия	
консултира	над	320	клиента	от	стартирането	си	през	април.

Въздействие на фирмено равнище

Фондация	"приложни	изследвания	и	комуникации"	е	силно	ангажирана	в	пре-
доставянето	на	бизнес	услуги	в	подкрепа	на	предприятията.	най-вече	това	е	
видно	от	ролята	на	фондация	пик	като	координатор	на	European	Enterprise	
Network	(EEN)	в	България,	която	се	състои	от	14	партньорски	организации	в	8	
града.	EEN	е	най-голямата	мрежа	в	европа	за	подкрепа	на	бизнеса	и	помага	
на	малките	и	средните	предприятия	(мСп)	да	получат	достъп	до	международ-
ни	пазари	и	възможности,	да	създават	иновации	и	да	получат	информация	за	
наличното	европейско	финансиране,	за	консултации,	международни	проекти	
и	услуги	за	оптимизиране	на	бизнеса.	през	2011	г.	фондация	пик	предостави	
услуги	на	над	200	фирми	в	тези	области.	обхванатите	икономически	секто-
ри	включват	производство,	комуникационни	технологии,	туризъм,	авиация	и	
управленско	консултиране.	Фондацията	организира	поредица	от	събития	за	
намиране	на	партньори,	както	и	 технологични	брокерски	дни	и	помогна	на	
български	мСп	да	участват	в	тях.	предоставянето	на	тези	услуги	доведе	до	
сключването	на	нови	договори	на	български	фирми	с	такива	в	Азербайджан,	
Белгия,	германия,	полша	и	Турция.

около	 една	 дузина	 авиационни	 фирми	 се	 възползваха	 от	 предоставена-
та	от	министерството	на	икономиката,	енергетиката	и	 туризма	възможност	
за	 финансиране	 и	 участваха	 в	 най-големия	 панаир	 на	 леката	 авиация	 във	
Фридрихсхафен,	германия,	през	април	2011	г.,	представен	в	страната	от	фон-
дация	 "приложни	 изследвания	 и	 комуникации"	 и	Българската	 асоциация	 на	
леката	авиация.

в	допълнение,	годишната	награда	за	иновации	се	връчва	от	фондация	пик	
по	време	на	ежегодния	иновационен	форум	на	фирми	за	технологични	или	
процесни	иновации	през	предходната	година	с	цел	да	бъдат	признати	и	да	се	
подчертае	приноса	на	българските	новатори.	през	2011	г.,	първа	награда	взе	
примавет	София	еоод	в	 категорията	 „малки	 иновативни	предприятия“	 (до	
50	 служители)	 за	 техните	 иновативни	 ветеринарно-медицински	 продукти	 за	
пчели,	домашни	любимци	и	селскостопански	животни.	в	категорията	„Средни	
и	големи	иновативни	предприятия“	(над	50	служители)	първа	награда	бе	връ-
чена	на	опТикС	Co	за	работата	им	върху	устройства	за	термично	виждане.	
Специална	награда	бе	дадена	на	орАк	инженеринг	за	устойчива	иновация	
заради	работата	им	върху	софтуер	за	управление	на	туризма.

Международно въздействие

работата	 на	 фондация	 пик	 на	 европейско	 равнище	 включва	 ERAWATCH	 и	
регионален	иновационен	монитор	(RIM)	за	обобщаване	и	анализ	на	политики-
те	и	дейностите	в	сферите	на	научните	изследвания,	технологиите	и	иноваци-
ите	в	България.	Този	ангажимент	позволява	достъпа	до	международни	изслед-
вания,	 извършването	на	бенчмаркинг,	 както	и	 трансфер	на	добри	практики	
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в	европа	и	показва	важната	роля,	която	фондация	 "приложни	изследвания	
и	комуникации"	играе	в	осигуряването	на	прозрачен	и	независим	анализ	на	
икономическото	развитие	в	рамките	на	страната.

ролята	на	фондация	пик	в	координирането	на	мрежата	от	бизнес	инкубатори	
и	технологични	паркове	в	източна	европа	и	централна	Азия	(ECAbit)	2008-2011	
утвърди	мрежата	като	един	доверен,	надежден	и	ценен	партньор	за	политици-
те	в	общонстта	на	независимите	държави,	както	и	пред	международни	донори	
и	организации.	мрежата	работи	с	всички	заинтересовани	страни	в	публичния	
и	частния	сектор	и	нпо.	през	2011	г.	фондация	пик	помогна	за	учредяване-
то	 на	 местни	 представителства	 на	 организацията	 „мобилен	 понеделник“	 в	
молдова	и	Азербайджан.

през	последните	10	 години	фондацията	непрекъснато	 увеличава	компетент-
ността	си	в	ориентирани	към	бъдещето	проучвания	чрез	прилагане	на	най-до-
брите	практики	в	областта	на	форсайт	методологиите	и	инструментите	за	раз-
витие	на	публични	политики.	подобен	опит	организацията	трупа	предимно	при	
координиране	и	партньорство	в	над	дванадесет	проекти,	финансирани	от	еС,	
които	съдържат	елементи	на	форсайт.	през	2011	г.	фондацията	използва	тези	
инструменти	в	области	като:	парламентарна	технологична	оценка,	политики	в	
областта	на	околната	среда,	безопасност	и	качество	на	храните,	участие	на	
гражданите	в	определяне	на	европейските	приоритети	в	областта	на	научните	
изследвания,	както	и	в	идентифицирането	на	нови	източници	на	енергия.	Тези	
проекти	варират	от	съвместно	определяне	на	бъдещите	приоритети	на	еС	и	
китай	в	областта	на	околната	среда	(SPRING)	до	насърчаване	на	използването	
на	метода	за	технологична	оценка	при	формулиране	на	научни	и	технологични	
политики	в	европейските	парламенти	(PACITA).	Фондация	"приложни	изслед-
вания	и	комуникации"	също	така	участва	в	проекта	научноизследователски	
инфраструктури:	форсайт	и	влияние	(RIFI),	който	приключи	през	2011	г.,	а	ос-
новният	резултат	от	него	е	изготвената	методология	за	оценка	на	социално-
икономическите	въздействия	на	бъдещи	проекти	в	сферата	на	научноизследо-
вателската	инфраструктура.

Фондация	„приложни	изследвания	и	комуникации“	консултира	изготвянето	на	
политика	за	насърчаване	на	иновациите	в	малките	и	средните	предприятия	
към	сръбското	министерство	на	икономиката	и	регионалното	развитие,	както	
и	в	националната	агенция	за	регионално	развитие,	с	цел	да	се	определят	и	
адресират	пречките	пред	развитието	на	иновациите	на	фирмено	равнище.

Човешки ресурси

през	2011	г.	фондацията	продължи	традицията	си	да	насърчава	работата	в	мно-
гокултурна	среда	чрез	привличане	на	работа	на	мотивирани	и	квалифицирани	
хора	от	цял	свят,	които	са	с	разностранни	интереси	и	умения.	организацията	
нае	докторанти	и	студенти	в	магистърски	програми	от	европа	и	САщ,	както	
и	опитни	инженери,	компютърни	специалисти,	икономисти,	социолози,	поли-
толози	и	медийни	експерти.	екипът	на	фондацията	включва	професори	и	пре-
подаватели,	които	преподават	в	някои	от	най-видните	български	образовател-
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ни	институции,	в	това	число:	Софийски	университет	"Св.	климент	охридски",	
Университет	за	национално	и	световно	стопанство,	Американски	университет	
в	България	и	международното	бизнес	училище.	около	една	трета	от	персонала	
на	фондацията	притежава	или	в	момента	подготвя	докторска	степен.	нашите	
сътрудници	са	работили	и	учили	в	редица	страни	като	САщ,	холандия,	Австрия,	
япония,	русия	и	великобритания.	в	допълнение,	във	фондация	"приложни	из-
следвания	и	комуникации"	работят	експерти,	които	са	независими	оценители	
към	европейската	комисия	по	различни	програми	на	еС.

Акценти на дейността през 2011 г.:
–	 Седмият национален иновационен форум на	тема	„иновации	и	конкурен-
тоспособност,“	проведен	през	месец	май	2011	г.,	беше	организиран	съвместно	
от фондация	„приложни	изследвания	и	комуникации“,	представителството	
на	ек	в	България	и	министерството	на	икономиката,	 енергетиката	и	 ту-
ризма.	 на	 форума	 присъства	 и	 министър-председателят	 на	 република	
България,	 г-н	 Бойко	 Борисов,	 който	 описа	 стъпките,	 предприети	 от	 пра-
вителството	 с	 цел	 подкрепа	 на	 иновациите	 в	 страната.	Събитието	 беше	
посетено	от	редица	министри	и	представители	на	европейската	комисия,	
както	и	от	бизнес	лидери,	високопоставени	академици	и	ръководители	на	
водещи	 организации	 на	 гражданското	 общество.	 Фондацията	 представи	
резултатите	от	годишното	проучване	на	иновациите	в	България,	описани	в	
доклада	Innovation.bg за	2011	г.

–	 докладът	Innovation.bg за	2011	г.	беше	представен	по	време	на	Седмия	на-
ционален	иновационен	форум.	Той	изтъква	някои	положителни	тенденции	
по	отношение	на	иновациите	в	България,	включително	високите	темпове	
на	растеж,	отбелязани	в	иновационния	индекс	на	европейската	комисия.	
докладът	подчертава	и	факта,	че	в	резултат	на	икономическата	криза	в	
България	 конкуренцията	 на	 българските	 пазари	 е	 нарастнала,	 което	 от	
своя	страна	е	довело	до	маркетингови	и	организационни	иновации.

–	 проектът	„Парламенти и гражданско общество за технологични оценки“ 
(PACITA) започна	през	2011	г.	целта	му	е	да	популяризира	понятието	(пар-
ламентарна)	технологична	оценка	(То	или	пТо)	и	да	задълбочи	осведоме-
ността	по	този	въпрос	сред	политиците	в	еС	като	се	наблегне	върху	стра-
ни,	където	тази	концепция	и	свързаните	с	нея	методологии	и	инструменти	
са	все	още	слабо	познати.	проектът	ще	продължи	до	2015	г.

–	 проектът	„Насърчаване на способностите за оценка на научните изслед-
вания, технологиите и иновациите в региона на Югоизточна Европа” 
(EVAL-INNO)	започна	през	месец	май	2011	г.	целта	му	е	да	подобри	на-
ционалния	и	регионалния	капацитет	за	извършване	на	оценки	в	сферата	
на	научните	изследвания,	технологичното	развитие	и	иновациите,	за	да	се	
увеличат	ползите	от	тези	дейности	за	обществото.

–	 по	проекта	„Проучване на научните постижения и основната изследова-
телска инфраструктура в областта на околната среда в Китай: форсайт, 
потенциални възможности и пътни карти” (SPRING) през	 юли	 2011	г.	 в	
пекин,	китай	беше	проведена	международна	работна	среща.	в	нея	участ-
ваха	експерти	в	сферата	на	околната	среда	от	китай	и	европа,	които	иден-
тифицираха	ключови	технологии,	имащи	потенциала	да	окажат	съществено	
влияние	върху	живота	на	хората	в	следващите	20	години.
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–	 Третото Авиошоу „Габрово 2011“ беше	 организирано	 съвместно	 от	 фон-
дация	„приложни	изследвания	и	комуникации“,	Българската	асоциация	на	
леката	авиация	и	собственикът	на	летище	„драгановци“	мирослав	хинков,	
в	партньорство	с	община	габрово.	по	време	на	авиошоуто се	проведе	и	се-
кторна	среща-семинар	на	тема	„инвестициите	в	авиационната	индустрия“,	
на	която	присъстваха	представители	на	изпълнителната	агенцията	за	на-
сърчаване	 на	 малките	 и	 средните	 предприятия,	 както	 и	 на	 Българската	
асоциация	на	леката	авиация.

–	 Фондация	„приложни	изследвания	и	комуникации“	разработи	годишния	до-
клад	на	ERAWATCH за 2011 г.,	който	представя	изпълнението	на	национал-
ната	иновационна	система	през	годината	и	идентифицира	предизвикател-
ствата	и	пречките	за	подобряване	на	условията	в	подкрепа	на	иновациите	
в	страната.	

–	 през	2011	г.	фондацията	се	присъедини	към	мрежата	METRIS, инициатива	
на	генерална	дирекция	„научни	изследвания”,	чиято	цел	е	да	бъде	водещо	
място	за	съхранение	на	информация	за	социалните	и	хуманитарни	науки	в	
европа,	както	и	да	служи	за	основа	на	сравнителен	анализ	в	тези	области	
в	опит	да	се	подобрят	политиките,	които	ги	подкрепят.

–	 различни	значими	събития	бяха	организирани	в	рамките	на	дейността	на	
мрежата от бизнес инкубатори и технологични паркове в Източна Европа 
и Централна Азия ECAbit.	Сред	тях	са	Международния иновативен лагер 
Тамбов,	проведен	между	24	и	26	август	в	град	Тамбов,	русия,	по	време	на	
който	бяха	предоставени	услуги	в	подкрепа	на	бизнеса	на	повече	от	150	
участници;	шестата	регионална	конференция	на	ECAbit,	Напредък на ино-
вациите в Европа и Централна Азия, беше	организирана	на	6-8	ноември	в	
кишинев,	молдова,	а	през	декември	в	Баку,	Азербайджан	беше	проведена	
Международна конференция	на	тема	инкубатори	на	млади	предприемачи,	
на	която	Фондацията	беше	съорганизатор.	

–	 Националният център за безопасен интернет стартира горещата линия за 
онлайн безопасност ГЛОБ през	април	2011	г.	Тя	е	с	национално	покритие	
и	отговаря	на	въпросите	и	тревогите	на	младите	хора,	родителите	и	учите-
лите,	свързани	с	онлайн	опита	на	непълнолетните.
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Наука, иновации и информационно 
общество

докладът	 е	 предназначен	 за	 лиде-
рите	–	 хората,	 които	 вземат	 реше-
ния	в	обществения	и	частния	сектор.	
Следвайки	 установената	 методоло-
гия	 от	 предходните	 шест	 издания,	
Иновации.бг 2011 анализира	състояни-
ето	и	възможностите	за	развитие	на	
националната	 иновационна	 система	
на	базата	на	пет	групи	показатели:
•	 съвкупен	иновационен	продукт;
•	 предприемачество;
•	 инвестиции	и	финансиране	на	ино-
вациите;

•	 човешки	капитал	за	иновации;
•	 информационни	и	комуникационни	
технологии.

наред	 с	 това,	 докладът	 Иновации.бг 
2011	за	пръв	път	предлага	анализ	на	
иновационния	потенциал	на	два	ико-
номически	 сектори	 (строителство	 и	
енергетика),	като	отчита	особености-

те	на	веригите	за	добавяне	на	стой-
ност	и	начина	на	обвързване	и	взаи-
модействие	в	рамките	на	секторните	
иновационни	 системи.	 за	 да	 се	 по-
стигне	 въздействие	 върху	 скоростта	
и	 ефекта	 на	 иновационната	 дейност	
чрез	националните	и	секторните	по-
литики	 (чрез	 интелигентна	 и	 добре	
обмислена	регулация,	образователни	
и	 научно-технологични	 приоритети,	
фискална	и	 данъчна	рамка,	 правила	
за	 публично-частно	партньорство),	 е	
необходимо	 да	 се	 разбере	 механи-
змът,	по	който	се	случват	иновациите	
на	фирмено	и	секторно	ниво.

Анализът	 на	 секторните	 иновацион-
ни	 системи	 поднася	 доказателство	
за	 същността	 и	 значението	 на	 ино-
вационната	дейност	на	включените	в	
тях	фирми	и	по	този	начин	подкрепя	
създаването	 на	 секторно	 основани	

Иновации.бг 2011

докладът	 Иновации.бг осигурява	 ежегодно	 надеждна	
оценка	 на	 иновационния	 потенциал	 на	 българската	
икономика	и	на	състоянието	и	възможностите	за	раз-
витие	на	българската	иновационна	система.	Той	прави	
препоръки	за	подобряване	на	обществената	политика	
по	 отношение	 на	 иновациите	 в	 България	 и	 еС,	 като	
се	 опира	 на	 най-новите	 теоретични	 и	 емпирични	 из-
следвания	в	света	и	отчита	специфичната	икономиче-
ска,	политическа,	културна	и	институционална	рамка,	
в	която	се	развива	иновационната	система	на	страна-
та.	настоящият	доклад	за	седма	поредна	година	има	
амбицията	да	бъде	част	от	процеса	на	формиране	на	
разбиране	 за	 значението	на	иновациите	 като	основа	

за	разработване	на	национални	приоритети	в	подкрепа	на	изпълнението	на	
европейската	стратегия	еС	2020.
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иновационно	 ориентирани	 политики	
и	мерки.	Създаването	на	механизми	
за	въздействие,	не	наложени	отвън,	а	
произтичащи	и	подсказани	от	естест-
вените	трансформационни	процеси	в	

съответните	 сектори,	 осигурява	 по-
здравословна	 среда	 за	 функциони-
рането	на	иновационната	екосистема	
като	цяло.

Иновационен потенциал на българската икономика

по	показателите	за	финансиране	на	
нирд	се	 наблюдават	 някои	 положи-
телни	 тенденции,	 които	 обаче	 не	 са	
особено	динамични	и	са	резултат	от	
действието	на	пазара,	а	не	на	целе-
насочено	 провеждана	 обща	 научна,	
технологична	и	иновационна	полити-
ка.	Съществува	вероятност	те	да	бъ-
дат	прекъснати	от	кризата,	ако	не	се	
предприемат	 мерки	 за	 подобряване	
на	 обществената	 иновационна	 поли-
тика.	наред	с	постоянното	нараства-
не	на	средствата	за	нирд	във	всички	
институционални	сектори	могат	да	се	
отбележат	и	следните	структурни	из-
менения:

• нараства делът на бизнес сектора 
и висшето образование в напра-
вените разходи за НИРД	за	смет-
ка	на	държавния	сектор;

• разпределението на разходите за 
НИРД	 е	 териториално по-равно-
мерно по	райони	за	планиране	в	
страната;

основните	 предизвикателства	 са	
свързани	с	хаотичносттa	на	промени-
те	 в	 държавната	 политика,	 непосле-
дователността	при	финансирането	на	
отделни	 научни	 области,	 и	 слабата	
институционализация	 на	 предприе-
маните	 мерки.	 Тъй	 като	 финансира-

Фигура 1.		разходи	за	нирд	в	България

            * Стойностите за 2010 г. са определени на база предварителните данни на НСИ за 
БВП за 2010 г. от 70 474 млн. лв. по текущи цени и очаквано намаление на разходите 
за НИРД.

Източник: Собствени изчисления по данни на НСИ, 2011.
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нето	 в	 основната	 си	 част	 отразява	
разположението	на	човешките	ресур-
си,	показателите	за	персонал,	зает	с	
нирд,	 демонстрират	 същите	 струк-
турни	промени	по	отношение	на	ин-
ституционалните	сектори	и	регионите	
на	страната.

Финансовата	осигуреност	за	наука	и	
иновации	 остава	 под	 необходимото	
равнище	 за	 подобряване	 на	 инова-
ционния	потенциал	на	националната	
икономика,	което	ще	се	отрази	в	по-
нисък	растеж	в	бъдеще.

Фигура 2.	 разходи	за	единица	персонал,	зает	с	нирд,	
хил.	лв.

Източник: Собствени изчисления по данни на НСИ, 2011.

Иновациите в подкрепа на секторната конкурентоспособност

настоящото	 издание	 на	 доклада	
Иновации.бг	предлага	два	анализа	на	
секторни	иновационни	системи	и	ре-
зултатите	от	иновационна	дейност	на	
включените	в	тях	фирми	–	строител-
ство	и	енергетика:
•	 двата	сектора	и	свързаните	с	тях	
дейности	по	етапите	на	глобална-
та	верига	на	добавената	стойност	
осигуряват значителен дял от за-

етостта в националната икономи-
ка, привличат много преки чуж-
дестранни инвестиции и допри-
насят за формирането на същест-
вена част от БВП на страната;

•	 и	 двата	 сектора	 са	 ключови за 
дългосрочната конкурентоспо-
собност на националната иконо-
мика	–	 чрез	 изгражданата	 среда	
за	обитаване	и	работа;	транспорт-
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на	 и	 енергийна	 инфраструктура	
и	 влияние	 върху	 околната	 среда,	
когато	 говорим	 за	 строителство,	
и	 чрез	 енергийната	 ефективност;	
енергийния	баланс	и	енергийната	
сигурност	на	страната,	 когато	 го-
ворим	за	енергетика.

Строителството	 и	 енергетиката	 се	
развиват	на	основата	на	диверсифи-
циран	 комплекс	 от	 технологии,	 кои-
то	 се	 намират	 на	 различен	 етап	 на	
развитие.	Бизнесът	в	двата	сектора,	
макар	 да	 не	 осъществява	 формали-
зирана	 изследователска	 дейност,	
притежава	 значителен	 потенциал	 да	
абсорбира	 създадено	 в	 други	 обла-
сти	технологично	знание	и	да	го	вне-
дрява	в	практиката.

