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Увод 
 
За 21 години от съществуването си фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” се утвърди като водещ европейски аналитичен и научно приложен 
център с мисия да подкрепя социални, бизнес и технологични иновации, да 
предлага научно базирани и ориентирани към бъдещето политически решения, 
както и да подпомага развитието на базирано на знанието общество. 
Фондацията използва и разработва форсайт методологии в различни географски 
зони (от югоизточна Европа и западните Балкани през Русия до Китай) и сфери 
(ИКТ, енергетика, храни, околна среда). Активно работи за укрепването на 
иновационните екосистеми в страните от Европейския съюз, Централна Азия, 
Средния Изток и Северна Африка. Досега фондацията е подпомогнала повече от 
5000 фирми да започнат бизнес, да намерят местни и чуждестранни клиенти или 
партньори, да си осигурят финансиране или достъп до технологични пазари и да 
бъдат по-конкурентоспособни и иновативни. 
 
Чрез годишния доклад Иновации.бг и наградите си за иновативно предприятие 
фондация „Приложни изследвания и комуникации” оформя публичния дискурс за 
иновациите и технологичното предприемачество в България. Потвърждение на 
тенденцията за появата на български предприемачи с международен успех са 
двете големи награди в Конкурса за иновативно предприятие през 2012 г., 
присъдени на Уолтопия и Хаос Груп - две компании, създали собствени световни 
брандове. Другите наградени фирми от годишните национални конкурси също 
ясно демонстрират отбелязаните в доклада Иновации.бг основни характеристики и 
тенденции на българската иновационна система.  
 
Академичните предприемачи, връзките между бизнеса и науката, инвестициите на 
частния сектор в НИРД и центровете за изследователска и развойна дейност на 
мултинационални компании са ключови за конкурентоспособността и бъдещия 
растеж на икономиката на страната. Експертизата на фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” в сферата на иновациите е използвана за 
разработване на политики както от българското правителство и Европейската 
комисия (ГД “Регионално развитие”, ERAWATCH), така и от международни 
организации като Световната банка (за доклада “Златен растеж” и за техническа 
подкрепа при подготовката на българската Стратегия за интелигентна 
специализация). Иновационните награди на фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” добавят официални точки в процеса на оценка на проектни 
предложения на иновативни фирми за финансиране от страна на Фонд “Научни 
изследвания”. Обширните познания относно иновациите в процес на 
икономическа трансформация даде възможност на Фондацията ефективно да 
консултира правителството на Сърбия как да създаде инструменти за мониторинг 
на иновациите, подобни на тези, използвани за целите на докладите Иновации.бг, 
и как да идентифицира фирмите, които да получат финансова подкрепа за 
научната и развойната си дейност. 
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Фондация „Приложни изследвания и комуникации” продължи да предоставя на 
широката общественост и на правителството (Министерството на транспорта, 
информационните технологии и комуникацията, Министерството на земеделието и 
храните и Комисията за регулиране на съобщенията) услуги за контрол на 
качеството на ИКТ данните, предоставяйки информация за покритието с широко-
лентов интернет на ниво населено място (скорост, цена, конкуренция), интернет 
потребление и множество социално-икономически индикатори. Събраната 
информация позволи идентификацията на бели, сиви и черни зони в планирането 
на развитието на широколентовата инфраструктура и по този начин създаде 
основата за избягване на грешки, подобни на тези от опит с телецентровете.  
 
Фондация „Приложни изследвания и комуникации” стимулира изследванията на 
големи масиви от данни и интеграцията на публични регистри с цел повторното 
използване на съдържанието им. Община Габрово беше първата община, която 
възприе този подход и го интегрира в своята ГИС система през 2012 г. за да 
развие своята стратегия за интелигентна специализация и да предостави 
допълнителни информационни услуги на гражданите си през 2013 г. Фондацията 
подпомогна община Габрово да се превърне в пионер в интелигентната 
специализация в България на базата на обмен на опит с водещи региони в 
Европейския съюз. 
 
Дейността на фондация "Приложни изследвания и комуникации" в областта на 
защитата на децата от опасности в интернет и мобилните комуникации привлича 
множество партньори и е пример за успешно публично-частно партньорство. По 
инициатива и с подкрепата на училищни ръководства, местни структури и 
администрации различни видове обучения и кампании се проведоха в София, 
Варна, Димитровград, Русе, Силистра, Шумен, Благоевград, Ямбол, Монтана. В 
тясно сътрудничество с държавните институции в проекта за нов Закон за закрила 
на детето беше заложено създаването на регистър на извършителите на 
сексуални престъпления срещу деца, като част от механизъм за проверка на 
надеждността на кандидатите за работа с малолетни и непълнолетни. 
 
През 2012 фондация „Приложни изследвания и комуникации” подпомогна бъл-
гарски фирми да изнесат свои технологии на пазари в Турция, Сърбия, Белгия и 
Италия и съдейства на компании от Грузия, Тунис, Египет, Турция, Западния бряг 
и Ивицата Газа да интернационализират своята дейност в Европа, Централна 
Азия, Близкия Изток и Северна Африка. Като съорганизатор на повече от 20 
публични прояви извън България Фондацията демонстрира капацитет да 
мобилизира различни заинтересовани страни и да постига синергия от активното 
си членство в седем международни мрежи (най-големите сред тях са EEN, ECAbit, 
SafeNet, INHOPE, ERAWATCH и Regional Innovation Monitor). 
 