резултатите	 от	 секторните	 анализи	
подсказват	препоръки	за	подготовка	
и	изпълнение	на	националната	инова-
ционна	 политика	 в	 няколко	 основни	
насоки:

Иновационната политика и финан-
совите инструменти, които пра-
вят възможно нейното осъщест-
вяване	 (националния	 иновационен	
фонд,	 фонд	 научни	 изследвания,	
оперативните	програми,	рисковите	и	
гаранционни	фондове	чрез	инициати-
вата	JEREMIE	и	други)	трябва да от-
разяват особеностите на иноваци-
онната активност на секторно рав-
нище и	специфичните	фактори,	кои-
то	я	благоприятстват. Политиките за 
секторно развитие трябва да бъдат 
основани на задълбочено познава-
не на секторните иновационни сис-
теми,	възможностите	и	потребности-
те	на	включените	в	тях	агенти	и	на	
тяхната	специфична	експертиза	при	
осъществяване	 на	 производствена	
дейност	 и	 свързано	 с	 нея	 взаимо-
действие.

Приоритетизирането единствено на 
високотехнологични дейности и ус-
луги и пренебрегването на традици-

Фигура 3.	 Бюджетни	разходи	за	нирд	в	сектор	
„енергетиката”,	%	от	всички	бюджетни		
разходи	за	нирд

Източник: Евростат, 2011.
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онните нискотехнологични сектори 
от иновационния дневен ред води 
до игнориране на фактори, критич-
ни за икономическия растеж	и	кон-
курентоспособност	 на	 националната	
и	регионалните	икономики	и	до	про-
пускане	на	възможности	за	разпрос-
транение	 на	 по-широка	 основа	 на	
създадено	в	страната	ноу-хау	и	нови	
технологии. Като се насърчава ино-
вационната активност на традици-
онните сектори се постига	 ефектът 
на изтегляне (по-високо търсене) на 
иновационни решения, създадени 
от останалите свързани с тях ико-
номически дейности.	по	този	начин	
се	повишава	интензитетът	на	взаимо-
действие	в	рамките	на	иновационна-

та	система	като	цяло	в	подкрепа	на	
отворените	иновации.

Условията на бизнес средата имат 
ключово значение за развитието на 
иновационния потенциал на тради-
ционните индустрии, които по-мал-
ко създават ново знание и повече 
поглъщат такова.	като	проводник	за	
разпространението	на	съществуващи	
и	нови	технологии	действат	базовата	
(транспорт	и	телекомуникации)	и	вър-
ховата	инфраструктура	(университети	
и	изследователски	звена);	формална-
та	 и	 неформалната	 среда	 (патентно	
законодателство,	 закрила	 на	 конку-
ренцията,	данъчни	облекчения,	нало-
жени	бизнес	практики).

Национална иновационна политика

България	 стартира	 второто	 десети-
летие	 на	 21	 век	 от	 едно	 от	 най-ни-
ските	 равнища	 по	 показателите	 за	
иновационен	 потенциал	 и	 национал-
на	 конкурентоспособност	 в	 европа.	
през	 2011	г.	 съществуват	 условия	 и	
предпоставки,	 които,	 ако	 се	 използ-
ват	рационално,	могат	да	превърнат	
слабостите	във	възможности.	европа	
разработва	 новата	 си	 стратегия	 до	
2020	г.	и	изисква от страните членки 
да приемат на национално равни-
ще идеи, приоритети, инструменти 
за постигане на целта за конкурен-
тоспособна, устойчива, зелена, со-
циална европейска икономика.	 в	
процес	на	подготовка	са	и	основните	
принципи,	 които	ще	оформят	рамка-
та	 за	 следващия	 програмен	 период	
2014	–	2020	г.	при	управлението	на	ев-
ропейските	фондове.

пропуснатите	 възможности	 и	 преди	
всичко	ниските	сравнителни	позиции	
на	България	в	областта	на	изследва-
нията	 и	 иновациите	 спрямо	 остана-

лите	страни	членки	на	еС	определят	
необходимостта	 от	 подготовката	 на	
целенасочена,	 обоснована	 и	 интег-
рирана	 политика	 за	 развитието	 на	
науката,	 технологиите,	 образование-
то	и	иновациите.	за	реализацията	на	
подобна	 политика	 еднакво	 важно	 е	
както	осигуреното	финансиране,	така	
и	политическата	воля,	насочени	към	
изпълнението	на	следните	мерки:
•	 Създаване	на	Интегрирана наци-

онална стратегия за иновацион-
но и технологично развитие	 на	
българската	 икономика.	 новата	
иновационна	 стратегия	 трябва	 да	
отрази	 взаимодействието	 „наука-
образование-иновации”	 и	 да	 сти-
мулира	 изследователските	 звена,	
университетите	и	бизнеса	да	рабо-
тят	заедно	в	създаването	и	транс-
фера	на	ново	знание,	технологии	и	
иновации.

•	 Трябва	 да	 се	 проявява	 по-голяма	
инициативност	 за	 участие	на	бъл-
гарските	 представители	 в	 различ-
ните	институции	на	еС	при	форми-
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рането	на	европейската	политика	и	
при	вземане	на	решения	и	препо-
ръки,	 които	се	дефинират	 за	дър-
жавите	 членки.	 през	 последните	
години	в	еС	се	наблюдава	публику-
ването	на	много	насоки,	решения	в	
областта	на	иновациите.	в	редица	
случаи	някои	от	тях	се	повтарят	по	
идеи	и	препоръки	от	предходни	го-
дини	без	да	се	прави	анализ,	отчет	
и	 оценка	 на	 изпълнението	 и	 въз-
действието	им.	Съществено	трябва	
да	се	подобри	програмирането	на	
европейските	 фондове	 за	 перода	
2014	–	2020	с	акцент	отделянето	на	
повече	 средства	 за	 финансиране	
на	 нирд,	 технологиите	 и	 инова-
циите.	в	тази	насока	следва	да	се	
преструктурира	тематиката	и	да	се	
пиремат	нови	правила	за	по-ефек-
тивни	процедури	за	кандидатства-
не,	отчет	и	контрол.

•	 Създаването	на	силно	и	способно	
административно звено за при-

лагане на стратегията за инова-
ционно развитие на България,	
което	 да	 отразява	 политическата	
воля	за	провеждане	на	научната	и	
иновационната	политика.

• Увеличаване на публичното и 
частното финансиране за научни 
изследвания и иновации	чрез:
–	 осигуряване	на	инструменти	за	

национално съфинансиране	на	
спечелени	 проекти	 по	 програ-
ми	на	еС.	държавата	трябва	да	
подкрепя	най-добрите	си	учени,	
изследователски	звена,	бизнес,	
неправителствени	организации,	
успели	 да	 привлекат	 външно	
финансиране	за	развитието	на	
собствен	 изследователски	 по-
тенциал	 не	 само	 в	 рамковата	
програма	за	изследвания,	но	и	
в	 останалите	 програми,	 които	
имат	 пряко	 въздействие	 върху	
иновационния	 потенциал	 като	
например	 програмата	 за	 кон-

Фигура 4.	 „Съюз	за	иновации”	2010.	иновационен	потенциал	
на	страните-членки	на	еС-27
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курентоспособност	и	иновации	
на	общността	(CIP).

– Координирано публично фи-
нансиране	 чрез	 схемите	 на	
националния	 иновационен	
фонд,	 фонд	 научни	 изследва-
ния,	 оперативните	 програми,	
фондовете	за	рисков	капитал	с	
цел	приоритетно	насочване	на	
средства	за	осъществяване	на	
иновационни	проекти.

– Пълноценно използване на 
публично-частното партньор-
ство	като	инструмент	за	изпъл-
нение	 на	 проекти	 от	 общест-
вена	 значимост.	 държавата	 и	
общините	трябва	да	инициират	
приложението	на	ново	техноло-
гично	 знание	 при	 изпълнение	
на	 обществени	 поръчки	 като	
основно	 изискване	 на	 място-
то	 единствено	 на	 най-ниската	
предложена	цена.

Националната иновационна система 
се нуждае от нови модели и механи-
зми на управление,	 които	да	осигу-
рят	 не	 само	 по-бързо	 реформиране	
на	 отделните	 й	 елементи	–	 научни	
организации,	 университети,	 посред-
нически	 звена,	 иновативни	 фирми,	
административни	 и	 финансови	 ин-
ституции,	но	и	засилване	на	творче-
ското	взаимодействие	и	интегриране	
между	тях.	Успешното	изпълнение	на	
подобни	 мерки	 изисква	 изградена	
иновационна култура на поведение.	
познаването	на	потенциала	на	инова-
циите	и	разбирането	за	тяхното	зна-
чение	на	индивидуално	и	общностно	
ниво	 изисква	 време,	 но	 дава	 добри	
резултати	–	 добра	 причина	 да	 бъде	
заложено	в	основата	на	съвременна-
та	 политика	 за	 развитие	 на	 българ-
ското	образование	и	обучението	през	
целия	живот.

Седми национален иновационен форум: Иновации и конкурентоспособност

Руслан Стефанов, Координатор, 
Група Иновации.бг, фондация 
„Приложни изследвания и 
комуникации“

Фондация	 „приложни	 изследвания	 и	
комуникации",	представителството	на	
ек	 в	 България	 и	 министерството	 на	
икономиката,	енергетиката	и	туризма	
организираха	Седмия	национален	ино-
вационен	форум	на	тема	„иновации	и	
конкурентоспособност".	 Форумът	 се	

проведе	на	17	май,	2011	г.	в	хотел	„Ше-
ратон“,	София,	под	егидата	на	преми-
ера	на	р	България	г-н	Бойко	Борисов	
и	 с	 подкрепата	 на	 Enterprise	 Europe	
Network	–	 най-голямата	 в	 европа	 ин-
формационно-консултантска	мрежа	за	
малки	и	средни	предприятия.
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националният	 иновационен	 форум	 е	
ежегодно	 събитие,	 уникално	 за	 Бъл-
гария,	 насочено	 към	 обединяване	 на	
усилията	 на	 всички	 заинтересовани	
страни	за	обсъждане	на	иновационна-
та	среда	в	страната	и	за	предлагане	
на	мерки	за	нейното	оптимизиране.

по	 време	 на	 форума	 бяха	 предста-
вени	 и	 обсъдени	 констатациите	 на	
годишния	 доклад	 за	 развитие	 на	
иновациите	в	България	–	Иновации.бг 
2011,	и	бяха	наградени	победителите	в	
националния	конкурс	за	иновативно	
предприятие	на	годината.

министър-председателят	на	републи-
ка	България	 г-н	Бойко	Борисов	при-
ветства	 постигнатото	 в	 България	 по	
отношение	на	стимулиране	на	инова-
циите	 и	 посочи,	 че	 министерството	
на	икономиката,	енергетиката	и	тури-
зма	 (миеТ)	 е	 направило	 анализ	 на	

българската	 икономика,	 посочвайки	
силните	и	слабите	страни	и	възмож-
ностите	за	развитие.	Той	обясни,	че	
по	 програма	 конкурентоспособност	
ще	бъдат	инвестирани	около	200	ми-
лиона	евро	и	ще	бъдат	построени	три	
технологични	парка,	което	ще	допри-
несе	за	развитието	на	иновациите	в	
България.

докладът	 Иновации.бг 2011,	 пред-
ставен	 на	 форума,	 посочи:	 (a)	 защо	
иновациите	са	ключови	за	България;	
(б)	 българската	 държава	 страда	 от	
иновационна	 недостатъчност	 въпре-
ки	 факта,	 че	 показва	 един	 от	 най-
високите	 темпове	 на	 нарастване	 на	
Съвкупния	 иновационен	 индекс;	 (в)	
патентите	са	потенциал	за	иновиране	
не	само	сега,	но	и	в	бъдеще;	(г)	делът	
на	бизнеса	нараства	в	разходите	за	
научноизследователска	 и	 развойна	
дейност	(нирд)	в	България.

От ляво надясно: д-р Огнян Шентов, Председател, фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“; г-н Бойко Борисов, Министър – председател

на Р България и г-жа Зинаида Златанова, Ръководител 
на Представителството на Европейската комисия в България
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в	обобщение,	участниците	във	фору-
ма	посочиха	стъпките,	необходими	за	
реализация	 на	 пълния	 иновационен	
потенциал	на	България:
•	 Укрепване	на	базата	от	знания	и	
развиване	 на	 научноизследова-
телско	пространство.

•	 необходимостта	от	второ	поколе-
ние	политики,	които	да	са	насоче-
ни	към	развитие	на	иновациите	и	
технологиите.

•	 работещата	 администрация	 и	 ан-
гажирането	на	най-високо	полити-
ческо	равнище.

•	 Създаване	 на	 проектозакон	 за	
иновациите,	който	да	регулира	по-
литиката	 за	 стимулиране	 на	 ино-
вациите.

•	 осигуряване	 на	 държавно	 съфи-
нансиране	на	проекти	с	национал-
но	значение,	финансирани	от	еС.

Годишна награда „Иновативно предприятие”

годишната	 награда	 „иновативно	
предприятие”	се	присъжда	на	българ-
ски	предприятия,	 които	са	приложи-
ли	успешно	в	практиката	си	иновации	
или	 български	 научни	 достижения,	
трансформирайки	дейността	си	и	по-
стигайки	 траен	 икономически	 ефект.	
достиженията	на	предприятията	в	об-
ластта	на	иновациите	се	оценяват	от	
жури,	въз	основа	на	данни	от	пред-

варително	 извършени	 технологични	
одити	във	фирмите	кандидатки.

кандидатите	се	оценяват	по	специал-
на	методология	от	експертна	група	и	
жури	в	две	категории:	(1)	иновативно	
малко	предприятие	(с	персонал	до	50	
души);	(2)	иновативно	средно	и	голя-
мо	 предприятие	 (с	 персонал	 над	 50	
души).

Победителите в конкурса „Иновативно предприятие”, наградени по време 
на Седмия национален иновационен форум
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г-н	 Бойко	 Борисов	 връчи	 наградите	
на	отличените	предприятия	от	нацио-
налния	конкурс	за	иновативно	пред-
приятие	на	годината.	в	категория	Ино-
вативно малко предприятие	 грамота	
и	награда	спечели	фирма	примАвеТ	
София	 оод	 и	 бяха	 дадени	 почетни	
грамоти	 на	 Адванст	 Технологии	 Ад,	
АпекС	 11	 еоод	 и	 инТериорпро-

ТекТ	еоод.	в	категория	иновативно	
средно	и	голямо	предприятие	награ-
дата	бе	връчена	на	опТикС	Ад,	а	с	
почетни	 грамоти	бяха	отличени	фир-
мите	 дАТекС	 оод	 и	 Амк	 „задвиж-
ваща	и	управляваща	техника“.	Фирма	
орАк	инженеринг	получи	специална	
награда	 за	 устойчиво	 и	 иновативно	
поведение.

Проектозакон за иновациите

през	 2011	г.	 Фондация	 пик	 про-
дължи	 доброто	 си	 сътрудничество	
с	 министерството	 на	 икономиката,	
енергетиката	и	туризма	и	разработи	
първия	 проектозакон	 за	 иновациите	
в	България.

проектозаконът	предвижда	следните	
групи	от	мерки	за	финансова	и	нефи-
нансова	помощ	по	отношение	инова-
циите	в	предприятията:
•	 Създаване	 на	 национален	 съвет	
по	 иновации	 като	 консултативен	
орган	на	министерството	на	ико-
нимиката,	 енергетиката	 и	 тури-
зма;

•	 Създаване	на	държавно	предприя-
тие	Български	иновационен	фонд,	
който	ще	има	за	цел	да	подпомага	
иновациите	в	предприятията	чрез	
осигуряването	 на	 безвъзмездни	
помощи,	както	и	други	финансови	
и	нефинансови	инструменти;	

•	 въвеждането	 на	 данъчни	 облек-
чения	 за	 иновативните	 компании	
и	 нови	 предприятия,	 внедряващи	
иновативни	постижения;

•	 дефиниране	 на	 основните	 усло-
вия	в	иновационната	политика	на	
страната	и	ключовите	заинтересо-
вани	страни	в	националната	ино-
вативна	система.

„Укрепване на капацитета за оценка в областта на изледванията, 
технологиите и иновациите в района на Югоизточна Европа” (EVAL-INNO)

проектът	 „Укрепване	 на	 капацитета		
за	оценка	в	областта	на	изледванията,	
технологиите	 и	 иновациите	 в	 района	
на	Югоизточна	европа”	започна	през	
2011	г.	основната	му	цел	е	укрепването	
на	националния	и	регионален	капаци-
тет	за	оценка	на	научно-изследовател-
ската	 дейност	 в	Югоизточна	европа,	
както	 и	 да	 подобри	 ефикасността	 и	
максималното	 усвояване	 на	 ползите	
от	научно-развойната	дейност	за	ико-
номиките	 и	 обществата.	 	 в	 проекта	

участват	шест	страни	от	Югоизточна	
европа	 (Австрия,	 България,	 гърция,	
Унгария,	Черна	гора	и	Сърбия),	всяка	
от	 които	 притежава	 високо	 ниво	 на	
познание	 в	 областта	 на	 публичните	
политики	 с	 достъп	 до	 органите,	 кои-
то	ги	разработват	и	системите	за	тях-
ното	 реализиране.	 освен	 това,	 чрез	
мрежа	от	шест	страни-кореспонденти,	
проектът	ще	покрие	цялата	територия	
на	Югоизточна	европа,	както	по	отно-
шение	на	оценяването,	така	и	на	по-



2�

Част Първа

добряване	на	методите	за	оценка	на	
научно-изследователската	 дейност	 и	
разпространението	 на	 добрите	 прак-
тики	 в	 тази	 сфера.	 проектът	 се	 фи-
нансира	от	програмата	за	транснаци-
онално	сътрудничество	в	Югоизточна	
европа,	както	и	от	партньорите,	които	
участват	със	собствени	средства	или	
с	такива	от	национални	публични	фон-
дове.	проектът	ще	продължи	три	годи-
ни	и	ще	приключи	през	април	2014	г.	

С	цел	подобряване	на	рамката,	в	коя-
то	научно-изследователските	полити-
ки,	 програми,	 институции	 и	 проекти	
се	реализират,	дейностите	по	проек-
та	включват:	
•	 идентифициране	и	преглед	на	науч-
но-изследователските	 стратегиче-
ски	документи,	програми	и	финан-
сиращи	инструменти,	иновационни	
инфраструктури,	 заинтересовани	
страни	и	играчи,	както	и	потенци-
ални	и	настоящи	оценители;	

•	 обединяване	 и	 кодифициране	 на	
стандартите	 за	 оценка	 на	 науч-
но-изследователската	 дейност	 на	
базата	на	добри	практики	от	цяла	
европа	и	света;

•	 обединяване	 и	 кодифициране	 на	
добри	практики	в	предоставянето	
на	обществени	поръчки	за	оценя-
ване	 на	 научно-изследователска	
дейност;

•	 организиране	на	обучения	за	на-
стоящи	 и	 бъдещи	 оценители,	 как-
то	и	на	тези	органи,	които	се	за-
нимават	 с	 обществени	 поръчки	 в	
Югоизточна	европа.	обучителните	
материали	 ще	 се	 разработят	 на	
базата	на	натрупаните	по	проекта	
знания	 и	ще	 бъдат	 насочени	 към	
методологиите	 и	 стандартите	 за	
оценка	 на	 научно-изследовател-
ската	дейност;

•	 насоки	 за	 оценка	 на	 научно-из-
следователски	 програми	 и	 мето-
дологии	за	бенчмаркинг	на	компа-

Среща на Управляващия комитет на проекта ЕВАЛ-ИНО, 13 – 14 октомври 
2011 г., София
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нии-посредници	за	внедряване	на	
иновации	или	иновативни	органи-
зации	или	центове;

•	 Три	 оценки	 на	 научно-изследо-
вателски	 програми	 и	 едно	 реги-
онално	 практическо	 задание	 за	
бенчмаркинг,	включващо	най-мал-
ко	 шест	 компании-посредници	 за	
внедряване	на	иновации;	

•	 платформа	 за	 оценка	 на	 науч-
но-изследователската	 дейност,	
съдържаща	 четири	 бази	 данни,	
включващи	институционална	база	
данни	за	оценители,	база	данни	за	
оценители	 на	 проекти,	 база	 дан-
ни	с	информация	за	стандарти	за	
оценка	и	база-данни	с	научно-из-
следователски	изследвания;

•	 комуникация	 и	 разпространение	
на	 информация	 за	 извършените	
дейности,	с	цел	постигане	на	по-
голямо	въздействие	на	резултати-

те	 от	 проекта	 и	 подобряване	 на	
ефикасността	 на	 научно-изследо-
вателските	дейности	в	Югоизточна	
европа,	включително	чрез	големи	
международни	конференции	и	дру-
ги	събития.