Акценти на дейността през 2012 г.: 
 

 От 2008 г. насам Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е 
координатор на Enterprise Europe Network (EEN) в България. Инициати-
вата на Генерална дирекция “Предприятия и промишленост” представлява 
най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа. Водещи бяха 
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усилията за интернационализация на български МСП, повишаване на 
иновативността и достъпа им до изследователски програми и 
финансиране посредством бизнес партньорства и технологичен трансфер. 

 
 Осмият национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурен-

тоспособност”, организиран съвместно с Еnterprise Europe Network – 
България и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с 
подкрепата на Представителството на ЕК в България, очерта актуалното 
състояние и тенденции на иновационната среда и система в България. 
Дванадесет български компании бяха отличени за постиженията им в 
областта на иновациите. 

 
 Докладът Иновации.бг 2012 откроява факта, че стагниращото национално 

финансиране за НИРД през 2012 г. е компенсирано от чуждестранни 
ресурси и че въпреки неблагоприятната среда, в някои сектори (напр. 
медицина), се наблюдава многократно увеличение на разходите за НИРД. 
В същото време, добре известни и сериозни недостатъци на националната 
иновационна система - неефективното разпределение на оскъдните 
публични ресурси, некоординираните национални политики и липсата на 
дългосрочна политическа визия и ангажимент - остават нерешени, въпреки 
многократно отправяните препоръки. 

 
 Стартиралата през декември 2012 г. инициатива „Визия за енергийно 

развитие 2020 за градовете в Югоизточна Европа” (EnVision2020) цели да 
анализира състоянието на енергийния сектор и потреблението на 
енергийни ресурси в редица градове от региона, да сравни законода-
телството и дейността на институциите, както и да идентифицира ключови 
технологии и финансови инструменти. За целта ще бъде използвана 
натрупаната във Фондацията форсайт експертиза. 

 
 През януари 2012 г. започна проектът „Сложни предизвикателства - Ино-

вативни градове" (CCIC) като партньорство между 14 организации от цяла 
Европа, които имат за цел да подобрят регионалните иновационни 
политики. За периода до декември 2012 г. беше предоставена 
методологична и аналитична за подпомагане процеса на разпространение 
на иновации в публичния сектор и за засилване на партньорството между 
местните и регионалните власти, публичните институции и други заинте-
ресовани страни. 

 
 Започналият в края на януари проект „Подкрепа за развитието на гейм 

индустрията в Европа" (BOO-Games) е насочен към подпомагане на 
регионалните публични власти при по-доброто разбиране на ефекта от 
прилагането на различни подкрепящи политики, насочени към гейминг и 
творческите индустрии. Разработват се препоръки за преодоляване на 
предизвикателства като недостига на висококвалифицирани специалисти, 
липсващото разбиране от страна на данъчните власти по отношение 
бизнес спецификите на сектора, както и липсата на подходящи финансови 
механизми за подкрепа.  
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 През 2012г. АРК Консултинг стартира работа по проект на 

Министерството на образованието, младежта и науката „Наука и 
бизнес“ чрез подготовката и публикуването на 12 Национални 
бюлетина с фокус върху взаимодействието между бизнеса и 
науката. Събраната информация и изводите от анализа ще послужат 
като основа за разработване и осъществяване на интегрирани 
политики в областта на науката, технологиите, образованието и 
бизнеса. 

 
 Инициативата KNOW-HUB, стартирала през януари 2012 г., допри-

нася за преодоляване на липсващото знание и експертиза при раз-
работването и прилагането на ново поколение интелигентни и 
ефективни иновационни стратегии, които са от приоритетно значе-
ние за европейските региони. 

 
 За седма поредна година Центърът за безопасен интернет (ЦБИ) 

продължи работата си по интернет гореща линия и повишаване 
информираността относно безопасното и отговорно използване на 
интернет и мобилните устройства. ЦБИ организира и участва в 
голям брой обучения, семинари и кръгли маси в различни български 
градове. В рамките на проекта Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” организира първата регионална конференция за 
превенция чрез интерактивно, неформално образование, с 
участието на професионалисти от Албания, България, Босна и 
Херцеговина, Македония и Сърбия, както и от представители на 
международни организации. Разработените от ЦБИ материали 
спечелиха редица национални и международни награди. 

 
 В преследване на основната цел на проекта „Укрепване на капаци-

тета за оценка в областта на изследванията, технологиите и 
иновациите в района на Югоизточна Европа” (EVAL-INNO) - 
подобряване на националните и регионалните практики за оценка 
на научноизследователски и технологични проекти и програми в 
Югоизточна Европа, беше подготвено и публикувано изследване на 
състоянието на иновационните политики, обществените поръчки и 
мерките, подкрепящи развитието на научните изследвания 

 
 За шеста поредна година фондация „Приложни изследвания и кому-

никации” актуализира информационната платформа на Евро-
пейската комисия ERAWATCH, предоставяща актуални данни за 
изследователските системи и политики на европейско, национално 
и регионално равнище. 

 
 В рамките на инициативата INNO Policy TrendChart фондация „При-

ложни изследвания и комуникации” подготви два доклада на теми, 
свързани с иновациите в публичния сектор и тенденциите в 
иновационната политика в България. 
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 Проектът „Парламенти и гражданско общество за технологични оценки“ 

(PACITA) стимулира технологичните оценки в процесите на взимане на 
решения и подготовка на законодателни инициативи. В този контекст 
фондация „Приложни изследвания и комуникации” участва в изследване 
на възможностите и пречките пред изграждането на необходимите 
национални структури за технологични оценки. 

 
 През 2012 г. приключи проектът „Бизнес инструменти за стартиращи 

фирми в областта на интелектуалната собственост, рисковия капитал и 
предприемачеството” (BCreative), краят на който беше белязан от 
обновяване на графичния интерфейс и съдържанието на онлайн 
платформата „How To Grow” и от усилия за подсигуряване на устойчивото 
й развитие. 

 
 През май 2012 г. фондация „Приложни изследвания и комуникации” 

завърши проекта „Международно сътрудничество в областта на пазарната 
реализация на научноизследователски резултати” (InterValue), насочен 
към стимулиране на комерсиализацията на резултатите от научната и 
развойната дейност в страните от югоизточна Европа. С помощта на 
специална методология за оценка на иновативния потенциал бяха оценени 
40 разработки. Пазарният потенциал на четири от тях беше оценен като 
най-висок, в резултат от което те получиха цялостна подкрепа за 
практическа реализация. 
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Наука, иновации и информационно 
общество 
 
Иновации.бг 2012 
 

Докладът Иновации.бг прави ежегодна оценка на със-
тоянието на националната иновационна система и 
иновационния потенциал на българската икономика, 
както и на съществуващите възможности за 
развитие. Докладът отправя редица политически 
препоръки като отчита специфичната икономическа, 
политическа, културна и институционална рамка и 
стъпва на резултатите от последните теоретични и 
емпирични изследвания в областта. Както всяко 
издание от началото на икономическата криза, и 
тазгодишният доклад подчертава спешната нужда от 
по-ефективно и прозрачно разпределение на 
ограничените публични средства за наука и 
иновации. 
 

 
 
Докладът е предназначен за лидери в 
обществения сектор и за представи-
телите на българския иновативен 
бизнес. Следвайки установената 
методология от предходните издания, 
Иновации.бг 2012 анализира състоя-
нието и възможностите за развитие на 
националната иновационна система на 
базата на пет групи показатели:  
 
 съвкупен иновационен продукт; 
 предприемачество и иновационни 

мрежи; 
 инвестиции и финансиране на 

иновациите; 
 човешки капитал за иновации; 
 информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ). 
 
Акцент на Иновации.бг 2012 е инова-
ционния потенциал на сектор ИКТ. 
Анализът прави опит за осигуряване на 
надеждна база данни за тенденциите в 

ИКТ сектора. Реалистичното 
количествено измерване на продук-
тивността и разходите за НИРД на 
местните ИКТ фирми е изключително 
трудна задача. Изчисления на фон-
дация „Приложни изследвания и 
комуникации” дават основание да се 
твърди, че официалната статистика за 
НИРД значително подценява 
иновативността на българския бизнес. 
 
Ключовата роля на ИКТ за интели-
гентния растеж на българската 
икономика най-ясно личи от някол-
кократно по-високата добавена стой-
ност на сектора в сравнение със 
средните за икономиката стойности. 
На европейско равнище обаче Бълга-
рия се позиционира в средата на 
класациите и все още изостава от 
непосредствените си конкуренти по 
показателите за дял на ИКТ стоките и 
услугите в експортната листа на стра-
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ната и чуждестранни инвестиции в 
сектора. Въпреки големите надежди и 
постигнатото развитие, без промяна в 
политиките, подкрепящи сектора, не 

може да се очаква България да заеме 
лидерски позиции на европейския 
пазар. 

 
 
Инвестиции и финансиране на иновациите 
 
 
 
 

 
 
 
 
През периода, изследван в доклада 
Иновации.бг 2012, няколко позитивни 
тенденции продължават развитието си 
и оформят националната научно-
изследователска и иновационна среда. 
Красноречив е фактът, че във второто 
издание на класацията на „Съюза за 
иновации” за 2011 г. България е 
абсолютен рекордьор по отношение на 
темпа на развитие на наблюдаваните 
индикатори. Причината за този успех е 
увеличението на разходите за НИРД в 
частния сектор, който изглежда е 

достатъчно адаптивен и осъзнава 
важността от стабилни, дългосрочни 
инвестиции в иновации. Други 
позитивни тенденции се свързват с 
появата на български мултинационални 
компании и увеличаващия се брой 
научноизследователски центрове на 
големи чуждестранни корпорации, 
работещи на територията на страната. 
 
Наред с това обаче, както се отбе-
лязва и в предишни издания на 
доклада и е залегнало в изготвените 

Източник: Собствени изчисления по данни на НСИ, 2012. 

 
Фигура 1.  Разходи за НИРД в България 
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препоръки, няколко съществени пре-
дизвикателства заплашват да подко-
паят разгръщането на потенциала на 
националната иновационна система. 
На фона на правителствените планове, 
обезкуражаващи са следните 
тенденции: 
 
 намаляване на инвестициите в 

наука и иновации (0.4 % от БВП) и 
свиване на дела на всеки от наци-
оналните източници на финанси-
ране на иновациите; 

 продължаваща неспособност на 
правителството и другите заинте-

ресовани страни (бизнес, висше 
образование) да формират реално 
взаимодействие в рамките на 
т.нар. „триъгълник на знанието“ 
между  наука, образование и биз-
нес; 

 намаляване на броя на персонала, 
зает в НИРД (с над 14% през 2010 
г. в сравнение с 2009 г.); 

 несъответствие между национал-
ните приоритети, водещи сектори, 
източници на икономически 
растеж, алокация на публични 
средства и наличен човешки 
капитал. 