в	рамките	на	проекта	фондация	пик	
е	водеща	по	отношение	на	изследо-
вателските	дейности,	както	и	в	разра-
ботването	на	четирите	бази	данни.	в	
края	на	2011	г.,	Фондацията	постигна	
значителен	напредък	в	разработване-
то	на	структурата	и	функционалност-
та	на	базите	данни,	както	и	в	моби-
лизирането	на	партньорите	и	страни-
те-кореспонденти	 за	 предоставянето	
на	данни,	които	да	бъдат	включени	в	
базите.	 Тези	 дейности	 ще	 бъдат	 за-
вършени	 през	 първата	 половина	 на	
2012	г.

ERAWATCH – Доклад за България 2011 

през	2011	г.	Фондация	пик	разшири	
годишния	доклад	за	България.	в	него	
се	 прави	 преглед	 на	 националната	
иновационна	 система.	определят	 се	
предизвикателствата	пред	национал-
ната	 политика,	 като	 се	 прилага	 ме-
ханизма	за	самооценка	на	Съюза	за	
иновации.	Също	така	се	подчертават	
структурните	 предизвикателства,	 ко-
ито,	 ако	 не	 се	 разрешат,	ще	 спънат	
икономическото,	 изследователското	
и	иновационно	развитие	на	страната.	
в	доклада	се	набляга	на	въздействи-
ето	на	глобалната	икономическа	кри-
за	и	нейния	ефект	върху	субсидиите	
за	 научно-изследователска	 дейност.	
отбелязват	се	и	управленските	дейст-
вия,	необходими	за	актуализиране	на	
регулативната	рамка,	създаването	на	
нови	правила,	процедури	и	приорите-

ти,	както	и	изграждането	на	кохезия	
и	 синергия	 между	 вече	 съществува-
щите	документи.

за	първи	път	националната	стратегия	
за	развитие	на	научните	изследвания	
до	2020	г.	(приета	през	2011	г.)	опреде-
ля	 приоритетните	 области	 за	 разви-
тието	 на	 изследователската	 дейност	
в	България,	 като	 се	 вземат	 предвид	
националните	 икономически	 интере-
си	 и	 цели.	Също	 така	 се	отбелязва,	
че	редица	необходими	стратегически	
документи	и	мерки	са	все	още	в	про-
цес	на	разработване	и	са	необходими	
значителни	усилия	от	страна	на	заин-
тересованите	 страни,	 за	 да	 се	 реа-
лизират	новите	мерки,	предвидени	в	
националната	стратегия	за	развитие	
на	научните	изследвания	до	2020	г.
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националният	ERAWATCH	доклад	за	2011	г.	очертава	основните	структурни	
предизвикателства,	пред	които	е	изправена	България	в	момента:	
•	 осигуряване	на	стабилност	и	приемственост	на	публичните	полити-
ки	с	цел	осъвременяване	на	институционалната	структура	и	науч-
ните	системи;

•	 институционалната	 фрагментация,	 тъй	 като	 в	 момента	 съществува	
разделение	на	изследователските	и	иновативните	мерки,	които	се	
изпълняват	от	различни	министерства,	агенции	или	други	органи.	на-
ционалните	мерки	и	инструментите	на	кохезионната	политика	не	са	
стратегически	документи.	хаотичността		на	промените	в	публичните	
политики	създават	несъответствия	между	финансирането	на	отделни	
научни	области,	както	и	слабо	институционализиране	на	мерките	на	
политиките.	 независимо	 от	 последните	 промени	 (2010	г.	 –	 2011	г.),	
както	и	предвижданите	промени	в	законодателството	и	приемане-
то	на	нови	стратегически	документи,	всички	заинтересовани	страни	
трябва	да	насочат	усилията	си	към	ефикасно	практическо	приложе-
ние	на	предложените	мерки;

•	 засилване	на	публичното	финансиране	и	подобряване	на	бюджетни-
те	приоритети.	Съществува	липса	на	адекватни	финансови	ресурси	
и	 ефективно	 управление	 на	 ресурсите,	 насочени	 към	 постигането	
на	 националните	 изследователски	 цели.	 делът	 на	 финансирането	
на	конкурентен	принцип	от	публичните	бюджети	за	научно-изслено-
вателска	 дейност	 е	 изключително	 малък.	 Съществуват	 ограничени	
финансови	 инструменти	 за	 предприемачите,	 каквито	 са	 например	
схемите	за	първоначално	финансиране	и	гаранциите	и	капиталовите	
фондове	за	бизнес	начинания.	Участието	на	частния	сектор	в	изра-
зходването	на	бюджетните	средства	за	научна	дейност	е	много	огра-
ничено,	както	е	ограничено	и	усвояването	от	европейските	фондове,	
включително	от	оперативните	програми	„конкурентноспособност”	и	
„развитие	на	човешките	ресурси”;

•	 Създаване	на	ефективна	система	за	оценка	и	мониторинг	на	инова-
циите	и	прилагане	на	политиките	в	областта	на	научните	изследвания,	
включително	и	по	отношение	на	отделните	организации.	независимо	
от	мерките,	предвидени	в	различните	стратегически	документи,	все	
още	не	е	създадена	регулярна	и	детайлна	система	за	оценяване;

•	 повишаване	привлекателността	на	научната	кариерата.	заплащане-
то	на	служителите	в	изследователската	сфера	към	настоящия	мо-
мент,	както	и	остарялата		материално-техническа	база	не	привличат	
младите	изследователи,	което	доведе	до	изтичане	на	мозъци	и	зас-
таряване	на	работещите	в	тази	област;	

•	 осигуряване	 на	 връзка	 между	 образованието,	 изследователската	
дейност	и	бизнеса.	липсват	стимули	за	фирмите,	който	да	ги	подтик-
ват	към	съвместна	работа	с	държавните	научни	институции.	висо-
ките	разходи	и	минимални	ползи	при	производството	на	продукти,	
основани	на	знанието	за	един	недостаръчно	развит	по	отношение	на	
технологиите	пазар	също	се	оказват	бариера	пред	фирмите.
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през	 2011	г.	 Фондация	 пик	 реали-
зира	 изследване	 с	 цел	 оценка	 на	
въздействието	 от	 реализацията	 на	
европейското	изследователско	прос-
транство.	подготвен	бе	набор	от	бъл-
гарски	закони,	като	по	този	начин	се	
направи	преглед	на	начина,	по	който	
се	регулират	научните	дейности	и	сис-
теми.	резултатът	от	изследването	във	
всички	страни-членки	ще	представля-
ва	важен	елемент	от	базисна	инфор-
мация,	 която	 европейската	 комисия	
ще	 използва	 при	 формулирането	 на	
предварителната	оценка	за	въздейст-
вието	на	европейското	изследовател-
ско	пространство.	в	изследването	се	
предоставят	правни	и	неправни	мер-
ки	и	документи,	които	вече	съществу-
ват	или	са	в	процес	на	изработване	
(закони,	административни	процедури,	

правила,	 стратегии,	 програми	и	др.).	
включени	са	и	такива,	които	опреде-
лят	правилата	за	отделните	изследо-
ватели,	 организациите,	 извършващи	
научно-изследователска	 дейност	 и	
финансирането	 на	 научните	 изслед-
вания.		

Анализът	на	този	набор	от	документи	
специално	 разглежда	 релевантност-
та	на	всеки	един	от	тях	или	на	всяка	
програма	по	отношение	на	реализа-
цията	на	европейското	изследовател-
ско	пространство.	освен	това	се	из-
брояват	и	всички	специфични	аспекти	
на	тези	правила,	които	биха	могли	да	
доведат	до	подобрения,	съответства-
щи	на	целите	на	европейското	изсле-
дователско	пространство.

Правен аспект на Европейското изследователско пространство (ERA-LAW)

ERAWATCH: Онлайн платформа и база данни за политиката
на наука и иновации в ЕС 

за	 пета	 поредна	 година,	 Фондация	
пик	предоставя	информация	за	наци-
оналните	и	регионални	научно-изсле-
дователски	системи	към	платформата	
ERAWATCH	на	европейската	комисия.	
работата	на	Фондацията	се	фокусира	
върху	 основните	 механизми	 за	 раз-
работване	на	политики	в	областта	на	
научно-изследователската	 дейност	 в	
България,	 най-важните	 политически	
документи,	динамиката	на	научно-из-
следователската	дейност	на	страната	
като	член	на	еС,	регионалните	изме-
рения	 на	 научната	 дейност,	 както	 и	

дейностите	на	основните	институции,	
занимаващи	се	с	научна	дейност.

през	 2011	г.	 Фондация	 пик	 напра-
ви	 анализ	 на	 новостите	 в	 поли-
тиката,	 включително	 приемане	 на	
националната	стратегия	за	развитие	
на	 научните	 изследвания	 до	 2020	г.,	
определянето	 на	 национални	 цели	
в	 рамката	 на	 европейската	 страте-
гия	 до	 2020	г.,	 както	 и	 приемане	 на	
национална	 пътна	 карта	 за	 разви-
тие	 на	 изследователските	 инфра-
структури.
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като	член	на	платформата	ERAWATCH,	
през	 2011	г.	 фондация	пик	 подготви	
доклада	за	България	за	иновационния	
трендчарт	 на	 европейската	 комисия	
(Trend-Chart	on	Innovation).	Това	е	пи-
лотен	проект,	свързан	с	интегриране-
то	на	европейско	ниво	на	вече	събра-
на	 научна	 и	 иновативна	 иформация.	
иновационния	Трендчарт	е	най-дълго	
прилагания	инструмент	за	стандарти,	
определящи	 представянето	 (изготвя-
не	на	бенчмаркинг)	в	еС.	от	начало-
то	на	въвеждането	му	през	1999	г.	се	
изготявт	 годишни	 доклади,	 свързани	
с	националните	иновативни	политики	
и	 управлението,	 които	 представля-
ват	 богата	 база	 данни	 за	 мерките	
на	 националните	 иновативни	 поли-
тики.	Базата	данни	на	иновационния	
Трендчарт	за	тенденциите	в	сферата	
на	иновациите	и	 тази	на	ERAWATCH	
бяха	 обединени	 и	 се	 създаде	 една	
обща	база	данни	за	мерките	на	по-
литиките	 за	 научна	 и	 иновативна	
дейност	 на	 европейската	 комисия,	

с	цел	улесняване	достъпа	до	научни	
и	иновативни	политики	в	рамките	на	
европа	и	света.	

през	 2011	г.	 в	 българския	 доклад	 за	
европейската	мрежа	за	тенденциите	
в	сферата	на	иновациите	бе	отбеля-
зано,	 че	настоящото	ниво	на	инова-
циите	 и	 конкурентноспособността	 в	
България	е	ниско.	въпреки	това	в	на-
ционалния	 отговор	 на	 европейската	
стратегия	 до	 2020	г.	 се	 посочва,	 че	
съществуват	редица	възможности	за	
развитие	в	тази	област,	основаващи	
се	на		разумен	и	устойчив	растеж.	в	
доклада	по-нататък	се	казва,	че	ино-
вативната	 политика	 в	 България	 е	 в	
начална	фаза	и	иновативната	струк-
тура	на	страната	не	е	добре	развита.	
до	2011	г.	страната	няма	иновативна	
политика,	основаваща	се	на	търсене-
то,	 което	 бе	 в	 тематичния	фокус	 на	
последния	 доклад	 за	 тенденциите	 в	
областта	на	иновациите.

Ивовационен трендчарт

Регионален иновационен монитор 

регионален	 иновационен	 монитор	
е	 инициатива	 на	 генерална	 дирек-
ция	 „предприятия	 и	 индустрия”	 на	
европейската	 комисия,	 която	 цели	
да	 опише	 и	 анализира	 тенденции-
те	в	иновативните	политики	в	целия	
еС.	Този	анализ	е	основан	на	мето-
дологии,	разработени	в	контекста	на	
иновационния	 Трендчарт, който	 об-
хваща	иновативните	политики	на	на-
ционално	ниво	като	част	от	инициа-

тивата	PRO	INNO-Europe1.	основната	
цел	 на	 инициативата	 е	 да	 подобри	
конкурентноспособността	 на	 евро-
пейските	региони	чрез	повишаване	на	
ефективността	на	техните	иновционни	
политики	и	стратегии.	Специфичната	
цел	 е	 да	 подобри	 обхвата	 и	 качест-
вото	 на	 оценката	 на	 иновационните	
политики	 чрез	 предоставяне	 на	 по-
литиците,	както	и	на	други	заинтере-
совани	 страни,	 аналитична	 рамка	 и	

1	 PRO INNO Europe®	 е	инициатива	на	 главна	дирекция	 „предприятия	и	индустрия”,	 на-
сочена	към	обединяването	на	аналитична	информация	за	иновативните	политики	и	съ-
трудничеството	в	европа,	с	цел	обмен	на	добри	практики,	които	да	се	използват	при	
разработването	на	нови	и	по-добри	иновативни		политики	в	европа.
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инструменти	за	оценка	на	силните	и	
слабите	 страни	на	регионалните	по-
литики	и	иновативни	системи.

през	 2011	г.	 Фондация	 пик	 осъвре-
мени	профилите	на	шестте	български	
района	 за	 планиране	 в	 рамките	 на	
инициативата	 регионален	 иновацио-
нен	монитор.	обръща	се	внимание	на	
анализа	на	регионалното	икономиче-
ско	развитие,	изследвателската	дей-
ност,	технологично	развитие	и	инова-
ционния	 потенциал.	 Фондация	 пик	
описа	 основните	 мерки	 и	 проекти,	
най-подходящите	 политики,	 иноваци-
онни	организации	и	местни	заинтере-
совани	страни.

Анализът	 подчертава,	 че	 от	 истори-
ческа	гледна	точка,	България	е	силно	
централизирана	икономика	и	все	още	
не	е	разработила	регионалния	аспект	
на	своята	изследователска	и	иновци-
онна	политика.	Страната	едва	отскоро	
се	занимава	с	този	проблем.	местните	
власти	(общини)	силно	зависят	от	на-
ционалния	 бюджет	 при	 финансира-
не	на	иновациите	и	имат	ограничени	
собствени	 ресурси	 (например	 събра-
ните	местни	такси),	които	да	инвести-
рат	в	тази	сфера.	Това	е	един	от	фак-
торите,	 които	 спъват	 реализирането	
на	 регионалните	 иновативни	 страте-
гии.	Алтернативен	източник	на	финан-
сиране	са	еврофондовете,	които	в	ня-
кои	случаи	имат	по-голяма	важност	от	
националните	източници.	Българските	
общини	имат	различна	степен	на	ак-
тивност	при	кандидатстване	за	евро-
финансиране,	 като	 основният	 източ-
ник	за	финансиране	е	Седма	рамко-
ва	програма,	програма	 Interreg	 IVC	и	
оперативна	 програма	 „развитие	 на	
конкурентноспособността	 на	 българ-
ската	 икономика	 2007	г.	–	 2013	г.”.	 от	
15	януари	2009	г.	българските	общини	
могат	да	кандидатстват	и	за	кредити	
от	Фонда	за	органите	на	местно	само-

управление	(FLAG).	Фондът	бе	създа-
ден	от	министерски	съвет	с	цел	разре-
шаване	на	проблема	с	финансирането	
на	 общините	 при	 разработването	 на	
предложения	за	проекти,	съфинанси-
рани	от	еС.	Фондация	пик	също	изра-
боти	доклад	за	най-развития	регион	в	
България	–	Югозападен.	 Авторите	 му	
отбелязват,	 че	Югозападния	 район	 е	
най-големия	и	с	най-добри	резултати	
по	 отношение	 на	Бвп	 и	 иновациите.	
разходите	 за	 научноизследователска	
дейност	в	региона	се	увеличават	като	
абсолютна	стойност	през	последните	
години,	но	намаляват	като	част	от	Бвп,	
което	отразява	цялостната	ситуацията	
в	страната.	Тук	са	разположени	почти	
половината	от	всички	български	уни-
верситети,	както	и	две	от	най-големи-
те	 държавни	 научно-изследователски	
организации	–	 Българската	 академия	
на	науките	и	Селскостопанската	ака-
демия.	 регионът	 обаче	 се	 характери-
зира	с	високи	междурегионални	раз-
личия,	тъй	като	София	като	столица	е	
изключително	силно	развита	 в	 срав-
нение	с	останалата	част.	Също	така	се	
наблюдава	изоставане	по	отношение	
на	 средните	 резултати,	 постигани	 от	
регионите	 в	 страните-членки	 на	 еС.	
липсата	 на	 всякаква	 административ-
на	подкрепа,	както	и	на	капацитет	за	
реализиране	 на	 иновативните	 поли-
тики	 на	регионално	ниво	 в	България	
възпрепятства	 реализирането	 на	
регионалната	иновационна	стратегия.	
вместо	 това	 повечето	 от	 реализира-
ните	 иновционни	 проекти	 в	 региона	
през	 последните	 години	 са	 осъщест-
вени	чрез	европейския	кохезионен	и	
Структурния	фонд.	в	региона	са	при-
влечени	повече	от	половината	от	ев-
ропейските	 средства,	 насочени	 към	
конкурентноспособността,	иновациите	
и	технологичното	развитие	в	страната.	
по	този	начин	бяха	преодолени	някои	
от	негативните	ефекти	на	 глобалната	
икономическа	криза	през	2009	–	2011	г.
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през	2011	г.	Фондация	пик	се	присъ-
едини	към	мрежата	метрис,	интели-
гентна	 група	 за	 набиране	 на	 свежи	
идеи	 и	 бенчмаркинг	 на	 развитието	
на	социалните	и	хуманитарни	науки	
в	 европа.	 метрис	 е	 инициатива	 на	
главна	 дирекция	 „научни	 изследва-
ния”,	чиято	цел	е	да	стане	основен	из-
точник	на	информация	в	сферата	на	
социалните	и	хуманитарните	науки	в	
европа.	нейното	администриране	се	
провежда	 от	дирекция	 „европейско	

изследователско	 пространство”	 към	
главна	 дирекция	 „научни	 изследва-
ния”.	метрис	се	занимава	със	съби-
рането,	 актуализирането	 и	 анализа	
на	информация,	свързана	със	соци-
алните	и	хуманитарни	науки	на	наци-
онално	в	европейско	ниво.

докладът	 за	 социалните	 и	 хумани-
тарни	 науки	 за	 България	 за	 2011	г.	
отбелязва	 едно	 ново	 начало	 по	 от-
ношение	на	независимия	преглед	на	

През 2011 г. платформата ERAWATCH беше прехвърлена към новата страница 
www.erawatch.jrc.ec.europa.eu

Метрис 
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научно-изследователската	 дейност	 в	
страната,	 на	 базата	 на	 сравнителни	
европейски	данни.	Анализът	показва,	
че	социалните	и	хуманитарните	нау-
ки	 са	 областта,	 в	 която	 съществува	
най-голяма	 пропаст	 между	 България	
и	 останалите	 страни-членки.	 Това	 е	
особено	обезпокоително,	тъй	като	на	
тази	база	се	правят	препоръките	за	
приложимостта	 на	 политиките,	 ко-
ето	 означава,	 че	 българските	 поли-
тики	 може	 да	 нямат	 добра	 база	 за	
практическа	 реализация.	 повечето	
от	научната	дейност	в	тази	сфера	се	
провежда	 в	 институции,	 финансира-

ни	от	държавата.	въпреки	че	не	съ-
ществуват	ограничения	по	отношение	
на	 мобилността	 на	 изследователите	
между	 държавния	 и	 частния	 сектор,	
това	 се	 случва	 рядко.	 мобилността	
се	 осъществява	 основно	 в	 посока	
към	 чуждестранните	 изследовател-
ски	 организации.	 в	 частния	 сектор	
неправителствените	 организации	 из-
вършват	по-голямата	част	от	изслед-
ванията	в	областта	на	социалните	и	
хуманитарни	науки,	въпреки	че	не	съ-
ществуват	данни	за	това	кои	точно	са	
тези	организации.
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След	 1000	 дни	 от	 създаването	 си	
Enterprise	 Europe	 Network	 подмогна	
повече	 от	 2,5	 милиона	 организации	
да	се	възползват	максимално	от	въз-
можностите	 на	 единния	 европейски	
пазар.	мрежата	успя	да	привлече	над	
35	000	малки	и	средни	предприятия	на	
международни	 събития	 като	 брокер-
ски	дни	за	трансфер	на	технологии	и	
фирмени	мисии.	най-голямата	мрежа	
в	европа	за	подкрепа	на	бизнеса	до-
принася	 за	 конкурентоспособността	
на	 мСп,	 подкрепя	 интернационали-
зацията	им,	достъпа	до	нови	техноло-

гии	и	финансиране	от	страна	на	еС.	
мрежата	се	състои	от	близо	600	ин-
формационно-консултантски	 центро-
ве	с	над	3000	професионалисти,	като	
мрежата	е	представена	във	всеки	ре-
гион	на	европейския	съюз	и	в	21	раз-
виващи	се	пазари	от	трети	страни.