 
 
 
 

 
 
 
Спадът на националното финансиране 
за НИРД се компенсира единствено от 
средствата по линия на ЕС, които 
между 2009 и 2010 г. претърпяват 
петкратно увеличение. Единствено 
благодарение на тези средства 

България не регистрира спад на раз-
ходите за НИРД под 0.4% от БВП. На 
практика спадър в националното фи-
нансиране за наука и иновации през 
2010 г. представлява свиване до най-
ниското ниво за последните 20 години. 

Източник: Собствени изчисления по данни на НСИ, 2012. 

 
Фигура 2. Разходи за НИРД по източник на финансиране, млн. лв 
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Като се има предвид, че сред-
носрочният бюджетен план не пред-
вижда растеж през следващите три 
години, трудно може да се очаква 

постигане на националната цел за 
разходи за НИРД в размер на 1.5% от 
БВП до 2020 г. 

Национална иновационна политика 
 
Заявленията на правителството, че 
науката и иновациите са приоритетни 
за конкурентоспособността на 
националната икономика, все още не 
водят до конкретни стъпки. Стратеги-
ческите документи, изготвени от пра-
вителството в отговор на стратегия 
„Европа 2020”, адресират някои от 
големите предизвикателства пред 
развитието на науката и иновациите, 
но не се възприемат от заинтересо-
ваните страни като истинска проява на 
политическа воля за промяна. 
 
Политическите препоръки на предиш-
ните доклади Иновации.бг важат със 
същата сила и за 2012 г. Наред с това, 
в процеса на планиране на следващия 
бюджетен период на ЕС 2014-2020 
особено внимание трябва да се обърне 
на следните реформи и мерки: 
 
 Подобряване на управлението на 

националната иновационна сис-
тема в България чрез създаване на 
отделно административно тяло 
(например министерство), отго-
ворно за реализацията на полити-
ките в областта на иновациите, 
науката, технологиите, включително 
ИКТ, и висшето образование; 

 Съществено увеличение на публич-
ните финансови ресурси, 

предназначени за развитие на на-
уката, висшето образование, 
технологиите и иновациите. Не е 
достатъчно през следващия 
програмен период да се стартира 
нова оперативна програма за 
наука и иновации, а да се въведе 
иновационна компонента във 
всички вече съществуващи; 

 Конкретизация на правителстве-
ната политика в областта на наука-
та и иновациите с цел преодоля-
ване на фрагментарното развитие 
в сектора и изключително непос-
тоянното ниво на бюджетни раз-
ходи за НИРД; 

 Правно и фактическо въвеждане 
на пред-търговските обществени 
поръчки с цел създаване на въз-
можност местни компании да 
развиват иновативни продукти и 
услуги и по този начин да заемат 
пазарни ниши; 

 Развитие на иновативната култура 
чрез подкрепа на журналистиката 
в областта на иновациите, науч-
ните изследвания и ИКТ и чрез от-
варянето на научни и технологични 
музеи. 

 
Осми Национален иновационен форум: иновации и конкурентоспособност 
 
На 18 декември 2012 г. фондация 
"Приложни изследвания и комуника-
ции", Еnterprise Europe Network – Бъл-
гария и Министерството на икономи-
ката, енергетиката и туризма, с 

подкрепата на Представителството на 
ЕК в България проведоха Осмия на-
ционален иновационен форум на тема 
„Иновации и конкурентоспособност”.  
 



Годишен отчет 2012 г.  

     16

Централно място във форума и тази 
година заеха изводите и препоръките 
на годишния доклад Иновации.бг 2012 и 
националния конкурс „Иновативно 
предприятие”. Уникалният характер на 
форума се дължи на факта, че той 
обединява усилията на всички 
заинтересовани страни за обсъждане 
на иновационната среда в страната и 
за предлагане на мерки за нейното 
оптимизиране. 
 
 
 
 
 

Президентът на Република България,  
г-н Росен Плевнелиев увери при-
състващите, че създаването и разви-
тието на иновативната екосистема на 
страната е сред приоритетите на 
президентската институция. Освен това  
г-н Плевнелиев подчерта, че 
българският ИКТ сектор е успял да се 
превърне в регионален хъб. Той също 
така отбеляза, че развиващата се в 
страната предприемаческа и инова-
ционна култура допринася значително 
за по-бързото и интегрирано провеж-
дане на нужните реформи. 

 
След представянето на резултатите от 
доклада Иновации.бг 2012 участниците 
във даде форума обсъдиха нуждата от 
по-добро управление на държавната 

подкрепа за НИРД посредством 
административна концентрация и 
увеличено финансиране;  изработ-
ването на дългосрочна стратегия за 

 
 

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, представя 
Иновации.бг 2012 на Осмия иновационнен форум 



Наука, иновации и информационно общество  

  17 

научно развитие и включване на ино-
вативен компонент във всички опера-
тивни програми; използването на 
възможностите за заемане на пазарни 
ниши чрез въвеждането на пред-
търговски обществени поръчки; 

привличането в страната на развойни 
центрове на големи интернационални 
фирми; мерките за стимулиране раз-
витието на иновативна култура. 
 