мрежата	 в	 България	 предлага	 целия	
спектър	от	услуги	за	бизнеса,	които	се	
предлагат	и	от	европейската	мрежа	–	
намиране	 на	 чуждестранни	 бизнес	
партньори,	 технологичен	 трансфер	 и	
развитие	на	иновации,	консултации	за	

Enterprise Europe Network подпомага малките и средните предприятия
да използват възможностите на Единния европейски пазар 

трансфер на технологии и подкрепа 
за бизнеса

Мрежата в България включва 14 организации от 8 града. Мрежата се 
координира от фондация „Приложни изследвания и комуникации“
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участие	в	проекти	с	финансиране	по	
европейски	програми,	както	и	допъл-
нителен	набор	услуги,	специфични	за	
страната	ни	–	информация	за	участие	
на	фирмите	в	националните	оператив-
ни	 програми;	 специфични	 финансови	
източници	 и	 инструменти;	 проблеми,	
свързани	 с	 прилагане	 на	 европей-
ски	 стандарти	 и	 много	 други	 теми,	
свързани	 с	 членството	 на	 България	
в	еС.	Тя	състои	от	14	партньора	като	
от	 тази	 година	 има	 нов	 партньор	–	
министерство	 на	 икономиката,	 енер-
гетиката	и	туризма.

Фондация	пик	поддържа	уеб	сайтa	на	
Enterprise	Europe	Network	–	България,	
който	е	проектиран	като	уеб-базиран	

портал	за	предоставяне	на	информа-
ция	за	интегрирани	бизнес,	информа-
ционни	и	консултантски	услуги	с	цел	
подкрепа	на	иновациите	в	България.	
порталът	функционира	в	няколко	на-
правления,	всяко	от	които	е	съсредо-
точено	върху	приоритетите,	заложени	
в	програмата	на	мрежата.	всеки	един	
от	партньорите	поддържа	допълните-
лен,	регионален	сайт	на	мрежата.

дейността	 на	 EEN	–	 България	 през	
2011	г.	 е	 фокусирана	 върху	 различни	
сектори	като	икТ,	като	сектор,	който	
може	да	послужи	като	основа	за	по-
бързото	развитие	на	цялата	икономика,	
както	и	традиционни	за	страната,	като	
хранителната	и	питейната	индустрия.

Страницата на Enetrprise Europe Network, на адрес
www.enterprise-europe-network.bg
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Брокерски дни

FutureMatch

Фондция	 „приложни	 изследвания	 и	
комуникации”	 организира	 междуна-
родни	 брокерски	 дни	 в	 областта	 на	
информационните	и	телекомуникаци-
онните	 технологии	 FutureMatch	 2011,	
които	се	проведоха	в	рамките	на	най-
големия	международен	панаир	в	тази	
област	–	 CeBit	 хановер,	 германия,	 в	
периода	1-5	март	2011	г.

Събитието	 привлече	 263	 участника,	
представени	бяха	533	профила	за	биз-
нес	и	технологично	коопериране	от	35	
страни,	и	бяха	проведени	1323	срещи.

представителите	 на	 фондация	 пик	
подпмогнаха	участието	на	шест	бъл-
гарски	 фирми	 в	 мероприятието.Те	
представиха	 няколко	 нови	 техноло-

Момент от работните срещи на участниците във FutureMarch

Фондация	 "приложни	 изследвания	 и	
комуникации",	 организира	 ежегодно	
бизнес	и	технологични	брокерски	съ-
бития	в	различни	икономически	сек-
тори,	 като	 инженеринг,	 машиностро-
ене,	 икТ,	 енергийна	 ефективност,	 и	
хранително-вкусова	 промишленост.	
Този	 вид	 предварително	 уговорени	
срещи	 улесняват	 контактите	 на	 биз-

неса	 с	 изследователските	 организа-
ции	в	търсенето	на	нови	технологии	
и,	 партньорства	 (за	 международни	
изследователски	проекти	по	различ-
ни	европейски	програми	и	инициати-
ви,	като	например	рамковите	програ-
ми	 на	 еС	 и	 оперативните	 програми	
по	структурните	фондове	на	еС).
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гични	 решения,	 като	 платформа	 за	
постигане	 на	 по-голяма	 гъвкавост	 в	
бизнес	 организациите,	 корпоратив-
ни	решения	за	планиране	на	ресур-
сите,	 счетоводен	 софтуер	 и	 софту-

ер	за	управление	на	складове	и	др.	
представените	технологии	предизви-
каха	много	голям	интерес	и	бяха	про-
ведени	повече	от	90	срещи.

CeBIT Bilisim

Момент от работните срещи на участниците в CeBIT Билисим
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CeBIT	 Bilisim	 Eurasia	 е	 най-големото	
и	 значимо	 търговско	 изложение	 за	
икТ	в	евразия,	което	обхваща	целия	
спектър	 на	 информационните	 техно-
логии,	телекомуникациите,	софтуер	и	
услугите,	 свързани	 с	 икТ.	 за	 да	 се	
преодолее	настоящата	икономичекса	
криза,	европейската	 комисия	публи-
кува	комюнике	„малък	бизнес,	голям	
свят	—	ново	партньорство	за	подпо-
магане	на	мСп	да	се	възползват	от	
глобалните	 възможности”.	 в	 него	 се	
посочва,	 че	 европейските	 малки	 и	

средни	предприятия	трябва	по-добре	
да	 се	 възползват	 от	 бързо	 разраст-
ващите	 се	 нововъзникващи	 пазари	
извън	 европа.	 	 Брокерските	 дни	 за	
технологично	и	бизнес	партньорство	
по	 време	 на	 CeBIT	 Bilisim	 Eurasia,	
организирани	 от	 Enterprise	 Europe	
Network	6-9	октомври	2011	г.,	предос-
тавиха	 	 много	 добри	 възможности	
на	 участващите	 19	 български	 фирми	
да	популяризират	своите	новаторски	
технологии	на	икТ	пазар	в	евразия.

Anuga Matchmaking 2011

международните	дни	за	двустранни	
срещи	Anuga	Matchmaking	2011	бяха		
организирани	успоредно	с	междуна-
родното	изложение	за	храни	Anuga,	
на	 10	 и	 11	 октомври	 2011	 в	 кьолн,	
германия.	 Anuga	е	 най-голямото	из-
ложение	 в	 областта	 на	 хранително-	

вкусовата	 индустрия.	 64	 предста-
вители	 на	 Enterprise	 Europe	 Network	
подкрепиха	брокерска	събитие	 като	
съорганизатори.	 EEN	 България	 под-
помогна	 35	 български	 компании	 да	
се	 регистрират	 и	 да	 присъстват	 на	
събитието.

Star-Net Transport

целта	 на	 проекта	 Star-Net	 Transport,	
финансиран	 от	 Седма	 рамкова	 про-
грама	и	финализиран	през	2011	г.,	бе	
да	 предостави	 интегрирана	 подкре-
па	за	иновативно	развитие	и	успеш-
но	 включване	 на	 европейски	 малки	
и	 средни	 предприятия	 (мСп)	 в	 дей-
ности	за	устойчив	наземен	транспорт	
(превоз	на	стоки,	морски	технологии,	
логистика,	 икТ	 приложения,	 авто-
мобилостроене,	 железопътен	 транс-
порт,	икономика	на	транспорта	и	т.н.).	
Създадената	 мрежа	 от	 16	 организа-
ции	от	еС	и	Турция	предостави	набор	
от	 услуги	 за	 насърчаване	 участието	
на	 транспортни	 фирми	 в	 конкурси	
по	 европейски	 програми,	 оценка	 на	
технологичното	 състояние	 на	 кан-

дидатстващите	 фирми,	 създаване	 и	
разпространение	на	профили	за	тър-
сене	 на	 партньори,	 идентифициране	
на	обещаващи	иновативни	идеи	и	тях-
ното	интегриране	в	проектни	предло-
жения	в	областта	на	наземния	транс-
порт.	

в	рамките	на	проекта	 консорциумът	
Star-Net	Transport	подпомогна	над	400	
малки	 и	 средни	 предприятия	 и	 под-
крепи	представянето	на	30	проектни	
предложения	към	европейски	програ-
ми,	свързани	с	транспорт,	иновации	и	
енергийна	ефективност.

Фондация	 "приложни	 изследвания	 и	
комуникации"	 предостави	 целия	 на-
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проектът	InterValue	има	за	цел	да	ге-
нерира	 знания,	 да	 предостави	 под-
крепа	и	да	разработи	механизми	за	
междурегионално	 сътрудничество	 за	
развитие	 и	 прилагане	 на	 развойния	
потенциал	 в	 Югоизточна	 европа.	
основната	му	 задача	 е	 да	 се	 опол-
зотвори	потенциала	на	академичните	
изследвания	за	изграждането	на	ус-
тойчива	развойна	 среда	 в	 подкрепа	
на	регионалното	развитие.

приетата	методика	включва	следните	
стъпки:
1.	 Идентифициране на научни резул-

тати, постигнати от изследова-
телски центрове в региона, които 
имат известен пазарен потенциал.	
Фондация	 пик	 идентифицира	 50	
научни	 резултата,	 които	 са	 пред-
ставени	в	а	платформата	на	про-
екта.

2.	 Създаване на транснационална 
група от експерти, които могат 
да предложат експертизата си 
относно оценката на пазарния по-
тенциал, техническата осъщест-
вимост, научното значение и въз-
можности за финансиране на раз-
работките.

3.	 Оценка на пазарния потенциал на 
избраните изследователски резул-
тати от експерти.	мрежа	от	екс-
перти	помогна	на	българските	из-
следователи	участващи	в	проекта	
(на	 най-обещаващите	 25	 от	 иден-

тифицираните		50	изследователски		
резултата),	 да	 създадат	 планове	
за	 пазарна	 реализация	 на	 идеи-
те	си,	чрез	проучване	на	тяхното		
техническото	 равнище,	 научното	
значение,	 възможен	 пазарен	 дял	
и	инвестиционен	потенциал.

4.	 Разработване на планове за прило-
жение и споразумения за реализа-
ция за най-обещаващите измежду 
оценените разработки и подкрепа 
на техния потенциал за растеж и 
релизация.
изпълнението	 на	 проекта	 в	 мо-
мента	е	в	етап	на	избор	на	изсле-
дователски	резултати,	които	да	бъ-
дат	подкрепени	в	тяхната	пазарна	
реализация.

5.	 Систематично насърчаване на 
връзките между изследователски-
те звена и бизнеса чрез фокусира-
ни брокерски дни за срещи.

бор	 от	 информационно-консултант-
ски	 услуги	 на	 30	 български	 мСп,	
асоциации	и	клъстери	в	областта	на	
транспорта,	подпомoгна	включването	
на	5	фирми	в	проектни	предложения	
по	европейски	програми,	организира	
два	семинара	относно	възможности-

те	за	финансиране	и	партньорство	в	
областта	 на	 иновативното	 развитие	
и	номинира	10	български	технологии	
и	профили	за	търсене	на	партньори,	
които	бяха	разпространени	чрез	мре-
жата	на	Star-Net	Transport	до	интере-
суващи	се	организации	в	европа.

InterValue

Схема на методиката на InterValue

Technical  
Feasibility InvestmentValo-

rization 
Plan

Scientific 
Relevance

Market
Potential
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две	 такива	 инацитиви	 бяха	 органи-
зирани	в	България	от	фондация	пик	
(2-ри	–	 3	 юли,	 2011	г.	 в	 гр.	 габрово	
и	 на	 26	–	 27	 септември,	 2011	г.	 в	 гр.	
пловдив),	 които	 имаха	 за	 цел	 да	
предстват	 събраните	 в	 рамките	 на	
проекта	 	изследователски	резултати	
пред		индустрията	и	финансови	орга-
низации.

Тези	стъпки	са	допълнени	с	многое-
зична	Web	2.0	базирана	платформа,	с	
пълни	методически	ръководства,	кои-
то	изясняват	някои	аспекти	за	разви-
тието	на	нови	продукти	и	управлени-
ето	на	интелектуалната	собственост.	
Уеб	платформата	е	на	разположение	
на	www.researchvalue.net

Европейски политики за МСП

през	2011	г.	фондация	„приложни	из-
следвания	и	комуникации”	финализи-
ра	проектa	„европейски	политики	за	
мСп”,	чиято	основна	цел	е	да	улесни	
европейската	комисия	при	провежда-
нето	на	консултации	с	мСп	в	страни-
те	–	членки	и	кандидатки	за	членство	
в	еС,	за	да	се	вземе	предвид	тяхното	
мнение	в	процеса	на	разработване	на	
политики,	като	по	този	начин	се	оси-
гури	директния	ангажимент	на	мСп.	
дейностите	по	проекта	включваха:
•	 подобряване	 на	 комуникацията	
между	 малките	 и	 средните	 пред-
приятия,	 партньорите	 в	 Enterprise	
Europe	Network	и	комисията.

•	 предоставяне	 на	 обратна	 връзка	
с	малките	и	средните	предприятия	
по	 темите	 на	 консултациите	 към	
комисията.

за	 постигане	 на	 главната	 цел,	 парт-
ньорите	по	проекта	 успяха	 да	 събе-
рат	и	анализират	мнението	на	повече	

от	150	български	мСп	относно	пред-
стоящи	 политики	 и	 промени	 в	 зако-
нодателната	 работна	 програма	 на	
комисията	 (зрпк).	 консултираните	
панели	са:

1.	 нова	законодателна	рамка	за	пус-
кането	 на	 пазара	 на	 продукти:	
предложение	 да	 се	 уеднаквят	 10	
директиви	 за	 хармонизиране	 на	
продукти	 по	 решение	 768/2008.	
консултацията	 касаеше	 фирмите	
от	секторите	електрически	и	елек-
тронни	продукти,	оборудване	и	за-
щитни	системи,	предназначени	за	
експлоатация	 в	 потенциално	 екс-
плозивна	 атмосфера,	 асансьори,	
съоръжения	под	налягане,	измер-
вателни	уреди,	пиротехнически	из-
делия.

2.	 извънсъдебно	решаване	на	споро-
ве	(ADR).

3.	 електронен	 подпис	 и	 електронна	
идентификация.

Укрепване конкурентноспособността на малките и средни предприятия, 
както и нивото на иновации в Сърбия

като	резултат	от	усилията	си	да	за-
дълбочи	сътрудничеството	си	с	меж-
дународни	партньори,	Фондация	пик	
стартира	Преглед на нивото на при-

лаганите иновации в предприятията: 
Анализ и разработване на политики.	
Фондация	пик	се	включи	в	консор-
циум	от	организации,	които	изпълня-
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ват	финансиран	от	европейския	съюз	
проект,	чиято	цел	е	укрепване	на	кон-
курентността	 и	 нивото	 на	 иновации	
в	малките	 и	 средни	 предприятия	 на	
територията	 на	 Сърбия.	 през	 2011	г.	
Фондация	пик	извърши	подготвител-
на	работа,	включваща	посещения	на	
фирми	в	Сърбия,	както	и	срещи	със	
сръбски	 институции	 като	 министер-
ството	на	икономиката	и	регионално-
то	 развитие,	 националната	 агенция	
за	 регионално	 развитие,	 министер-
ството	на	образованието	и	науката	и	
др.	Фондация	пик	проведе	и	обучи-
телен	 семинар,	 свързан	 с	 междуна-

родните	методи	за	бенчмаркинг	 (оп-
ределяне	стандарта	на	представяне),	
където	представи	добритата	практика	
на	изготвянето	на	доклада	Иновации.
бг.	през	2012	г.	Фондацията	ще	про-
веде	и	изследване,	с	цел	проучване	
на	 3000	 предприятия,	 50	 от	 които	 в	
Сърбия.	 по	 този	 начин	 ще	 се	 даде	
възможност	 на	 министерството	 на	
икономиката	 и	 регионалното	 разви-
тие	да	определи	мерки	на	политики,	
които	да	премахнат	съществуващите	
пречки	пред	малките	и	средни	пред-
приятия	за	реализиране	на	иноватив-
ния	си	потенциал.

Подкрепа за предприятия и бизнес инкубатори в Източна Европа
и Централна Азия

координаторът	на	групата	по	инфор-
мационни	 технологии	 във	 фондация	
„приложни	 изследвания	 и	 комуни-
кации,”	 г-н	Тодор	ялъмов,	 управлява	
ECAbit	мрежата	от	 бизнес	инкубато-
ри	и	технологични	паркове	в	източна	
европа	 и	 централна	 Азия,	 която	 е	
част	от	световната	мрежа	за	инкуба-
тори	infoDev.	мрежата	е	основана	през	
м.	май	2005	г.	в	 град	киев,	Украйна.	
през	 2011	г.	 ECAbit	 проведе	 множе-
ство	обучения	и	предостави	услуги	с	
висока	добавена	стойност	на	своите	
членове.	 	 Акцентите	 в	 дейността	 на	
мрежата	през	2011	г.	включват:
•	 Шестата	международна	конферен-
ция	 на	 мрежата	 от	 бизнес	 инку-
батори	 и	 технологични	 паркове	 в	
източна	европа	и	централна	Азия	
ECAbit,	 проведена	 на	 6	–	 8	 ноем-
ври	в	кишинев,	молдова.

•	 междинародният	 иновативен	 ла-
гер	Тамбов,	който	се	състоя	в	пе-
риода	24	–	26	август	2011	г.	повече	
от	 150	 участници	 посетиха	 лаге-
ра,	 включително	 представители	

от	германия,	България,	Беларус	и	
русия.	основните	дейности	бяха:	(а)	
конференция	 „предприемачество	
в	 сферата	 на	 малките	 и	 среднит	
предприятия,	възраждане	на	най-
добрите	 традиции	 и	 заетостта;”	
(б)	обучителен	семинар	„практика	
на	развитието	на	малкия	иновати-
вен	 бизнес”,	 (в)	 майсторски	 клас	
„комерсиализация	на	идеи:	основ-
ни	проблеми	и	решения”.

•	 ежегодният	 Y2I	 2011	 конкурс	 за	
иновативни	 стартиращи	 фирми,	
номинирани	от	членове	на	мрежа-
та.

•	 непрекъснатото	 предоставяне	 на	
ценна	 информация	 от	 страна	 на	
фондацията	към	нейните	партньо-
ри	в	мрежата	чрез	изготвянето	и	
разпространението	на	ECAbit	 бю-
летина	на	английски	и	руски	език.	
новинарският	 бюлетин	 съдържа	
полезни	 сведения	 за	 дейностите	
на	мрежата,	както	и	за	външни	ре-
сурси	за	инкубиране.
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през	2011	г.	беше	активирана	онлайн	
платформата	‘How	To	Grow’	на	проек-
та	"Бизнес	инструменти	за	стартира-
щи	фирми	в	областта	на	интелектуал-
ната	 собственост,	 рисковия	 капитал	
и	предприемачеството	(B	CREATIVE)."	
платформата	 предоставя	 редица	 ус-
луги	 и	 информация	 на	 стартиращи	
предприятия,	 както	 и	 на	 отделни	
личности,	 работещи	 в	 творческите	
индустрии,	 за	 да	 ги	 подпомогне	 да	
успеят	 в	 този	 бързо	 разрастващ	 се	
сектор.	Фирмите	и	отделните	лично-
сти	 включват	работещите	в	 сферите	
на	 рекламата,	 архитектурата,	 изку-
ство	и	антики,	занаяти,	дизайн,	моден	
дизайн,	филмово/видео	изкуство,	фо-
тография,	музика,	сценични	изкуства,	
издателска	 дейност,	 софтуер	 и	 ком-
пютърни	игри,	телевизия	и	радио.	за	
да	помогне	на	фирмите	в	творческите	
индустрии	да	преодолеят	предизвика-
телствата,	които	срещат	при	изпълне-
ние	на	целите	си,		платформата	има	
за	 цел	 да	 увеличи	 възможностите	
за	 създаване	 на	 нови	 контакти,	 да	
идентифицира	 бизнес	 партньори,	 да	
спомогне	за	получаване	и	обмяна	на	
бизнес	съвети	и	друга	полезна	инфор-
мация,	както	и	да	улесни	достъпа	до	
финансови	 средства,	 необходими	 за	
превръщането	на	съществуващи	идеи	
в	успешни	бизнес	начинания.	в	про-
екта	участват	общо	девет	партньори	
от	шест	европейски	страни,	включи-
телно	фирми	за	дизайн,	организации	
за	технологичен	трансфер,	универси-
тети,	 търговски	 камари	 и	 държавни	
учреждения.	проектът	 е	финансиран	
от	европейската	комисия	чрез	иници-
ативата	 Europe	 Innova	 на	 рамковата	
програма	за	конкурентоспособност	и	
иновации.

за	да	адресира	предизвикателствата	
при	 създаването	 на	 нови	 контакти,	

както	и	тези,	свързани	с	набиране	на	
информация	 и	 финансови	 средства,	
онлайн	платформата	е	разделена	на	
различни	секции,	които	се	занимават	
с	тези	конкретни	проблеми.	първата	
секция	 се	 нарича	 „изграждане	 на	
мрежи”	 и	 съдържа	 общностна	 плат-
форма	 и	 опция	 за	 търсене	 на	 парт-
ньори,	 където	 потребителите	 могат	
да	си	създадат	профил	и	да	контак-
туват	 с	 други	 потребители,	 както	 и	
да	 търсят	 потенциални	 партньори,	
работещи	 в	 подобни	 или	 допълващи	
се	 творчески	 сфери.	 втората	 част	
"придобиване	 на	 знания"	 се	 състои	
от	форум,	 „медия	 база,”	 и	 страница	
„гладайте	и	контактувайте.”	Тези	раз-
дели	дават	възможност	за	обсъжда-
не	 на	 теми,	 свързани	 с	 творческите	
индустрии,	 осигуряват	 свалянето	 на	
информация,	 включително	 казуси,	
документи,	 бизнес	 и	 финансова	 ин-
формация,	 както	и	интерактивни	ви-
део	записи	на	презентации	по	темата	
творчески	индустрии	от	цяла	европа.	
Секцията	„Финансиране”	включва	спи-
сък	на	 грантове	и	фондове,	налични	
на	местно,	национално	и	европейско	
равнище.	през	следващата	година	се	
предвижда	да	стартира	т.	нар.	‘crowd’	
инструмент	за	инвестиране,	който	ще	
позволи	малки	инвестиции	в	проекти	
и	бизнеси	на	творческите	индустрии.	
Този	инструмент	ще	даде	възможност	
на	множество	‘микро	инвеститори’	да	
допринесат	към	общото	финансиране	
на	целта	на	организацията	и	 да	по-
лучат	дялово	участие	в	даден	проект	
или	фирма.

идентифицирането	и	разработването	
на	 тези	инструменти	беше	основано	
на	оценка	на	съществуващите	нужди	
и	предизвикателства	пред	фирмите	в	
творческите	 индустрии	 в	 страните	–	
партньори	по	проекта.	С	активиране	

B-Creative



Годишен отчет 2011 г.

40

на	 платформата	 започна	 и	 монито-
ринг	на	начините,	по	които	се	използ-
ват	 инструментите	и	 услугите,	 за	 да	
се	оцени	и	евентуално	да	се	подобри	
тяхната	функционалност	в	случай	на	
нужда.	Създаването	и	модерирането	
на	 отделните	 инструменти	 е	 разде-
лено	 между	 различните	 партньори.	
Фондация	 „приложни	изследвания	и	
комуникации”	е	отговорна	за	модери-
рането	на	форума,	който	цели	да	под-

държа	оживен	и	продуктивен	диалог	
сред	потребителите	на	платформата.

през	2011	г.	B-Creative	си	сътрудничи	
с	 други	 проекти	 в	 сферата	 на	 кре-
ативните	 индустрии,	 като	 проекта	
IMMEDIATE,	 чрез	 взаимно	 популяри-
зиране	на	събития	и	дейности.	 Това	
сътрудничество	се	очаква	да	бъде	за-
дълбочено	до	приключването	на	про-
екта	в	края	на	2012	г.

Начална страница на платформата ‘How To Grow’ на проекта B-Creative
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през	2011	г.	Фондация	пик	значител-
но	 разшири	 обхвата	 от	 дейности	 в	
подкрепа	 на	 позитивната,	 отговорна	
и	 безопасна	 употреба	 на	 интернет	
и	 мобилни	 технологии	 сред	 деца-
та	и	младите	хора.	в	България	вече	
се	 предлага	 пълният	 пакет	 от	 услу-
ги	за	онлайн	безопасност	за	деца	–	
национален	 център	 за	 безопасен	
интернет	 (нцБи)	 с	 информацион-
но-образователни	 роля	 Safenet.bg,	
онлайн	 гореща	 линия	 за	 сигнализи-
ране	за	незаконно	и	вредно	за	деца	
съдържание	и	поведение	в	интернет	
Web112.net,	 както	 и	 Българска	 ли-

ния	 за	 онлайн	 безопасност	 (БлоБ)	
Helpline.bg	 и	 телефон	 124	 123,	 която	
влезе	 в	 действие	 през	 април	 2011	г.	
Благодарение	на	дългогодишното	съ-
трудничество	 между	 Фондацията	 и	
мобилните	 оператори	 в	 сферата	 на	
онлайн	безопасността	за	деца,	крат-
кият	номер	на	БлоБ	е	със	символич-
на	 тарифа	 от	 0.14	 или	 0.15	 лв.	 едно-
кратна	такса	на	разговор.

дейностите	през	2011	г.	следваха	тра-
диционните	приоритети	на	програма-
та	–	 повишаване	 на	 познанията	 на	
деца,	родители,	учители	и	професио-

Безопасен Интернет за деца 
и младежи

Страницата на Българската линия за онлайн безопасност
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налисти	в	сферата	на	позитивната	и	
безопасна	 употреба	 на	 интернет	 и	
мобилни	комуникации	чрез:	
•	 провеждане	на	кампании	и	обуче-
ния;	

•	 проучване	 на	 тенденциите	 в	 из-
ползването	на	„новите	технологии”	
сред	децата;

•	 разработване	 на	 информационни	
материали	и	кампании;

•	 насърчаване	 на	 сътрудничество-
то	 между	 всички	 заинтересовани	
страни	от	публичния,	частния	и	не-
правителствения	сектор.	

видимостта	на	нцБи	в	общественото	
пространство	доведе	и	до	бързото	ут-
върждаване	на	най-новата	услуга	на	
центъра	–	БлоБ,	където	деца,	роди-
тели	 и	 учители	 все	 по-често	 търсят	
съвет	от	консултантите-психолози.	

С	цел	да	се	повиши	информираност-
та	 на	 обществото	 и	 в	 частност	 на	
децата,	 техните	 родители	 и	 учители,	
през	годината	бяха	организирани	ре-
дица	дейности.	екип	на	нцБи	посети	
училища	 в	 София,	 Сливен	 и	 варна,	
където	бяха	проведени	открити	уроци	
за	 онлайн	 безопасност	 и	 начини	 за	
справяне	с	рисковете	в	присъствие-
то	на	деца,	учители	и	директори.	във	
варна	и	София	участие	в	дискусиите	
взе	и	 г-н	явор	колев,	началник	сек-
тор	 „компютърни	престъпления“	при	
гдБоп	на	мвр,	 който	сподели	д	ау-
диторията	 реални	 случаи	 от	 практи-
ката.	

експерти	 на	 националния	 център	
за	безопасен	интернет	и	на	Сектор	
„компютърни	престъпления“	на	гдБоп	
взеха	участие	и	в	две	тридневни	обу-
чения	 край	 пловдив	 на	 ученици	 от	
различни	градове	в	страната,	органи-
зирани	от	центъра	за	приобщаващо	
образование	в	рамките	на	трансгра-
ничен	проект	с	участието	на	Спасете	

децата-норвегия.	децата	се	подготви-
ха	да	правят	проучване	за	начините	
на	ползване	на	интернет	сред	връст-
ници.	 резултатите	 от	 изследването	
бяха	 публикувани	 в	 специална	 бро-
шура	„Безопасно	в	интернет”.	

и	през	2011	г.	продължиха	обучения-
та	по	методиката	„превенция	на	ре-
ално	 и	 виртуално	 насилие”,	 като	 от	
тази	 година	 след	София	 и	варна	 тя	
бе	 въведена	 във	 всички	 училища	 в	
димитровград.	 за	 целта	 обучителен	
екип	от	Фондация	пик	и	Асоциация	
„родители“	 проведе	 обучение	 на	 18	
учители	от	димитровград.	проведена	
беше	и	супервизия	на	50	педагогиче-
ски	 съветници	 от	 варненските	 учи-
лища,	 които	 използват	 методиката.	
педагогическите	съветници	във	варна	
преминаха	и	обучение	по	втория	на-
ръчник	 от	 методиката,	 който	 излезе	
от	 печат	 през	 септември	 и	 цели	 да	
задълбочи	развитието	на	емоционал-
ната	интелигентност	сред	децата	като	
най-сигурно	 средство	 за	 превенция	
на	 рисково	 поведение.	 през	 октом-
ври	в	русе	се	проведе	и	обучение	на	
16	учители	и	служители	към	дирекция	
„превенции”	към	община	русе.

по	инициатива	на	дирекция	„превен-
ции”	на	община	варна,	нцБи	разра-
боти	и	стартира	от	октомври	пилотно	
дистанционно	 онлайн-обучение	 по	
безопасен	 интернет.	 в	 обучението	
първоначално	се	включиха	70	младе-
жи	на	възраст	между	16	и	18	години.	
обучението	е	на	три	нива	и	тези,	ко-
ито	 ги	 завършат	 успешно,	 ще	 бъдат	
подготвени	 да	 водят	 обучителни	 се-
сии	по	безопасен	интернет	със	свои	
връстници.	в	първо	ниво	от	обучени-
ето	 младежите	 придобиват	 основни	
знания	за	интернет	употребата	–	бра-
узъри,	 вируси,търсене	 на	 информа-
ция,	 общуване,	 настройки	 на	 сигур-
ността.	 второ	 ниво	 усъвършенства	
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познанията	в	тези	области	като	дава	
по-задълбочена	информация	за	видо-
вете	злонамерен	софтуер	и	интернет	
измами,	както	и	насоки	за	безопасна	
и	позитивна	употреба	на	социалните	
услуги,	 които	 интернет	 предлага.	 в	
трето	 ниво	 младите	 хора	 се	 запоз-
нават	 с	 връсниковия	 подход	–	 про-
веждане	на	изследвания	и	обучения	
от	млади	хора	за	млади	хора.	всяко	
ниво	 включва	 презентации	 по	 теми-
те,	както	и	помощни	материали	и	де-
монстрации,	 които	 да	 подпомогнат	
усвояването	 на	 материала.	 Успешно	
преминалите	 трите	 нива	 на	 обуче-
ние	 младежи	 получават	 сертификат	
„експерт	по	онлайн	безопасност“.

Тъй	 като	 възрастта,	 на	 която	 деца-
та	 започват	 да	 използват	 интернет,	
спада	 постоянно,	 един	 от	 фокусите	
на	работа	на	нцБи	през	2011	г.	беше	
разработването	на	подходящи	обучи-
телни	материали	и	методики	за	най-
малките	 потребители.	 Сборникът	 от	
игри	 „играй	 и	 учи:	 Аз	 съм	 онлайн”,	
разработен	 от	 европейската	 мрежа	
на	 национални	 центрове	 за	 безопа-
сен	интернет	INSAFE,	беше	преведен	
на	български	и	преработен	в	онлайн	
вариант	от	със	съдействието	на	еки-
па	от	партньорския	сайт	Dechica.com,	
където	 е	 достъпен	 за	 всички.	 Беше	
създадена	и	интерактивна	презента-
ция	за	работа	с	радио-мишки,	която	
е	подходяща	за	употреба	в	учебните	
часове.	целта	на	сборника	е	да	по-
могне	на	децата	между	6	и	9	години	
да	 усвоят	 основните	 понятия	 и	 уме-
ния,	необходими	за	позитивното,	от-
говорно	 и	 безопасно	 използване	 на	
новите	технологии.

С	цел	да	се	полуляризира	новата	ус-
луга	 на	 нцБи	–	 Българската	 линия	
за	 онлайн	 безопасност	 (БлоБ)	 към	
Асоциация	 „родители“,	 консултанти-
те	 на	 линията	 организираха	 разно-

образни	 събития.	 на	 14	 май	 2011	г.	
в	 София	 се	 състоя	 третото	 издание	
на	 ФАмилАТлон	–	 празник	 на	 се-
мейството,	 спорта	 и	 здравословния	
начин	 на	 живот.	 „Фамилатлон”-ът	 по	
традиция	 беше	 съпътстван	 от	 героя-
защитник	на	децата	онлайн	Флашко,	
който	знае	всичко	за	безопасността	
в	интернет	и	мобилните	комуникации.	
Той	 представи	 и	 новото	 допълнение	
на	 националния	 център	 за	 безопа-
сен	 интернет	–	 БлоБ.	 по	 време	 на	
целодневното	събитие	в	Южния	парк	
в	София	 деца	и	родители	 участваха	
в	най-различни	състезания	и	игри	и	
бяха	наградени	за	усилията	си	с	раз-
нообразни	подаръци	–	настолни	игри	
«Флашко	в	страната	на	спамчетата»,	
мемори-карти	 и	 магически	 кубчета.	
докато	 малките	 се	 запознаваха	 с	
основните	правила	за	безопасно	по-
ведение	в	интернет,	консултантите	на	
линията	 разпространяваха	 материа-
ли	и	за	родителите.	Фамилатлон	тази	
година	за	първи	път	беше	организи-
ран	и	в	козлодуй	по	инициатива	на	
общината.	

Българската	 линия	 за	 онлайн	 безо-
пасност	се	включи	с	играта	„Флашко	
в	 страната	 на	 спамчетата“	 и	 във	
фестивала	 „София	 диша”,	 в	 специ-
алната	 програма	 за	 първия	 учебен	
ден	 „детска	 София”,	 в	 честването	
на	 „европейския	 ден	 без	 автомоби-
ли“.	екипът	на	линията	помогна	чрез	
играта	 децата	 да	 усвоят	 по	 лесен	 и	
забавен	начин	основните	правила	за	
онлайн	 безопасност.	 на	 родители-
те	 бяха	раздадени	обучителни	мате-
риали	 за	 подобряване	 на	 диалога	 с	
децата	за	безопасността	в	интернет.	
за	удобство	на	децата	беше	разрабо-
тено	 специално	 Android-приложение	
"BLOB",	което	ще	даде	допълнителен	
стимул	 на	 децата	 и	 тийнейджърите	
да	се	обръщат	към	консултантите	на	
линията.	освен	 възможността	 да	 се	
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разглежда	сайтът	на	БлоБ	и	неговата	
страница	във	Фейсбук,	приложението	
предоставя	лесен	достъп	с	едно	на-
тискане	на	бутон	и	до	краткия	номер	
на	БлоБ	124	123,	както	и	писане	и	из-
пращане	на	имейл	до	линията.

през	 октомври-ноември	 БлоБ	 и	
мрежата	на	учителите	новатори	про-
ведоха	конкурс	за	безопасна	и	отго-
ворна	употреба	на	интернет	„Учител-
будител	 във	 виртуалното	 простран-
ство“.	задачата	на	участниците	беше	
да	 разработят	 и	 проведат	 урок	 по	
безопасен	 интернет	 в	 рамките	 на	
един	учебен	час.	преподавателят	из-
бираше	да	включи	в	урока	едно	или	
повече	 от	 осемте	 ключови	 умения	
за	 безопасно	 използване	 на	 интер-
нет	 в	 зависимост	 от	 възрастта	 на	
учениците	си	и	опита	им	в	интернет.	
Учениците	на	десетте	учители,	чиито	
теми	са	били	отличени,	преминаха	и	
кратък	онлайн	тест.	голямата	награда	
на	конкурса	беше	лаптоп.	

нцБи	разработи	пет	лекции	като	част	
от	 „онлайн	 курс	 за	 придобиване	 на	
дигитални	умения	за	работа	в	интер-
нет	 среда	 от	 учители”,	 организиран	
от	 мрежата	 на	 учителите	 новатори	
Teacher.bg	и	започна	от	декември	тях-
ното	изнасяне	пред	учители.	модулът	
„онлайн	безопасност	за	деца	и	учи-
тели”	 включва	 темите:	 онлайн	 посе-
гателства	срещу	деца:	механизми	за	
противодействие;	рискове	и	възмож-
ности	за	децата	в	интернет;	превен-
ция	 на	 реално	 и	 виртуално	 насилие	
чрез	личностно	развитие;	дигитална-
та	 грамотност	 в	 контекста	 на	 нови-
те	технологии	и	онлайн	безопасност:	
„добри”	и	„лоши”	послания.	в	първата	
лекция	от	курса	се	включиха	над	350	
учителя.

кулминацията	на	дейностите	на	нцБи	
през	 годината	 беше	 международни-

ят	ден	за	безопасен	интернет.	през	
2011	г.	той	беше	отбелязан	на	8	февру-
ари	под	мотото	„Това	не	е	просто	игра,	
това	е	твоят	живот”.	официалното	от-
белязване	на	деня	се	състоя	в	51	СоУ	
"елисавета	Багряна"	в	София	с	учас-
тието	 на	 заместник-министрите	 на	
образованието	 –	 милена	 дамянова,	
на	 културата	 –	 Тодор	 Чобанов,	 на	
транспорта,	 информационните	 тех-
нологии	 и	 съобщенията	 –	 първан	
русинов,	 и	 заместник-председателя	
на	 държавната	 агенция	 за	 закрила	
на	 детето	 калин	 каменов.	 в	 стра-
ната	 денят	 за	 безопасен	 интернет	
беше	отбелязан	в	над	100	училища	в	
14	 града	 –	 София,	 варна,	 козлодуй,	
димитровград,	 гоце	 делчев,	 враца,	
нови	 пазар,	 мадан,	 маджарово,	
велико	 Търново,	 казанлък,	 Сливен,	
русе	и	Бяла.	над	3000	игри,	плакати	и	
значки	бяха	изпратени	предварител-
но	на	включилите	се	в	отбелязването	
на	деня	училища.

през	2011	г.	нцБи	се	включи	и	в	мно-
жество	дейности,	насочени	към	про-
фесионалисти.	през	август	Фондация	
"мадара-България"	 и	 департаментът	
за	информация	и	усъвършенстване	на	
учители	на	Софийския	университет	с	
подкрепата	 на	 националния	 център	
за	 безопасен	 интернет	 организи-
раха	 международен	 форум	 „не	 на	
тормоза	 с	 електронни	 средства	 над	
деца!“.	 представители	 от	 партньор-
ски	центрове	за	безопасен	интернет	
в	полша,	Чехия,	Словакия	и	Словения	
споделиха	също	своя	опит	за	превен-
ция	на	онлайн-тормоза	между	връст-
ници	–	най-честата	опасност,	с	която	
се	 сблъскват	 деца	 и	 непълнолетни	
в	 мрежата.	 директори	 на	 училища,	
учители	 и	 възпитатели	 от	 начални,	
средни	училища	и	детски	градини	от	
9	града	в	страната	участваха	в	кон-
ференцията.	



4�

Част Първа

като	 продължение	 на	 започналото	
през	 2010	г.	 обучение	 по	 разслед-
ване	 на	 киберпрестъпления	 в	 петте	
апелативни	 района	 на	 страната,	 во-
дено	 от	 международната	 академия	
за	обучение	по	 кибер-разследвания,	
през	 2011	г.	 нцБи	 участва	 и	 в	 по-
следното	обучение	във	велинград,	в	
което	 участваха	 12	 съдии,	 16	 проку-
рори	 и	 7	 полицейски	 служители	 от	
пловдивския	апелативен	район.	

освен	на	национално	ниво	нцБи	ор-
ганизира	 и	 участва	 в	 редица	 тран-
сгранични	 дейности.	 Фондация	 пик	
беше	 домакин	 на	 5-има	 представи-
тели	 на	 неправителствени	 организа-
ции	 от	 република	Сърбия	 и	 Босна	 и	
херцеговина,	които	преминаха	3-днев-
но	обучение	за	изграждане	на	нацио-
нални	центрове	за	безопасен	интернет	
и	интернет-горещи	линии.	Беше	прове-

дено	и	обучение	на	15	представители	
на	сръбски	неправителствени	органи-
зации	в	нови	Сад	по	покана	на	фонд	
в92	и	„Спасете	децата-Сараево”.	през	
ноември	на	визита	в	нцБи	бяха	два-
ма	представители	на	полския	център	
за	безопасен	интернет.	Те	се	запоз-
наха	с	дейностите	за	деца	и	учители	
на	центъра,	процедурите	за	работа	на	
горещата	онлайн	линия	и	линията	за	
онлайн	 безопасност.	 през	 годината	
представители	 на	 нцБи	 участваха	 в	
4	 общи	срещи	на	мрежите	 INSAFE	и	
INHOPE,	 както	и	в	ежегодния	Форум	
за	безопасен	интернет	в	люксембург,	
на	които	представиха	свои	инициати-
ви	и	опита	си	в	изграждане	на	по-си-
гурна	онлайн	среда	за	непълнолетни-
те	в	България.	