 
Годишни награди „Иновативно предприятие” 
 
Годишните награди „Иновативно 
предприятие” се присъждат на бъл-
гарски предприятия с успешно 
внедрени иновации, които са 
постигнали траен икономически ефект. 
 

Кандидатите се оценяват от експертна 
група и жури на базата на инфор-
мация, предоставена от самите ком-
пании, визити на място и щателни 
технологични одити. Тази година 
участниците са отличени в шест 

области: 
 пазарно лидерство; 
 процесна иновация/Иновационен 

хъб; 
 качество на живот; 
 независим жизнен цикъл на 

иновацията; 
 устойчиво иновативно поведе-

ние; 
 социално въздействие върху 

региона. 

 
 

Осми иновационен форум. От ляво надясно: д-р Огнян Шентов, Председател, 
фондация „Приложни изследвания и комуникации“; г-н Росен Плевнелиев, 

Президент на Република България, и г-жа Зинаида Златанова, Ръководител на 
Представителството на Европейската комисия в България 
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Дванадесетте победители получиха 
наградите си лично от Президента на 
Република България, г-н Росен Плев-
нелиев. Уолтопия ООД и Хаос Груп 
ООД са световни пазарни лидери 
съответно в производството на стени 
за катерене и в предоставянето на 3D 
и анимационни услуги. ЗМД Истърн 
Еуроп ЕООД, дизайн-център за интег-
рални схеми и разработка на прог-
рамни и приложни продукти, и ДиТра 
ООД, CAD/CAM център, подпомагащ 
производствените предприятия при 
създаване на техните продуктови 
иновации, са победители във втората 
категория. Три компании са отличени 
за повишаването на качеството на 
живот на потребителите си - Бонбо-
нена Фабрика АЛПИ, ЕлБи Булгарикум 
ЕАД и Пантелей Тошев ЕООД, 
национални технологични и експортни 

лидери съответно в бонбонената, 
млечната и хранителната индустрии. 
КЕИТ ООД, Спесима ООД и Оптикс АД 
успяха да въведат иновация с 
независим жизнен цикъл в сферите на 
шифрираните маркировки, спе-
циализираните роботи и оптикомеха-
ничните и оптикоелектронните елемен-
ти. Дейзи Технолоджи ЕООД, водещ 
производител на електронни продукти 
в България и най-голям износител на 
фискални устройства и електромери в 
Югоизточна Европа, Централна Азия и 
Африка, спечели награда за 
устойчивото си иновативно поведение. 
Победител в последната категория е 
Арексим Инженеринг ООД, водещ 
производител на технически изделия 
от високотехнологични пластмаси и 
шприц форми. 

  

 
Президентът на Република България, г-н Росен Плевнелиев, заедно с 

победителите в националния конкурс „Иновативно предприятие на годината” 



Наука, иновации и информационно общество  

  19 

Укрепване на капацитета за оценка в областта на изследванията, технологиите 
и иновациите в Югоизточна Европа (EVAL-INNO) 
 
Проектът „Укрепване на капацитета  за 
оценка в областта на изследванията, 
технологиите и иновациите в 
Югоизточна Европа” започна през 2011 
г. Основната му цел е укрепването на 
националния и регионалния капацитет 
за оценка на научноизследователската 
дейност в Югоизточна Европа, както и 
подобряването на ефикасността и 
максималното усвояване на ползите от 
научно-развойната дейност за 
икономиката и обществото. 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, които 
ги разработват, и системите за тяхното 
реализиране. Освен това, чрез мрежа 
от шест страни-кореспонденти, 
проектът ще покрие цялата територия 
на Югоизточна Европа, както по 
отношение на оценяването, така и при 
подобряване методите за оценка на 
научноизследователската дейност и 
разпространението на добрите 
практики в тази сфера.  

 

 
 
През 2012 г. фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” извърши 
следните дейности: 

 
 публикува информация в онлайн-

базата данни с НИДТРИ организа-
ции; 

 
Среща на управителния комитет на EVAL-INNO, 14-15 ноември в Белград, Сърбия 
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 изготви доклад относно практиката 
за осъществяване на обществени 
поръчки при възлагането на 
оценка на научноизследователска 
дейност, технологично развитие и 
иновации в България, както и из-
следване на тема „ Механизми за 
подкрепа на научните изследвания 
и иновациите и свързаните с тях 
практики за оценка в България”; 

 участва в подготовката на „Стан-
дарти за оценяване на научно-
изследователска дейност, техно-
логично развитие и иновации 
(НИДТРИ)”, публикувани на бъл-
гарски и английски език; 

 подготви анализ на състоянието и 
нуждите от оценката на НИДТРИ в 
12-те целеви държави; 

 стартира създаването на уики-
статии на онлайн-платформата на 
проекта EVAL-INNO с цел раз-
пространяването на полезни 
ресурси за оценка на НИДТРИ. 