двама	представители	на	младежкия	
панел	на	нцБи,	действащ	на	базата	

Брой и дял на сигналите, подадени към Горещата онлайн-линия за борба
с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в Интернет
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на	 общинския	 пиър-екип	 във	 варна,	
бяха	изпратени	на	международен	ле-
тен	лагер	за	младежи	от	страните	от	
еС	 в	 моечиу,	 румъния,	 организиран	
от	 румънския	 център	 за	 безопасен	
интернет.	 Българските	 участници	
спечелиха	втора	награда	на	 конкур-
са	за	проекти	в	сферата	на	безопас-
ния	интернет,	проведен	по	време	на	
летния	лагер.	Учничката	ива	митева	
представи	 българския	 младежки	 па-
нел	на	двудневните	заседания	на	об-
щоевропейския	 младежки	 панел	 по	
време	на	ежегодния	общоевропейски	
Форум	за	безопасен	интернет,	състо-
ял	се	в	люксембуг	на	20	и	21	октом-
ври.	Тя	представи	свой	видеоматери-
ал	на	тема	„онлайн	репутация“.	в	ро-
дителския	панел	участие	взе	нейният	
баща.	

през	лятото	нцБи	проведе	проведе	
три	фокус-групи	 с	 деца	 и	 учители	 и	

онлайн	проучване	сред	деца,	учители	
и	 родители,	 за	 да	 изследва	 онлайн	
насилието	 между	 връстници	–	 риска	
в	интернет,	с	който	децата	се	сблъск-
ват	 най-често	 и	 преодоляват	 най-
трудно.	във	фокус-групите	участваха	
12	учители	и	24	деца	в	две	възрасто-
ви	групи	(12-13	и	16-17).	в	онлайн	про-
учването,	 което	 беше	 публикувано	
на	сайта	на	нцБи,	както	и	на	други	
партньорски	 сайтове,	 се	 включиха	
213	деца	на	възраст	12-18	 години,	33	
родители	и	1033	учители.	проучването	
показа,	че	повечето	деца	с	агресивно	
поведение	в	интернет	нямат	предна-
мерено	 желание	 да	 наранят	 другия.	
дори	когато	съобщенията	са	обидни	
или	 унизителни,	 в	 повечето	 случаи	
и	 двете	 страни	 ги	 възприемат	 като	
безобидна	 шега.	 изследването	 ста-
на	основа	за	извеждането	на	модела	
на	 онлайн-културата	 „омраза	 за	 за-
бавление”,	функционираща	като	сре-

Флашко забавлява децата
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Международната конференция „НЕ на тормоза
с електронни средства над деца!“

да,	 в	 която	 децата	 експериментират	
със	 своята	 идентичност,	 социалните	
рамки	и	норми	чрез	отъждествяване	
с	 негативното.	 моделът	 беше	 пред-
ставен	на	ежегодната	международна	
конференция	„децата	и	младите	хора	
безопасно	в	интернет“	във	варшава	
през	септември.

през	 2011	г.	 на	 българската	 гореща	
онлайн-линия	за	борба	с	незаконно	и	
вредно	за	деца	съдържание	и	поведе-
ние	в	интернет	бяха	получени	над	620	

сигнала,	от	които	12	бяха	предадени	
за	 разследване	 на	 компетентните	
органи,	28	бяха	препратени	на	парт-
ньорските	горещи	линии	по	местона-
хождение	на	незаконното	съдържание	
и	беше	отговорено	на	25	запитвания	
във	връзка	с	проблеми	и	рискове	за	
безопасността	 на	 непълнолетни	 он-
лайн.	 консултантите	 на	 Българската	
линия	за	онлайн	безопасност	прове-
доха	 над	 320	 консултации	 от	 старта	
на	линията	през	април.
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Форсайт изследвания

от	2001	г.	насам	фондация	пик	раз-
вива	институционалния	си	капацитет	
в	 областта	 на	 форсайт	 прогнозира-
нето	като	нов	инструмент	при	разра-
ботването	на	политиката	 за	наука	 и	
иновации.	през	годините	фондацията	
е	участвала	в	над	12	проекта	на	ев-
ропейско	 равнище,	 в	 които	форсайт	

подхода	беше	прилаган	към	области	
като	 научноизследователска	 инфра-
структура,	безопасност	и	качество	на	
храните,	 участие	на	 гражданите	при	
определянето	 на	 бъдещи	 изследова-
телски	 приоритети,	 околна	 среда	 и	
нови	енергийни	източници.

SPRING – Проучване на научните постижения и основната изследователска 
инфраструктура в областта на околната среда в Китай: форсайт, 
потенциални възможности и пътни карти

целта	на	SPRING	е	да	изследва	еко-
логичните	последици	от	бързото	ико-
номическо	 развитие	 на	 китай	 и	 ев-
ропейските	 предизвикателства	 пред	
околната	среда	чрез	сътрудничество	
и	обмен	на	знания	между	европейски	
и	 китайски	 изследователи.	 по	 вре-
ме	на	SPRING	ще	бъдат	разработени	
стратегии	за	постигане	на	дългосроч-
на	жизненоспособност	на	икономики-
те	на	китай	и	европа.	Тези	стратегии	
се	очаква	да	допринесат	и	за	нама-
ляване	или	напълно	отстраняване	на	
негативното	въздействие	върху	окол-
ната	среда,	произтичащо	от	икономи-
ческия	растеж,	чрез	промяна	на	на-
стоящите	тенденции	в	производство-
то	и	потреблението.

задачата	 на	 SPRING	 е	 да	 създаде	
солидна	основа	за	бъдещо	сътрудни-
чество	между	еС	и	китай	в	сферата	
на	научните	изследвания	на	околната	
среда.	целта	на	проекта	е	да	иденти-
фицира	общите	нужди	и	възможности,	
да	анализира	потенциални	теми	за	съ-
трудничество	в	научните	изследвания	
и	 инициативи,	 да	 картографира	 ком-

петенциите	и	потенциала	на	китайски-
те	 проучвания	 и	 инфраструктура,	 да	
изследва	стратегическите	планове	за	
развитие	и	да	въведе	пътни	карти	за	
бъдещо	сътрудничество.	SPRING	също	
така	цели	да	анализира	пречките,	кои-
то	трябва	да	бъдат	преодолени,	за	да	
се	даде	възможност	за	по-голяма	из-
следователска	ангажираност	от	стра-
на	на	европейските	изследователи	в	
китай	 и	 обратно.	проектът	ще	 подо-
бри	 видимостта	 на	 изследователски-
те	 инициативи	 и	 ще	 покаже	 силните	
страни	на	китайските	региони	на	ши-
рока	аудитория	в	европа.

Фондация	пик	отговаря	за	форсайт	
дейностите	 по	 проекта,	 чиято	 цел	 е	
да	се	разработят	стратегически	пла-
нове	 за	 укрепване	 на	 сътрудничест-
вото	 между	 еС	 и	 китай	 в	 сферата	
на	научните	изследвания	в	околната	
среда	 чрез	 използване	 на	 метода	
форсайт	и	чрез	създаването	на	път-
ни	карти.	за	да	бъде	изпълнението	на	
тези	дейности	правилно,	през	2011	г.	
фондация	пик	проведе	проучване	и	
създаде	форсайт	ръководство,	напра-
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ви	 кратко	 писмено	 представяне	 на	
завършени	 форсайт	 дейности	 в	 еС	
и	китай	и	подготви	доклад,	анализи-
ращ	основните	тенденции	(и	съответ-
ните	показатели	и	променливи,	които	
биха	им	повлияли),	въздействащи	на	
околната	среда	в	европа,	китай	и	ос-
таналите	части	на	света.	

на	9	–	10	април	2011	г.	фондация	пик	
беше	 домакин	 на	 срещата	 на	 кон-
сорциума,	 проведена	 в	 София.	 по	
време	на	срещата	бяха	представени	
наличните	към	момента	резултати	от	
проекта	и	бяха	обсъдени	предстоящи-
те	 дейности.	 Участниците	 също	 така	
дискутираха	доклада	за	тенденциите	
в	 околната	 среда	 и	 предложиха	 до-
пълнителни	 такива,	 които	 да	 бъдат	
добавени	към	него.	преработената	му	
версия	беше	завършена	от	фондация	
пик	през	месец	май	2011	г.

в	 началото	 на	 месец	 юни	 сътрудни-
ците	на	фондацията	разработиха	кон-

цепцията	 за	 предстоящата	 работна	
среща	 за	 идентифициране	 на	 клю-
чови	 технологии	 в	 сферата	 на	 окол-
ната	 среда	 и	 я	 описаха	 подробно	 в	
доклад,	представящ	цялостната	мето-
дология	за	организация	на	събитието.	
Самата	работна	среща	беше	проведен	
в	пекин	на	2	и	3	юли	2011	г.	от	страна	
на	фондацията	участие	взеха	г-жа	зоя	
дамянова	и	г-жа	деница	маринова.	Те	
напътстваха	работата	на	модератори-
те	 и	 упражняваха	 цялостен	 контрол	
върху	правилното	изпълнение	на	ме-
тодологията,	 за	 да	 бъдат	 постигнати	
оптимални	и	надеждни	резултати.	по	
време	на	събитието,	видни	експерти	в	
сферата	на	околната	среда	от	китай	и	
европа	обсъдиха	динамиката	при	про-
мените	на	околната	среда	в	глобален	
план	и	идентифицираха	50	технологии,	
които	имат	потенциала	да	окажат	съ-
ществено	 влияние	 върху	 живота	 на	
хората	 в	 следващите	 15	–	 20	 години.	
Тези	технологии	попадат	в	шестте	об-
ласти	на	околната	среда,	предмет	на	

Участници в работната среща, посветена на ключови технологии в областта 
на околната среда, 2 – 3 юли 2011 г., Пекин, Китай
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разглеждане по проекта, а именно: 
климатични промени, води, атмосфе-
ра, опазване на биологичното разноо-
бразие, почви и природни бедствия. 

Като последваща стъпка на семинара 
фондация ПИК разработи въпросник 
за ключовите технологии и стартира 
онлайн проучване по темата през де-
кември 2011 г. Дейностите по проекта 
през следващата година ще продъл-

жат с анализ на резултатите от това 
проучване, както и с подготовката на 
още две работни срещи – среща за из-
работване на успешни сценарии с цел 
определяне на общи за Китай и Европа 
приоритети в сферата на научните из-
следвания на околната среда, както и 
работна среща за създаване на пътни 
карти и разработване на препоръки за 
нови политики в тази област.

PACITA – Парламенти и гражданско общество за технологична оценка

През март 2011 г. Фондация "Приложни 
изследвания и комуникации" започна 
работа по изключително новаторски 
проект „Парламенти и гражданско 
общество за технологични оценки„ 
(PACITA), подкрепен от 7-ма Рамкова 
програма на ЕС. Освен Фондацията 
в проекта участват още 14 партньори 
от 13 европейски страни, сред които 
са национални и регионални парла-
ментарни офиси за наука и техноло-
гии, академии на науките, изследо-
вателски институти, университети и 
граждански организации. Проектът 
ще продължи до март 2015 г.

В осъществяването на този проект 
Фондация ПИК си е поставила някол-
ко амбициозни цели. На първо място, 
ние се стремим да въведем понятие-
то за (парламентарна) технологична 
оценка (ТО или ПТО), особено по от-
ношение на повишаване разбирането 
на научните и технологичните новости 
сред политиците и широката общест-
веност. На второ място, чрез проекта 
ще се стремим да мобилизираме по-
широкото признаване от съответните 
заинтересовани страни на значение-
то на знанието в разработването на 
разумни политики. По този начин ще 
се провокира по-широка осведоме-

ност по отношение на значението и 
практиките на ПТО в страната.

Методът на ПТО е добил значителна 
популярност по целия свят, а напо-
следък най-вече в Западна Европа, 
особено на пресечната точка между 
наука, публична политика и общество. 
Макар традициите и практиките в об-
ластта на ПТО в различните страни 
да представляват голямо разнообра-
зие по отношение на институциона-
лизацията, използваните методи, об-
ществената значимост и влияние, ос-
новното послание на ПТО навсякъде 
остава едно и също. ПТО предста-
влява демократичен процес в под-
крепа на изработването на публични 
политики по въпросите, свързани с 
науката, технологиите и иновациите, 
чрез предоставянето на всеобхватен 
поглед към знания относно (скрити) 
възможности и последици, чрез на-
сърчаване на демократичен дебат, 
както и чрез формулиране на алтер-
нативни политически решения и сце-
нарии.

Ние силно вярваме, че ПТО има по-
тенциал да усъвършенства демокра-
тичните практики по отношение из-
работването на по-добри политики, 
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по-съгласувано	 законодателство	 и	
повишаване	обществената	осведоме-
ност	по	отношение	научните	и	техно-
логичните	постижения.	в	допълнение,	
съществува	 голяма	 вероятност,	 за-
ради	своята	 същност,	 практиките	 за	
пТо	да	допринесат	за	повишаване	на	
общественото	 доверието	 както	 към	
взетите	политически	решения,	така	и	

към	 резултатите	 от	 научните	 разра-
ботки	и	изследвания.

в	рамките	на	PACITA,	Фондация	пик	
работи	 в	 тясно	 сътрудничи	 с	 коле-
ги	 от	 холандскя	 институт	 ратенау	 и	
с	 Австрийския	 институт	 за	 оценя-
ване	 на	 технологиите.	 през	 2011	г.	
Фондацията	 и	 нейните	 партньори	

Интернет страницата на проекта PACITA, www.pacitaproject.eu
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имаха	много	амбициозен	дневен	ред.	
екипът	 по	 PACITA	 посети	 институт	
ратенау	и	проведе	съвместни	интер-
вюта	с	водещи	холандски	пТо	профе-
сионалисти,	с	журналист,	отразяващ	
научни	теми,	с	професор	по	микроби-
ология,	и	с	народен	представител	от	
холандския	парламент.	Те	също	така	
изготвиха	 подробен	 анализ	 на	 съ-
ществуващата	 национална	 изследо-
ватлска	 инфраструктура	 в	 България,	
в	това	число	политически	и	изследо-
вателски	 институции,	 с	 цел	 иденти-
фициране	 възможностите	 за	 старти-
ране	 на	 по-целенасочени	 усилия	 за	
въвеждането	на	пТо	в	България	и	за	
привличане	на	подкрепа	от	ключови	
заинтересовани	страни.

Фондация	пик	също	така	има	за	зада-
ча	да	изработи	споделена	база	данни	

за	съхраняване	на	информация	за	пТо	
контакти	 в	 целия	 европейски	 съюз,	
като	 ги	 направи	 достъпни	 за	 всички	
партньори	по	проекта.	Тази	база	дан-
ни	ще	служи	за	по-добра	и	пълна	кому-
никация	със	заинтересованите	страни	
и	за	разпространение	на	информация	
за	проекта	и	постиженията	му.

във	Фондация	пик	се	гордеем	да	бъ-
дем	първите	във	въвеждането	на	иде-
ята	 и	 практиката	 на	пТо	в	 рамките	
на	 вътрешния	 политически	 дискурс.	
ние	правим	това	на	базата	на	бога-
тия	си	опит	в	подкрепа	на	разработ-
ването	и	прилагането	на	иновационни	
политики,	в	провеждането	на	високо-
качествени	приложни	изследвания,	в	
съвместната	ни	работа	с	политически	
институции	и	научни	центрове.

RIFI: Научноизследователски инфраструктури – форсайт и въздействие 

проектът	RIFI	„научноизследователски	
инфраструктури:	 Форсайт	 и	 въздей-
ствие”	имаше	за	цел	да	подпомогне	
проучванията	и	оценката	на	социал-
но-икономическите	 въздействия	 на	
бъдещите	 проекти	 на	 ри	 на	 хостинг	
региони	и	общности	въздействието	от	
разработване	на	цялостна	методоло-
гическа	рамка	за	оценка.

в	проекта	участваха	13	организации	
от	4	страни,	с	акцент	върху	румънско-
то	 и	 българско	 участие,	 отразяващо	
интереса	 на	 ек	 към	 изграждане	 на	
капацитет	 за	 оценка	 на	 въздействи-
ето	в	страни,	които	могат	да	се	въз-
ползват	от	фондовете	за	регионално	
развитие	и	изграждането	на	модерни	
научноизследователски	 инфраструк-
тури	(ни).

започвайки	с	преглед	на	различните	
съществуващи	методи	за	оценка	на	со-

циално	и	икономическо	въздействие,	
екипът	 на	 проекта	 разработи	 пред-
варителен	 вариант	 на	 цялостна	 ме-
тодология	 с	 форсайт	 елементи,	 при-
ложима	 за	 оценка	 на	 дългосрочни	
въздействия	и	тяхното	стратегическо	
планиране.	Тази	първоначална	„демо”	
версия	 на	методологията	 беше	 тест-
вана	и	валидирана	спрямо	шест	 ка-
зусa	 на	 проекти	 за	 изграждане	 на	
ни	 с	 пан-европейска,	 регионална	 и	
национална	значимост,	притежаващи		
различни	характеристики:
• ELI (Extreme Light Infrastructure)	–	
ядрена	 физика	 (ESFRI	 проект	 с	
участието	на	румъния)

• EURO–ARGO	(глобална	система	за	
наблюдение	 на	 океаните)	 (ESFRI	
проект	с	участието	на	България)

• Free Electron Laser FERMI@ 
Elettra	(в	процес	на	изграждане	в	
Триест,италия)

• Изследователски павилион към  
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Част Първа

болницата Colentina в Букурещ	
(румънска	 националната	 инфра-
структура)

• Институт за възобновяеми енер- 
гийни източници	 към	 политехни-
ческия	 университет	 в	 Тимишоара	
(румънска	 националната	 инфра-
структура)

• Център по молекулярна медици-
на	 към	медицинския	 университет	
в	София	(българска	националната	
инфраструктура).

освен	 в	 рамките	 на	 консорциу-
ма,	 методологията	 бе	 приложена	
и	 към	 Extreme	 Light	 Infrastructure	 в	
Чешката	република	и	обсерваторията	
Roque	de	los	Muchachos	в	ла	палма	

(канарските	острови,	испания),	която	
допринесе	с	някои	аспекти	за	оценка	
на	общественото	мнение	на	вече	съ-
ществуващи	ни.

крайният	 продукт	 на	 проекта,	 мето-
дологията	FenRIAM	(Foresight	enriched	
RI	 Impact	 Assessment	Methodology)	 с	
интегрираната	обратна	връзка	от	ка-
зусите	 на	 изграждащи	 се	 и	 същест-
вуващи	ни,	бе	представена	по	време	
на	 заключителната	 конференция	 в	
Букурещ	(30-31	май	2011	г.).

FenRIAM	 включва	 модули	 за	 фор-
сайт	 прогнозиране	 и	 за	 оценка	 на	
въздействието,	 които	 взаимно	 се	
допълват	 с	 информация	 и	 аналитич-

FenRIAM он-лайн платформа, достъпна на адрес www.fenriam.eu
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ни	 данни.	 методологията	 започва	 с	
разработването	на	т.н.	базисен	(със-
тоянието	 на	 региона	 без	 наличието	
на	ни)	и	успешен	сценарий	(регион-
ът	 с	 оптимално	 функционираща	 ни)	
чрез	прилагането	на	форсайт	подход.	
получената	информация	 	се	използ-
ва	 в	 следващите	 модули	 за	 оценка	
на	възможните	социално-икономиче-
ски	 въздействия	 в	 четири	 области:	
наука	 и	 технологии,	 екологична	 сре-
да,	 трудова	 заетост	 (работни	 места	
и	население)	и	качество	на	живот.	в	
допълнителен	 модул	 се	 прави	 оцен-
ка	на	рисковете,	свързани	с	изграж-
дането,	 поддръжката	 и	 закриването	
на	 анализираната	 ни.	 резултатите	

от	 оценките	 на	 въздействието	 и	 на	
риска	 се	 използват	 като	 основа	 за	
разработването	на	алтернативни	хи-
потези	за	сценарий	във	втория	етап	
на	прилагане	на	форсайт	методите	за	
прогнозиране.

В момента, методологията FenRIAM 
е представена в два допълващи се 
продукта: (1) въвеждаща FenRIAM 
брошура с информация за области-
те на приложение и основните функ-
ции на методологията, и (2) интерак-
тивен уебсайт (www.fenriam.eu), кой-
то предлага достъп до цялостната 
методология  и прилагането и към 
няколко типа НИ.



ЧаСт втОра
Управление
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Част Втора

през	2011	г.	служителите	от	„групата	
на	 фондация	 пик”	 наброяват	 33	
души.	двадесет	и	шест	от	тях	са	на	
експертни	или	ръководни	длъжности,	
включително	 и	 консултанти	 на	 не-
пълно	работно	време,	а	седем	от	тях	
формират	 администрацията	 на	 ор-
ганизациите.	 екипът	 от	 „групата	 на	
фондация	пик”	е	съчетание	от	мла-
ди,	добре	образовани	и	силно	моти-
вирани	хора	и	опитни	специалисти	с	
отлична	репутация,	които	са	известни	
със	своя	професионализъм	и	високо	
качество	на	работа	в	съответната	об-
ласт	на	дейност.

„групата	на	фондация	пик”	се	упра-
влява	 в	 съответствие	 с	 принципите	
на	 доброто	 управление,	 отчетност-
та	 и	 прозрачността.	прилагането	 на	
тези	принципи	се	изразява	в:
•	 ежегодно	одитиране.
•	 одитиране	на	отделните	проекти.
•	 публикуване	на	годишни	отчети	за	
дейността	на	български	и	англий-
ски	език.

•	 за	информиране	на	широката	об-
щественост	 за	 своята	 дейност	
фондация	пик	публикува	редовно	
информация	за	своите	проекти,	за	
организирани	събития	и	издадени	
публикации	 на	 уебсайта	 си	 www.
arcfund.net.	 на	 сайта	 се	 публику-
ват	 и	 ежегодните	 отчети	 на	 фон-
дацията	на	български	и	английски	
език	с	цел	пълна	прозрачност	на	
нейната	работа.

•	 работа	с	медиите	 за	популяризи-
ране	на	изпълняваните	проекти	и	
постигнатите	резултати.

в	организационно	отношение	фонда-
ция	пик	е	разделена	на	няколко	про-
грами.	в	рамките	на	всяка	програма	
се	изпълняват	конкретни	проекти.	от	
създаването	си	през	1991	г.	фондация	
пик	е	реализирала	над	170	проекта	
с	помощта	на	различни	програми	на	
европейската	 комисия,	 Световната	
банка,	Американска	агенция	за	меж-
дународно	развитие	(USAID),	проон	
и	др.

Институционално развитие

Фондация	 „приложни	 изследва-
ния	 и	 комуникации”	 е	 регистри-
рана	 в	 централния	 регистър	 на	
министерството	 на	 правосъдието	
като	 неправителствена	 организация	
в	 обществена	 полза.	 Юлнц	 в	 об-
ществена	полза	са	обект	на	засилен	
контрол	 от	 страна	 на	 държавата	 и	
имат	 допълнителни	 задължения	 да	
представят	 годишни	 отчети	 за	 дей-
ността	си	пред	централния	регистър	
(до	31	май	всяка	година).	Те	подлежат	
на	независим	одит	при	условията	на	
Закона за счетоводството.

през	2007	г.	фондация	пик	регистри-
ра	АРК Консултинг ЕООД	 –	 консул-
тантско	 звено,	 което	 има	 за	 цел	 да	
увеличи	положителния	ефект	от	опи-	
та	 на	 организацията	 на	 пазара.	
компанията	 предлага	 консултантски	
услуги	 в	 областта	 на	 иновациите	 и	
икТ	в	европейския	съюз,	както	и	под-
готовка	и	изпълнение	на	национални	
и	 международни	 проекти	 по	 рамко-
вите	 програми	 на	 еС,	 кохезионния	
и	 Структурните	 фондове.	 Фондация	
пик	 и	 Арк	 консултинг	 формират	
„групата	на	фондация	пик“.
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проектната	ориентация	на	фондация	
пик	позволява	на	екипа	да	развие	въ-
трешния	си	капацитет	и	процедурите	
за	управление	на	проекти,	съобразно	
с	принципите	на	добро	управление	и	
прозрачност.	през	2011	г.	„групата	на	
фондация	 пик“	 работи	 по	 изпълне-
нието	на	26	проекта,	финансирани	от	
национални	и	международни	донори.	
между	партньорите	в	рамките	на	все-
ки	проект	е	подписано	споразумение,	
което	определя	правата,	задължения-
та	и	отговорностите	на	страните,	как-

то	 по	 отношение	 на	 финансиращата	
институция,	 така	и	по	отношение	на	
координатора	 и	 другите	 партньори.	
всеки	 проект	 се	 управлява	 като	 от-
делен	разходен	център,	 с	 конкретно	
определена	структура	на	разходите	в	
съответствие	 с	 изискванията	 на	 съ-
ответната	 финансираща	 институция.	
за	всеки	проект	е	назначен	по	един	
ръководител,	за	да	координира	и	да	
служи	като	основен	контакт	по	този	
проект.
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Част Втора

Настоятелство
огнян	Шентов,	председател
владимир	йорданов,	заместник	председател
любомир	христов
инко	разпопов

Сътрудници
николай	Бадински,	изпълнителен	директор
зоя	дамянова,	програмен	директор
Ангел	милев,	програмен	директор
даниела	Чонкова,	програмен	координатор
георги	Апостолов,	програмен	координатор
Тодор	ялъмов,	координатор,	група	по	информационни	технологии
руслан	Стефанов,	координатор,	група	иновации.бг
Теодора	маринова,	главен	експерт
Тодор	галев,	главен	експерт
деница	маринова,	координатор	на	проект
Теодора	георгиева,	координатор	на	проект
мария	Александрова,	координатор	на	проект
любомир	Сирков,	Старши	експерт
робърт	хикий,	експерт
Адриана	димова,	експерт
венцеслав	козарев,	експерт
луиза	Шахбазян,	експерт
елена	велкова,	експерт
емилия	домусчиева,	експерт
Станислав	кушлев,	Технически	сътрудник
Александър	гергов,	Технически	сътрудник
проф.	марин	петров,	Старши	консултант
проф.	миланка	Славова,	Старши	консултант

Счетоводство
цветослава	кьосева,	Финансов	мениджър
Биляна	драмлийска,	Счетоводител
даниела	зайн,	Счетоводител

Технически сътрудници
огнян	Апостолов
васил	игнатов
мирослава	Стоянова

Екип





Част трета
Финансов отчет





Фондация „приложни изследвания и комуникации” (групата)

Консолидиран годишен финансов отчет

31 декември 2011 г.
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Доклад на независимия одитор

До управителния съвет на фондация
„приложни изследвания и комуникации”

2 юли 2012 г.

Доклад върху консолидирания финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на фондация „прилож-
ни изследвания и комуникации” нейните дъщерни дружества („Групата”), включващ консо-
лидирания отчет за финансовото състояние към 31 декември 2011 година и консолидирания 
отчет за всеобхватния доход, консолидирания отчет за промените в собствения капитал, 
консолидирания отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както 
и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни 
приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов 
отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети в Евро-
пейския съюз, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи 
като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени откло-
нения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този консолиди-
ран финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен 
в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. 
Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран 
и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият 
отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства 
относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процеду-
ри зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени 
неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се 
дължат на измама или на грешка. при извършването на тези оценки на риска одиторът взе-
ма под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното 
представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски 
процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение 
относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също 
така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на 
приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялост-
ното представяне на финансовия отчет.
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Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразе-
ното от нас одиторско мнение.

Мнение

по наше мнение, консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа за финан-
совото състояние на Групата към 31 декември 2011 г., както и за нейните финансови резул-
тати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с 
Международните стандарти за финансови отчети, приети от Европейския съюз. 

Росица Ботева
Регистриран одитор
ул. „Майор първан Тошев” № 25
гр. София

2 юли 2012 г.
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(всички суми са в хил. лева) прил. 31 декември 
2011 г.

31 декември 
2010 г.

Активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване 5 58 86
Инвестиционни имоти 6 244 256
Общо дълготрайни активи 302 342

Търговски и други вземания 7 395 329
парични средства и парични еквиваленти 8 1 673 1 407
Разходи за бъдещи периоди 29 74
Общо краткотрайни активи 2 097 1 810

Общо активи 2 399 2 152

Собствен капитал 1 758 1 818

Търговски и други задължения 9 52 126
финансирания за бъдещи периоди 10 587 208
Задължения за други данъци и такси 2 -
Общо краткосрочни пасиви 641 334
Общо пасиви 641 334

Общо собствен капитал и пасиви 2 399 2 152

Консолидираният финансов отчет е одобрен от управителния съвет на 28 юни 2012 г. Консо-
лидираният финансов отчет е подписан от името на управителния съвет, както следва:

Николай Бадински
Изпълнителен директор
28 юни 2012 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Росица Ботева
Регистриран одитор
2 юли 2012 г.

Фондация „приложни изследвания и комуникации” (групата)

Консолидиран отчет за финансовото състояние, 31 декември 2011 г.
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(всички суми са в хил. лева) прил. 31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
приходи 11 993 1 313
Себестойност на продажбите 12 (1 189) (1 307)
Брутна печалба/(загуба) (196) 6

Други приходи от оперативна дейност 3 321
печалби/(загуби) от обезценка 107 4
Оперативна печалба (86) 331

финансови приходи 37 31
финансови разходи (8) (10)
Нетни финансови приходи 13 29 21

печалба преди данъци (57) 352

Разход за данък върху печалбата 14 (3) (1)

Нетна печалба/(загуба) за периода (60) 351

Друг всеобхватен доход - -

Общ годишен всеобхватен доход (60) 351

Консолидираният финансов отчет е одобрен от управителния Съвет на 28 юни 2012 г. Консо-
лидираният финансов отчет е подписан от името на управителния Съвет, както следва:

Николай Бадински
Изпълнителен директор
28 юни 2012 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Росица Ботева
Регистриран одитор
2 юли 2012 г.

Фондация „приложни изследвания и комуникации” (групата)

Консолидиран отчет за всеобхватния доход, 31 декември 2011 г.

За годината, приключваща на
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(всички суми са в хил. лв.) прил. Неразпределена 
печалба

Общо

Салдо на 1 януари 2010 г. 1 467 1 467
печалба за годината 351 351
Салдо към 31 декември 2010 г. 1 818 1 818

Салдо на 1 януари 2011 г. 1 818 1 818
печалба за годината (60) (60)
Салдо към 31 декември 2011 г. 1 758 1 758

Консолидираният финансов отчет е одобрен от управителния Съвет на 28 юни 2012 г. Консо-
лидираният финансов отчет е подписан от името на управителния Съвет, както следва:

Николай Бадински
Изпълнителен директор
28 юни 2012 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Росица Ботева
Регистриран одитор
2 юли 2012 г.

Фондация „приложни изследвания и комуникации” (групата)

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал, 31 декември 2011 г.
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(всички суми са в хил. лв.) прил. 31 декември 
2011 г.

31 декември 
2010 г.

парични потоци от оперативна дейност
(Загуба)/печалба преди данъци (57) 352

Корекции за:
Амортизации 5,6 53 63
Нетни начислени приходи от лихви (37) (31)

(41) 384
промени в оборотния капитал:
(увеличение)/Намаление на материални 
запаси - -
(увеличение)/Намаление на търговски и 
други вземания и отсрочени разходи (21) (74)
увеличение/(Намаление) на търговски и 
други задължения 307 (364)
паричен поток от оперативна дейност 245 (54)

получени лихви 37 31
платен корпоративен данък (3) (1)
Нетни парични потоци от оперативна 
дейност 279 (24)

парични потоци от инвестиционна 
дейност
покупка на имоти, машини и съоръжения 
и нематериални активи (13) -
Нетни парични потоци от 
инвестиционната дейност (13) -

Фондация „приложни изследвания и комуникации” (групата)

Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2011 г.

За годината, приключваща на
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(всички суми са в хил. лв.) прил. 31 декември 
2011 г.

31 декември 
2010 г.

парични плащания за финансова дейност - -
Нетни парични потоци от финансова 
дейност - -

Нетно увеличение/(намаление) 
на паричните средства и паричните 
еквиваленти 266 (24)
парични средства и парични еквиваленти 
в началото на годината 1 407 1 431
парични средства и парични еквиваленти 
в края на годината 9 1 673 1 407

Консолидираният финансов отчет е одобрен от управителния съвет на 28 юни 2012 г. Консо-
лидираният финансов отчет е подписан от името на управителния съвет, както следва:

Николай Бадински
Изпълнителен директор
28 юни 2012 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Росица Ботева
Регистриран одитор
2 юли 2012 г.

Фондация „приложни изследвания и комуникации” (групата)

Консолидиран отчет за паричните потоци, 31 декември 2011 г.

За годината, приключваща на
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Фондация „приложни изследвания и комуникации” (групата)

приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2011 г.

(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

1. Резюме на дейността

Фондация „приложни Изследвания и Комуникации” („фондацията”) е организация с иде-
ална цел със седалище в Република България. фондацията е основана през 1991 г. в гр. 
София. Основната й цел е да подпомага институционалната реформа и либерализацията 
на телекомуникационния сектор в България, да подпомага развитието на информационното 
общество в Югоизточна Европа и да създава децентрализирана интернационална мрежа от 
неправителствени организации, чрез използването на модерни информационни и комуника-
ционни технологии.

Консолидираният финансов отчет на Групата към 31 Декември 2011 обобщава резултатите на 
фондацията и нейното дъщерно дружество Арк Консултинг ЕООД (наричани „Групата”).

фондация „приложни изследвания и комуникации” притежава 100 % от капитала на своето 
дъшерно дружество Арк Консултинг ЕООД.

Арк Консултинг ЕООД е дружество с ограничена отговорност със седалище в Република Бъл-
гария. Дружеството е регистрирано в Софийски градски съд под фирмено дело № 9428/2006 
от 28.08.2006 г. с предмет на дейност предоставяне на консултантски услуги в областта на 
политиките и практиката на Европейския съюз.

Към 31 декември 2011 г. в Групата работят 28 служители.

Този консолидиран финансов отчет е одобрен за издаване от управителния съвет на фон-
дацията на 28.06.2012 г.

2. Счетоводна политика

по-долу е описана счетоводната политика, приложена при изготвянето на консолидирания 
финансов отчет.

2.1. База за изготвяне на годишния финансов отчет

Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на 
Международните стандарти за финансови отчети („МСфО”) при спазване принципа на ис-
торическата цена.

Консолидираният финансов отчет включва отчетите на фондацията и нейните дъщерни дру-
жества към 31 декември всяка година. финансовите отчети на дъщерните дружества се 
изготвят за същия отчетен период като на дружеството-майка, използвайки последователни 
счетоводни политики. За целите на консолидацията финансовата информация на Групата 
е агрегирана на принципа ред по ред, сумирайки подобните елементи на активи, пасиви, 
приходи и разходи. 

всички вътрешно-групови сделки, разчети и нереализирани печалби, свързани със сделки 
между компании от групата, са елиминирани при консолидацията. Нереализираните загуби 
са също елиминирани, но са взети в предвид и като индикатор за обезценка на прехвър-
лените активи. Дъщерните дружества се консолидират напълно от датата на придобиване, 
представляваща датата, на която Групата получава контрол и продължават да се консоли-
дират до датата, на която този контрол престане да съществува. Където е необходимо, сче-
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Фондация „приложни изследвания и комуникации” (групата)

приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2011 г.

(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

товодната политика на дъщерните предприятия е променена в съответствие с възприетата 
от Групата политика.

Дъщерните предприятия са всички предприятия (включително предприятия със специално 
предназначение), в които Групата притежава повече от половина от акциите или дялове-
те с право на глас, и върху чиято дейност може да упражнява контрол. при определяне 
контрола на Групата върху други предприятия е взето предвид наличието и ефекта от по-
тенциални права на глас, които се упражняват към настоящия момент или са в процес на 
прехвърляне.

при отчитане придобиването на дъщерни предприятия се използва метода на покупката. 
Стойността на придобиването се определя по справедливата стойност на придобитите акти-
ви, издадените капиталови инструменти, поетите пасиви към датата на придобиванe.

придобитите разграничими активи и поети пасиви и условни задължения се измерват пър-
воначално по справедливата стойност в деня на придобиването независимо от размера 
на неконтролиращо участие. положителна репутация има в случаите, когато стойността на 
придобиването е по-висока от справедливата цена на нетните активи на придобитото дъ-
щерно дружество. Ако стойността на придобиването е по-ниска от справедливата стойност 
на нетните активи на придобитото дъщерно дружество, разликата се признава директно в 
отчета за доходите.

След първоначалното признаване, репутацията се оценява по цена на придобиване, намале-
на с натрупаните загуби от обезценка. За целите на теста за обезценка, от датата на придо-
биването, репутацията се разпределя към всеки обект, генериращ парични потоци или група 
от обекти, генериращи парични потоци, които се очаква да получат икономическа изгода 
от синергията на комбинацията, независимо дали други активи или пасиви на придобития 
бизнес са отнесени към тези обекти или групи от обекти. 

Ако репутацията е разпределена към обект, генериращ парични потоци (група от обекти, 
генериращи парични потоци) и Групата се освободи от дейност в рамките на този обект, то 
репутацията, свързана с освобождаваната дейност, се включва в балансовата стойност на 
дейността при определяне на печалбата или загубата от освобождаването от тази дейност. 
Репутацията, свързана с освобождаваната дейност се оценява въз основа на относителните 
стойности на освобождаваната дейност и на оставащите (запазените) дейности от обекта, 
генериращ парични потоци.

Операции с неконтролиращи участия

Неконтролиращите участия представляват дела от печалбата или загубата и нетните акти-
ви, които не се притежават от Групата и са представени отделно в отчета за доходите, а 
в консолидирания баланс са представени в собствения капитал, но отделно от собствения 
капитал на акционерите на компанията-майка. придобитите неконтролиращи участия се от-
читат като се използва метода на разширяване на компанията-майка, при който разликата 
между цената на придобиване и балансовата стойност на дела на придобитите нетни активи 
се признава като репутация.

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСфО изисква употребата на счето-
водни приблизителни оценки. Също така изисква при прилагането на счетоводната политика 
на предприятието ръководството да използва собствени преценки (приложение 4).
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Фондация „приложни изследвания и комуникации” (групата)

приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2011 г.

(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

Нови стандарти и разяснения, приложени от групата:

Нови и променени стандарти и разяснения, които са издадени, но все още не са задъл-
жителни за прилагане за финансови периоди, започващи на и след 1 януари 2011 г., не са 
приложени по-рано при изготвянето на този консолидиран финансов отчет. Ръководството 
не очаква тези промени за засегнат финансовия отчет на Групата, макар че те биха могли 
да засегнат счетоводното отчитане на операции и събития в бъдещи отчетни периоди.

2.2. Сделки в чуждестранна валута

2.2.1. Функционална валута и валута на представяне

Отделните елементи на финансовите отчети на Групата се оценяват във валутата на основ-
ната икономическа среда, в която предприятието извършва дейността си („функционална 
валута”). Годишният финансов отчети е представен в български лева, която е функционална 
валута и е валута на представяне.

2.2.2. Сделки и салда

Сделките в чуждестранна валута се представят във функционална валута, като се прилага 
официалния курс на датата на сделката. печалбите и загубите от промяна във валутните кур-
сове, възникнали в резултат на разплащания по сделки в чуждестранна валута, както и от 
преоценка по заключителен валутен курс на деноминираните в чуждестранна валута активи 
и пасиви се признават в отчета за доходите. 

2.3. Имоти, машини и съоръжения

Имоти, машини, съоръжения и оборудване са представени по историческа стойност, която е 
намалена с начислените амортизации и загуби от обезценка. Историческата цена включва 
всички разходи, които са пряко свързани с придобиването и въвеждането в експлоатация 
на активите.

последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат като 
отделен актив, само когато се очаква, че Дружеството ще получи бъдещи икономически 
изгоди свързани с употребата на този актив и когато отчетната му стойност може да бъде 
достоверно определена.

Амортизация се начислява на база на линейния метод върху оценения полезен живот на 
активите.

Земите и разходите за придобиване на дълготрайни активи не се амортизират. Използваните 
амортизационни норми, се основават на изчисления полезен живот както следва:

Сгради    25 години
Машини и съоръжения  2-6.67 години
Транспортни средства  5 години
Стопански инвентар  2 - 6 години

Активите се амортизират от месеца, следващ датата на придобиване, а за активите придо-
бити по стопански начин – от месеца, когато активът е влязъл в експлоатация.
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Фондация „приложни изследвания и комуникации” (групата)

приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2011 г.

(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

Когато балансовата стойност е по–висока от възстановимата стойност, дълготрайният мате-
риален актив се отчита по неговата възстановима стойност.

2.4. Нематериални активи

Нематериалните активи придобити от Дружеството се представят по цена на придобиване, 
намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка.

последващи разходи

последващи разходи се капитализират в стойността на нематериалните дълготрайни активи 
само когато се увеличават бъдещите икономически изгоди, черпени от използването на ак-
тива. всички други разходи се признават в отчета за доходите в момента на възникване.

Нематериалните активи са амортизирани на база на линейния метод върху оценения поле-
зен живот на активите, който е 4-5 години.

2.5. Финансови активи

Групата класифицира своите финансови активи в следните категории: финансови активи, от-
читани по справедлива стойност в отчета за доходите; заеми и вземания; финансови активи, 
държани до падежа и финансови активи, на разположение за продажба. Класификацията се 
извършва според целта, за която са придобити финансовите активи. Ръководството опреде-
ля класификацията на финансовите си активи в момента на покупката и преразглежда тази 
калисификация в края на всеки отчетен период.

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в отчета за доходите

финансови активи, отчитани по справедлива стойност, в отчета за доходите са финансови 
активи държани за търгуване. финансов актив се класифицира в тази категория, ако е при-
добит с цел да бъде продаден в краткосрочен план.

Активите в тази категория се класифицират като краткосрочни. За целите на този финансов 
отчет краткосрочни са активите с падеж до 12 месеца. Групата не притежава такива финан-
сови активи към 31 Декември 2011.