 
Публикуваните през 2012 г. стандарти 
за оценяване допринасят за по-добро-
то прилагане и използване на 
НИДТРИ-мерки чрез изграждане на 
полезни процедури за оценяване. 
Насърчава се натрупването на стра-
тегическа информация и вземането на 
обосновани решения при формирането 
на политики в областта на науката, 
технологиите и иновациите (НТИ). 
Стандартите са насочени към: 
 органите, които възлагат оценява-

не на НИДТРИ (често министер-
ствата с ресор научноизследова-
телска дейност, технологично раз-
витие и иновации); 

 оценителите, извършващи оценки 
на НИДТРИ; 

 организациите и заинтересованите 
участници, които подлежат на оце-
няване, като финансиращи аген-
ции, държавни научноизследова-

телски организации, университети 
или посреднически организации 
(напр. служби за технологичен 
трансфер, технологични и научно-
изследователски паркове, инова-
ционни центрове и др.). 

 
Стандартите за оценяване предоставят 
информация за целите и характе-
ристиките на оценяването в областта 
на НТИ. Те въвеждат международно 
призната терминология и теоретична 
рамка за оценяването, дават насоки 
на потребителите по практически 
въпроси, свързани с управлението, 
провеждането и използването на 
оценки на НИДТРИ. Наред със стан-
дартите публикацията съдържа мно-
жество практически съвети за това как 
да се планират и осъществяват 
оценявания, включително подготовката 
на Техническо задание за възлагане 
на външно оценяване на НИДТРИ и 
структурирането на финалните 
доклади. Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” ръководи 
както процесът по картографиране на 
представители на различните групи 
заинтересовани страни, така и 
изграждането на четирите бази данни 
в рамките на проекта. През 2012 г. 
бяха разработени структурата и 
функциите на интернет платформата. 
Предстои изготвяне на съдържанието 
на интернет страницата на проекта. 
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ERAWATCH: Онлайн платформа и база данни за научна и иновационна политика в 
ЕС 
 
ERAWATCH е платформа на Евро-
пейската комисия, която предоставя 
информация за европейски, нацио-
нални и регионални изследователски 
системи, политики и програми в 
рамките на Европейския съюз и в 
целия свят. Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” изготвя и 

поддържа профила на изследовател-
ската политика на България в 
ERAWATCH от 2005 г. насам, като 
редовно публикува новини за разви-
тието на иновационната политика в 
България и основните тенденции във 
финансирането на иновациите. 

  
 
Последни тенденции в областта на изследователската политика 

 През май 2012 г. Фонд „Научни изследвания” стартира нова конкурсна се-
сия с проекти за фундаментални изследвания в приоритетните области, 
заложени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 
2020 (приета на 28 юли 2011 г.) 

 Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) е управ-
ляващ орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В 
края на второто тримесечие на 2012 г. Министерството подписа договори на 
стойност 721,581,221 лв. (368,938,619 евро) или 84.5% от общия бюджет на 
двете приоритетни оси за образование - Приоритетна ос 3 „Подобряване 
качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите 
на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” и 
Приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение”. 

 МОМН също така подписа двугодишни договори за достъп до електронни 
бази данни с научни публикации за периода 2012-2013 г. 

 През април 2012 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
обяви за публично обсъждане проектозакона за иновациите. 
Проектозаконът предоставя механизъм за синхронизация на политиките за 
развитие на науката, технологиите и образованието. Освен това той 
определя отговорностите и задълженията на участниците в иновационната 
система. В документът също така се предвижда институционализацията на 
Националния иновационен фонд. 

 На 28 февруари 2012 г. България стана един от съучредителите на  CLARIN 
ERIC (www.clarin.eu) - паневропейски проект, целящ интегрирането и 
създаването на езикови ресурси и използването на съществуващи 
технологии за обработката им. CLARIN е ориентиран към различните роли, 
които езикът играе в сферата на хуманитарните и социалните науки 
(преносител на култура и знания, инструмент за комуникация, компонент на 
идентичността и обект на изследване). 

 На 16 февруари 2012 г. министрите в областта на образованието, науката и 
технологиите на Гърция, Албания, Босна и Херцеговина, България, 
Македония, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия и Турция подписаха 
Споразумение за разбирателство относно е-инфраструктурата в региона 



Годишен отчет 2012 г.  

     22

на Югоизточна Европа. В рамките на споразумението България ще 
предостави 50 000 евро на българските учени и техните чуждестранни 
партньори за изпълнението на съвместни проекти. 

 В годишната си оперативна програма за 2012 Фонд „Научни изследвания” 
предвижда  
250 000 лева (127 822 евро) за българското участие в  BiodivERsA 
(www.biodiversa.org) - мрежа от 21 финансиращи агенции в 15 европейски 
държави. 

 
Интернет страницата на платформата ERAWATCH 

 
Иновационен трендчарт: Иновации в българския публичен сектор 
 
В рамките на инициативата INNO Policy 
TrendChart през юли 2012 г. фондация 
„Приложни изследвания и 
комуникации” изготви доклада „Ино-
вациите в публичния сектор в Бълга-
рия”. В него се посочва важността на 

измерването на ефектите от прилага-
ната иновационна политика, прозрач-
ността на достъпа до информация, 
включването на гражданските органи-
зации и бизнес сектора в прилагането 
на иновационната политика и коорди-
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нацията между правителствените 
институции. Докладът оценява инова-
тивността на публичните институции по 
няколко критерия и дава примери от 
практиката. В заключението се 
посочва, че въпреки постигнатия 
прогрес след присъединяването към 
ЕС, българската администрация все 
още среща някои пречки пред разви-
тието и въвеждането на иновативни 
продукти като например: 
 
 
 

 инертност; 
 липса на ресурси; 
 липса на задълбочено познаване 

на административните процедури и 
тяхното приложение.  

 
Докладът е резултат от тясно 
сътрудничество с представители на 
държавната администрация и съдържа 
интервюта с експерти от 
Министерството на труда и социалната 
политика и Националната агенция за 
приходите. 

Иновационен трендчарт: Тенденции в иновационната политика 
 
Фондацията изготви доклад, предста-
вящ тенденциите в иновационната 
политика. Той включва информация от 
основните стратегически документи в 
областта, както и от проведени 
интервюта с представители на 
ключовите за иновациите министер-
ства. Акцентът пада върху (a) основ-
ните предизвикателства пред инова-
ционната политика през 2012 г. (б) 
адаптирането на подкрепата за ино-
вации в светлината на бюджетни 
ограничения, (в) промени в институ-
ционалната рамка и структурата за 
управление на мерките, подкрепящи 
иновациите, (г) начина на разпреде-
ление на националните и европейските 
ресурси, както и върху (e) бъдещите 
промени в иновационната политика. 

Докладът подчертава, че сериозно 
намаляващото национално финанси-
ране може да доведе до неспособ-
ността на местните изследователски 
институции да вървят в крак с най-
новите тенденции в някои сфери 
(биоземеделие, например). Освен това 
се набляга и на факта, че България 
няма иновационна политика, ориен-
тирана към търсенето, и че нищо не е 
предприето в периода 2011-2012 г. за 
да се преодолеят слабите места на 
националната иновационна система. 
Нерешените структурни проблеми, в 
съчетание с негативните последствия 
на икономическата рецесия, 
застрашават конкурентоспособността 
на българските предприятия в 
средносрочен и дългосрочен план. 

Регионален иновационен монитор 
 
Регионалният иновационен монитор е 
инициатива на Генерална дирекция 
„Предприятия и промишленост” на ЕК, 
която цели да опише и анализира 
тенденциите в иновативните политики в 
ЕС. Този анализ е основан на мето-
дологии, разработени в контекста на 
Иновационния трендчарт, който об-
хваща иновативните политики на 
национално ниво като част от 

инициативата PRO INNO-Europe1. 
Основната цел на инициативата е да 
подобри конкурентоспособността на 
европейските региони чрез повиша-
ване на ефективността на техните 
иновационни политики и стратегии. 
Специфичната цел е да подобри обхва-
та и качеството на оценката на 
иновационните политики чрез пре-
доставяне на аналитична рамка и 
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инструменти за оценка на силните и 
слабите страни на регионалните 
политики и иновативните системи. 
 
През 2012 г. фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” актуали-
зира профилите на шестте български 
района за планиране, като се фоку-

сира върху икономическото и техно-
логично развитие, изследователската 
дейност и иновационния потенциал. 
Бяха представени нови иновационни 
мерки и успешни проекти, които спо-
магат за развитието на регионите, 
както и  водещи организации и 
новоприети стратегически документи.

 
Metris 
 
За втора поредна година фондация 
„Приложни изследвания и комуника-
ции” участва като пълноправен член в 
Metris -  мрежа от кореспонденти 
набиращи нови идеи и провеждащи 
бенчмаркинг на развитието на соци-
алните и хуманитарните науки в Ев-
ропа. Metris е инициатива на Главна 
дирекция „Научни изследвания”, чиято 
цел е да стане основен източник на 
информация в сферата на социалните 
и хуманитарните науки в Европа. В 
съответствие с тази задача Фонда-
цията изготви оценка на степента на 
мултидисциплинарност, стимулирана от 
националните механизми за подкрепа 
и предвидена в изследователските 
програми на публични и частни 

институции, работещи в сферата на 
социалните и хуманитарните науки. 
Докладът разглежда публичния дискурс 
по темата, свързаните стратегически 
правителствени документи, както и 
съществуващите финансови инстру-
менти. Централно заключение на 
доклада е, че възможностите за 
провеждане на мултидисциплинарни 
изследваниsя в България са изключи-
телно ограничени и че при сегашното 
статукво дори интердисциплинарните 
изследвания между различни соци--
ални и хуманитарни науки се нуждаят 
от допълнително стимулиране, особено 
в публичните изследователски 
институции. 
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Трансфер на технологии и подкрепа за 
бизнеса 

Enterprise Europe Network  
 
През изминалите пет години от съз-
даването си Enterprise Europe Network 
(EEN) е подпомогнала повече от 2.5 
милиона организации да се възползват 
максимално от възможностите на 
Единния европейски пазар. Мрежата 
успя да привлече над 35 000 малки и 
средни предприятия на международни 
събития като брокерски дни за 
трансфер на технологии и фирмени 
мисии. Най-голямата мрежа в Европа 
за подкрепа на бизнеса допринася за 
конкурентоспособността на МСП, 
подкрепя  интернационализацията им, 
достъпът до нови технологии и 
финансиране от страна на ЕС.  
 
Мрежата работи в над 50 страни и се 
състои от близо 600 информационно-

консултантски центрове с над  
3000 професионалисти. EEN-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 участие в 
проекти с финансиране по европейски 
програми, както и допълнителен набор 
услуги, специфични за страната ни – 
информация за участие на фирмите в 
националните оперативни програми; 
специфични финансови източници и 
инструменти; консултации по 
прилагането на европейски стандарти 
и други теми, свързани с членството 
на България в ЕС. 