Заеми и вземания

Заеми и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или определени плаща-
ния, които не се котират на активен пазар. Те са включени в краткосрочни активи, с изклю-
чение на тези с падеж повече от 12 месеца след датата на баланса, които се класифицират 
като дългосрочни. Заемите и вземанията се включват в категорията на търговски и други 
вземания, вземания от свързани лица и пари и парични еквиваленти в счетоводния баланс.

Заемите вземанията се водят по амортизирана стойност като се използва ефективен лихвен 
процент.

Финансови активи, държани до падежа

финансовите активи, държани до падежа са инвестиции с фиксиран падеж, които ръковод-
ството на Групата възнамерява и има възможност да държи до падежа. Тези финансови 
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активи се класифицират като дългосрочни, с изключение на тези, които са с падеж до 12 
месеца след датата на баланса и които са признати като текущи през отчетния период. през 
годината Групата не притежава такива финансови активи.

Финансови активи, на разположение за продажба

финансови активи на разположение за продажба са недеривативни активи, които или са 
предназначени за тази категория, или не са класифицирани в никоя друга категория. Те се 
включват в дългосрочните активи, освен ако ръководство има намерение да продаде инвес-
тициите в период до 12 месеца от датата на баланса.

през годината Групата не притежава такива финансови активи.

На датата на баланса Групата оценява дали съществуват обективни доказателства, че фи-
нансов актив или група от финансови активи са обезценени. Тестването за обезценка на 
търговски вземания е описано в (приложение 2.7).

2.6. Материални запаси

Материалните запаси се посочват по по-ниската от цената на придобиване и нетната реали-
зуема стойност. Разходът се определя по метода на „среднопретеглената стойност”. Нетната 
реализуема стойност е равна на очакваната продажна цена при нормално протичане на 
дейността, намалена с пряко свързаните с продажбата разходи.

2.7. Търговски вземания

Търговските вземания се признават първоначално по справедлива цена, а впоследствие по 
амортизирана стойност, определена като се използва метода на ефективния лихвен про-
цент и намалена с евентуална провизия за обезценка. провизия за обезценка се прави в 
случай, че съществува обективно доказателство, че Групата няма да бъде в състояние да 
събере всички дължими суми, съгласно първоначалните условия по отношение на съответ-
ния разчет.

Значими финансови затруднения на задълженото лице, вероятност за банкрут или финансо-
во преструктуриране или невъзможност за изплащане на дълга се приемат като индикатор, 
че търговското вземане е обезценено. Сумата на провизията е равна на разликата между 
балансовата стойност на вземането и сегашната стойност на очакваните бъдещи парични 
потоци дисконтирани с първоначалният ефективен лихвен процент. Балансовата стойност на 
актива е намалена чрез използването на корективна сметка, а стойността на загубата се 
отразява в отчета за доходите към разходите за продажба и маркетинг. Когато търговско 
вземане е несъбираемо, то е отписано от корективната сметка на търговските вземания. 
последващо възстановяване на стойността, която е отписана се отразява в намаление на 
разходите за продажба и маркетинг в отчета за доходите.

2.8. парични средства и парични еквиваленти

паричните средства и парични еквиваленти включват пари в брой, пари по банкови сметки, 
други високо ликвидни краткосрочни инвестиции с падеж до 3 месеца, както и банкови овър-
драфти. в баланса овърдрафтите се включват като краткосрочно задължение в категорията 
на краткосрочните заеми. 
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2.9. Инвестиционни имоти

Инвестиционни имоти са имоти, държани по-скоро за получаване на приходи от наем или за 
увеличение на стойността им, или и за двете, но не с цел продажба в обичайната дейност, 
използване за производство или доставка на стоки и услуги или за административни цели. 
Инвестиционните имоти първоначално се оценяват по цена на придобиване и при последва-
ща оценка – по справедлива стойност, като промените се признават в печалби и загуби.

Цената на придобиване включва всички разходи, директно свързани с придобиването на 
инвестиционния имот. Стойността на инвестиционните имоти, придобити по стопански на-
чин, включва направените разходи за материали, директно вложен труд, разходите пряко 
отнасящи се до привеждане на актива до състояние необходимо за неговата експлоатация 
и капитализирани разходи по заеми. 

Когато употребата на инвестиционен имот се промени така, че той се рекласифицира в 
имоти, съоръжения и оборудване, неговата справедлива стойност към датата на рекласифи-
кацията става цена на придобиване за последващо отчитане.

2.10. Заеми

Заемите се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с направените раз-
ходи по извършването на транзакцията. в последствие заемите се отчитат по амортизируема 
стойност; всяка разлика между дължимите плащания (нетирани с разходите по извършването 
на транзакциите) и амортизираната стойността на заема се признава в отчета за доходите 
през периода на заема, като се използва метода на ефективната лихва. Заемите се класифици-
рат като краткосрочни задължения, освен ако Групата има безусловно право да отсрочи уреж-
дането на задължението за период най-малко 12 месеца след датата на счетоводния баланс.

2.11. Отсрочени данъци

Отсрочените данъци върху печалбата са определени изцяло, като се прилага балансовия 
метод, на база на временните разлики произлизащи между данъчните основи на активите и 
пасивите и техните балансови стойности. Отсрочените данъци се определят чрез прилагане-
то на тези данъчни ставки и закони, които се очаква да бъдат приложени когато отсрочените 
данъчни активи се реализират или отсрочените данъчни пасиви се уредят.

Отсрочени данъчни активи се признават до размера, до който е вероятно да възникнат бъ-
дещи данъчни печалби, така че временните разлики да бъдат използвани.

2.12. Доход на наетите лица при пенсиониране

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотноше-
ние, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж 
работодателят Групата е задължено да му изплати обезщетение, което варира между две и 
шест брутни месечни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. 
Към 31 декември 2011 г. Групата не е отчела тези задължения. 

2.13. признаване на приходите

приходите включват справедливата стойност на продадените услуги, нетно от данъци върху 
добавената стойност и предоставени отстъпки. 
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Групата признава приходи, когато сумата на прихода може да бъде надеждно определена и 
се очаква предприятието да получи бъдещи икономически изгоди съобразна критериите оп-
исании по-долу. Сумата на прихода не се приема за надеждно измерена, докато не се раз-
решат всички непредвидени обстоятелства свързани с продажбата. Групата основава своите 
преценки на историческия си опит, вземайки предвид вида на клиента, вида на сделката и 
особеностите на всяко споразумение.

продажби на услуги

услугите се извършват при условията на договори с фиксирана цена или цена определена 
на база изразходеното време и средства. приходите от договори с цени определени според 
изразходеното време и извършените разходи се признава според договореното възнаграж-
дение за отработените часове и съобразно извършените директни разходи.

приходите от договори с фиксирана цена за извършване на услуги се признават според 
метода степен на завършеност. Според този метод приходът се признава според съотноше-
нието на извършената работа спрямо общите услуги които трябва да бъдат извършени.

при възникване на обстоятелства които могат да променят първоначалните оценки на прихо-
дите, разходи или степен на завършеност, то оценките се преглеждат. Тези прегледи могат да 
имат ефект в увеличение или намаление на очакваните приходи или разходи и се отразяват 
в приходите за периода когато тези обстоятелства станат известни на ръководството.

приходи от грантове и финансирания

Грантове и финансирания от финансиращи организации се признават първоначално като 
отсрочен приход, ако съществува разумна степен на сигурност, че те ще бъдат получени и 
Групата ще може да изпълни условията, свързани с усвояването на финансирането. 

финансиранията, които покриват разходите на Групата, свързани с изпълнението на проекта 
се признават в отчета за дохиде на систематична база в периода, в който се признават 
разходите за неговото изпълнение.

финансиранията, които покриват разходите на Групата, свързани с придобиване на активи 
се признават в отчета за доходите на систематична база през полезния живот на актива. 

приходи от лихви

приходите от лихви се признават пропорционално на времето, като се използва метода на 
ефективната лихва. при обезценка на вземане, Групата намалява балансовата му стойност 
до възстановимата му стойност, която представлява очакваните бъдещи парични потоци, 
дисконтирани на база на първоначалният ефективен лихвен процент присъщ на инструмента 
и впоследствие отчита сконтото като приходи от лихви. приходите от лихви по обезценените 
заеми се признават на база първоначалният ефективен лихвен процент.

2.14. Разпределение на дивиденти

Групата не разпределя дивиденти.



78

Фондация „приложни изследвания и комуникации” (групата)

приложения към консолидирания годишен финансов отчет, 31 декември 2011 г.

(всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

3. Управление на финансовия риск

3.1. Влияние на глобалната финансова криза

Глобалната финансова криза има съществено влияние върху икономиката на страната, като 
финансовата ситуация в българския финансов и реален сектор се влоши значително от 
средата на 2008 г. през 2010 и 2011 г. някои сектори на икономиката на България започнаха 
бавно да се възстановяват от рецесията и тя отчете растеж спрямо предходната година. Това 
възстановяване на икономиката е съпътствано с увеличаване на износа и повишена норма 
на спестяване на домакинствата.

Бъдещото икономическо развитие на България зависи значително от икономическите, фи-
нансови и монетарни мерки, които правителството предприема, както и от данъчните, регу-
латорни и политически промени.

Ръководството не е в състояние да предвиди всички промени, които биха имали влияние 
върху сектора и по-широко върху икономиката, и които биха имали ефект върху бъдещото 
финансово състояние на Групата.

Българската икономиката е също така под прякото въздействие на колебанията на меж-
дународната конюнктура. Ръководството не е в състояние да прецени пълноценно послед-
ствията върху финансовото състояние на Групата от евентуална последваща промяна на 
икономическата среда, в която дружеството работи. Ръководството вярва, че взема всички 
мерки за поддържане на стабилността и развитието на бизнеса на Групата в настоящата 
обстановка.

Влияние върху ликвидността

Глобална финансова криза продължава да има значително влияние върху Групата през 
2011 г. продължителността на кризата, както и забавеното възстановяване на индустриите и 
банковия сектор, може да доведат до намаление в оперативните парични потоци, възмож-
ността за получаване на нови заеми, увеличение на разходите и забавяне във времето или 
намаляване на планираните капиталови инвестиции. 

Влияние върху клиентите/заемополучателите

Клиентите или заемополучателите на Групата може да бъдат повлияни от по-ниската ликвид-
ност, която от своя страна би могла да окаже влияние върху тяхната способност да изплатят 
дълговете си. влошените оперативни условия за клиентите (заемополучателите) могат да 
повлияят и върху прогнозите за паричните потоци на ръководството и оценката на обезцен-
ката на финансовите и нефинансовите активи. Доколкото подобна информация е налична, 
ръководството е отразило актуализираните преценки за очакваните бъдещи парични потоци 
в своите оценки за обезценяване.

3.2. Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, Групата е изложена на многообразни финансови рискове: 
пазарен риск (включващ валутен и ценови риск), лихвен, кредитен риск и ликвиден риск. 
програмата на Групата за цялостно управление на риска има за цел да намали евентуалните 
неблагоприятни ефекти върху финансовите показатели на Групата. 
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3.2.1. пазарен риск

а) Валутен риск
Групата сключва договори за грантове и финансирания по проекти във евро. Ръководството 
на Групата счита, че свързаният с това валутен риск е минимален, тъй като курса на еврото 
към българския лев е фиксиран от БНБ.

б) Ценови риск
Ръководството на Групата следи ценовия риск в контекста на очакваните бъдещи приходи 
от оперативна дейност.

3.2.2. Лихвен риск

Тъй като Групата няма значителни лихвоносни активи, приходите и оперативните парични 
потоци са до голяма степен независими от промените на пазарните лихвени нива.

Групата разглежда лихвената си експозицията регулярно и взима под внимание съответния 
риск.

3.2.3. Кредитен риск

Кредитният риск произлиза от пари и парични еквиваленти и депозити в банки и други фи-
нансови институции.

Групата има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на услуги се 
извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

3.2.4. Ликвиден риск

предпазливото управление на ликвидния риск от страна на ръководството, осигурява на 
Групата възможност за поддържане на достатъчно парични средства.

Таблицата по-долу анализира финансовите пасиви на Групата в съответните падежни групи 
на базата на оставащия период от счетоводния баланс към падежната дата на договора. 
Оповестените в таблицата суми са договорните недисконтирани парични потоци. Балансо-
вите задължения в рамките на 12 месеца се равняват на преносните стойности, тъй като 
влиянието на дисконтирането е незначително.

Към 31 декември 
2011 г.

До 1 година Между 1 и 2 
години

Между 2 и 5 
години

Над 5 години

Търговски и други 
задължения 52 - - -

Към 31 декември 
2010 г.

До 1 година Между 1 и 2 
години

Между 2 и 5 
години

Над 5 години

Търговски и други 
задължения 126 - - -
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4. Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки

приблизителните оценки и преценки са базирани на натрупан опит и други фактори, вклю-
чително очаквания за бъдещи събития при наличните обстоятелства. Достоверността на 
приблизителните оценки и преценки се преразглежда редовно.

Групата извършва приблизителни оценки и преценки за целите на счетоводното отчитане 
и оповестяване, които могат да се различават от фактическите резултати. Значимите сче-
товодни приблизителни оценки, при които има значителен риск от последваща съществена 
корекция на балансовите стойности на активите и пасивите, са описани по-долу:

полезен живот на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи

представянето и оценката на имотите, машините и съоръжения и нематериални активи 
изисква ръководството, на база на счетоводни преценки, да направи предположения за 
техния полезен живот и остатъчна стойност. Ръководството оценява всяка година остатъчния 
полезен живот на активите.

Обезценка на вземания

Обезценката на вземания се прави съобразно очакванията на мениджмънта за събирае-
мостта на вземанията. Към датата на изготвяне на отчетите, ръководството прави преглед 
на съществуващите вземания и преоценява тяхната събираемост.
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5. Имоти, машини и съоръжения

Машини и
оборудване

Транспортни 
средства

Стопански
инвентар

Общо

Отчетна стойност
Към 1 януари 2010 156 148 23 327
придобити - - - -
Отписани - - - -
Към 31 декември 2010 156 148 23 327

придобити 13 - - 13
Отписани - - - -
Към 31 декември 2011 169 148 23 340

Амортизация
Към 1 януари 2010 142 30 19 191
Разходи за амортизация 10 37 3 50
Отписана амортизация - - - -
Към 31 декември 2010 152 67 22 241

Разходи за амортизация 5 36 - 41
Към 31 декември 2011 157 103 22 282

Балансова стойност
Към 1 януари 2010 14 118 4 136
Към 31 декември 2010 4 81 1 86
Към 31 декември 2011 12 45 1 58
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6. Инвестиционни имоти

31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
Към 1 януари
Балансова стойност в началото на периода 256 269
Разходи за амортизация (12) (13)
Балансова стойност в края на периода 244 256

Към 31 декември
Отчетна стойност 303 303
Натрупана амортизация (59) (47)
Балансова стойност 244 256

Инвестиционните имоти на Групата, представляват апартаменти и офиси апортирани от соб-
ственика на Групата фондация „приложни изследвания и комуникации”. Инвестиционните 
имоти се представят в баланса на дружеството по историческа стойност, намалена с начис-
лените амортизации и загуби от обезценка.

7. Търговски и други вземания

Към 31 декември
2011 г. 2010 г. 

Търговски вземания и вземания по проекти 381 328
Надплатен корпоративен данък - -
Други 14 1

395 329

Балансовата стойност на търговските и други вземания е близка до тяхната справедлива 
стойност.

8. пари и парични еквиваленти

Към 31 декември
2011 г.  2010 г.  

пари в каса 71 106
парични средства по разплащателни сметки 1 602 1 301

1 673 1 407
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9. Търговски и други задължения

Към 31 декември
2011 г. 2010 г. 

Търговски задължения 52 101
Задължения по ДДС - 23
Други - 2

52 126

10. Финансиране за бъдещи периоди

Към 31 декември
2011 г. 2010 г. 

EK – парламенти и гражданско общество
за технологични оценки 164 -
ЕК – Enterprise Europe Network (EEN) 361 -
ЕК – Опитът на Китай в изследване
на околната среда и инфраструктурата:
прогнози, потенциал, пътна карта 2 88
„Спасете децата Норвегия” – За системен подход
срещу сексуалните посегателства срещу деца онлайн 16 13
ЕК – Създаване на интегриран Център за безопасен 
интернет (трета фаза) - 73
фондация ОАК – Реално и виртуално насилие: 
превенция чрез интерактивно обучение в училище 34 20
Други - 12
Общо финансирания по проектни дейности 577 206
Финансиране за имоти, машини и съоръжения 10 2

587 208
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11. приходи

приходите от дарения, финансирания и проекти за годината включват:

2011 г. 2010 г.
Създаване на интегриран Център за безопасен 
интернет (трета фаза) 249 106
ЕК – Enterprise Europe Network (EEN) 91 161
ЕК – Между-регионално сътрудничество за съхраняване 
резултатите от научни изследвания 90 31
ЕК – оценка на научните изследвания, технологиите и 
иновациите в региона на Югоизточна Европа 89 -
ЕК – Опитът на Китай в изследване на околната среда 
и инфраструктурата: прогнози, потенциал, пътна карта 86 57
ЕК – Бизнес инструменти за стартиращи фирми в 
областта на интелектуалната собственост, рисковия 
капитал и предприемачеството 78 51
ЕК – Научно-изследователски инфраструктури:
форсайт и влияние 54 27
ЕК – Създаване на интегриран Център за безопасен 
интернет (втора фаза) - 119
ЕК – Мрежа между ЕС и Западните Балкани за 
обучение, подкрепа и насърчаване на сътрудничеството 
в проекти по 7Рп в областта на наземния транспорт - 118
Институт Отворено Общество – 
програма е-България 2020 - 52
фондация ОАК – Реално и виртуално насилие: 
превенция чрез интерактивно обучение в училище 39 55
EK – визии на гражданите за развитието на науката, 
технологиите и иновациите 30 60
Други 86 233
Общо приходи от финансирания по проекти 892 1 070
приходи от услуги 98 235
приходи от финансиране за ИМС 3 8
Други приходи - -

993 1 313
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12. Себестойност на продажбите

в себестойността на продажбите се включват:

2011 г. 2010 г.
Разходи за материали и консумативи 15 5
външни услуги 614 933
Амортизация 53 63
Заплати и социални осигуровки 294 205
Други разходи 213 101

1 189 1 307

13. Финансови разходи, нетно

2011 г. 2010 г.
приходи от лихви 37 31

31

Разходи за лихви - -
печалби/(загуби) от валутно-курсови разлики, нетно (3) (7)
Други финансови разходи (5) (3)

(8) (10)
Финансови приходи, нетно 29 21

14. Разходи за данъци

Основните компоненти на разхода за данъци върху дохода за годините, приключващи на 
31 декември 2011 г. и 2010 г. са:

2011 г. 2010 г.
Текущи данъци (3) (1)
Отсрочени данъци - -
Разходи за данъци (3) (1)

Българското данъчно законодателство е обект на различни тълкувания и непрестанни про-
мени. в тази връзка тълкуванието на данъчното законодателство от данъчните власти по 
отношение на сделките и дейността на Групата може да не съвпада с това на Ръководство-
то. в резултат на това данъчните власти могат да изразят съмнение по отношение начина 
на изчисление на пренесените данъчни загуби, както и да определят допълнителни данъци, 
глоби и лихви в значителен размер.

Няма осъществени проверки от органите на данъчната администрация.

Данъчните власти могат да извършват проверки на финансовите отчети и документация за 
предходните пет години от настоящия данъчен период и да определят допълнителни глоби. 
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Ръководството на Групата не разполага с информация, която би довела до значителни за-
дължения в тази област.

15. Сделки със свързани лица

Групата е свързано лице със Сдружение „Център за изследване на демокрацията”, а посред-
ством него и с дъщерните му дружества. 

през годината са направени следните транзакции:

Свързано
лице

Транзакции през 
годината

Януари -
Декември

31 декември 31 декември

2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г.
Транзакции Вземания Задължения

проект 1
ЕООД

Договор за консултантски 
услуги 48 150 150 150 48 -
Договор за наем 45 45 - - - 1

витоша 
Рисърч 
ЕООД

Договор за разработване 
на изследователски проект - 24 - - - -
Консултации по проект ЕЕN - 2 - - - -
Консултантски услуги - 14 - - - -

Център за 
изследване на 
демокрацията Договор за наем 45 45 - - - -

138 280 150 150 48 1

Сделки с директори и други ръководни лица

Дружеството също така има отношение на свързано лице с директори и служители с кон-
тролни функции. Общата сума на изплатените възнаграждения, хонорари и социални осигу-
ровки включени в разходите за външни услуги са, както следва:

2011 г. 2010 г.
Борд на Директорите 179 63

16. Събития след датата на баланса

Няма значими събития след датата на финансовите отчети на Групата, които да изискват 
специфично оповестяване.