 

Мрежата в България се координира от фондация „Приложни изследвания и 

комуникации” и се състои от 14 партньора в 8 български града 
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Дейността на EEN - България през  
2012 г. беше фокусирана върху 
секторите ИКТ, машиностроене, селско 
стопанство, хранително-вкусова 
промишленост и енергийна 
ефективност. В подкрепа на 
предприемачеството бяха организи-
рани серия от семинари за източници-
те на финансиране, модели на 

кооперация (клъстери, публично-частни 
партньорства), интернационализация, 
интелектуална собственост и 
технологичен трансфер. Семинарите 
бяха посетени от повече от  
400 участници и се утвърдиха като 
успешна платформа за обмен на 
знание и контакти. 

 
 

 
 

 
Сайтът на Enterprise Europe Network, www.enterprise-europe-network.bg 



Трансфер на технологии и подкрепа за бизнеса  

  27 

Брокерски дни 
 
Фондацията организира ежегодно 
бизнес и технологични брокерски 
събития посветени на различни 
сектори и теми - инженеринг, машино-
строене, хранително-вкусова про-
мишленост, ИКТ, енергийна ефектив-

ност. Този вид срещи улесняват кон-
такта на бизнеса и изследователските 
организации в търсенето на нови 
технологии и международни парт-
ньорства, включително за проекти по 
програмите на ЕК. 

Mobile World Congress 2012 
 
Enterprise Europe Network - България 
организира международни брокерски 
дни по време на Mobile World Congress 
2012 на 27-29 февруари 2012 г. в 
Барселона, Испания. Събитието 
привлича приблизително 1500 
изложители от 205 страни, с което 
Mobile World Congress доказва своята 
репутация на най-големия световен 

панаир в мобилните технологии. Кон-
султанти на Enterprise Europe Network-
България подпомогнаха участието на 
четири иновативни български фирми в 
брокерските дни. Те представиха 
няколко нови технологични и мобилни 
приложения. Представените технологии 
предизвикаха много голям интерес и 
бяха проведени 24 срещи. 

 

FutureMatch, CeВit 
 
Фондцията организира международни 
брокерски дни в областта на 
информационните и теле-
комуникационните технологии 
FutureMatch 2012, които се проведоха в 
рамките на най-големия международен 
панаир в тази област - CeBit в 
Хановер, Германия, в периода 6-10 
март 2012 г. Събитието привлече 391 
участника, като бяха представени 950 
профили за бизнес и технологично 

сътрудничество от 39 страни. Фон-
дация „Приложни изследвания и 
комуникации” спомогна за участието 
на шест иновативни български фирми 
(Comsys 54, CenterMine Ltd., Inter-
Consult Bulgaria Ltd., WEB Technologies, 
Sirma Mobile, Step-Soft Ltd.). Те 
представиха няколко нови техно-
логични решения и проведоха близо 
100 срещи. 

 

CeBIT Bilişim 
 
CeBIT Bilisim Eurasia е най-голямото и 
значимо търговско изложение за ИКТ 
в региона, което обхваща целия спек-
тър на информационните технологии, 
телекомуникациите, софтуер и услугите, 
свързани с ИКТ. Като реакция на 
продължаващата икономическа криза, 
Европейската комисия публикува 
съобщение - „Малък бизнес, голям свят 
— ново партньорство за насърчаване 
участието на МСП в глобалните 
възможности”. В него се посочва, че 
европейските МСП трябва по-добре да 

се възползват от бързо разрастващите 
се нови пазари извън Европа. 
Брокерските дни за технологично и 
бизнес партньорство по време на  
CeBIT Bilisim Eurasia, организирани от 
Enterprise Europe Network между  
29 ноември и 01 декември 2012 г., 
предоставиха  много добри въз-
можности на участващите 8 български 
фирми да популяризират своите 
новаторски технологии на евразийския 
ИКТ пазар. 
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Работни срещи на участниците в CeBIT Билишим 
 
ECAbit Network 
 
Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации”, в партньорство с 
програмата на Световната банка 
infoDev, координира дейностите на 
мрежата ECAbit, която цели да заздра-
ви инкубационните и иновационните 
системи в Източна Европа, Централна 
Азия, Средния Изток и Северна 
Африка. През годината бяха проведени 
редица обучения -  едноседмично 
обучение в Истанбул, Турция, за 27 
опитни професионалисти от бизнес 
инкубатори в региона и обучение в 
Брюксел на тема „Управление на 
процеса на бизнес инкубация”. 
Двадесет и шест участници получиха 
сертификати, позволяващи им самите 
те да провеждат обучения в 

собствените си държави. Освен това 
34 мениджъра на бизнес инкубатори от 
20  страни бяха обучени по маркетинг, 
връзки с обществеността, мониторинг, 
оценка и бенчмаркинг на инкубационен 
процес, дистанционна бизнес 
инкубация и други релевантни области. 
През март 2012 г. се състоя обучение 
за 20 мениджъри на инкубатори в 
Румъния по покана на националната 
секция на Програмата за развитие на 
ООН. 
 
Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” подкрепи два младежки 
иновационни лагера в Тамбов, Русия, и 
в Скопие, Македония. По време на 
лагера в Тамбов, организиран от 
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бизнес инкубатора в града, бяха 
използвани познанията на Фондацията 
в сферата на форсайт методологиите, 
за да се синтезират идеи за евенту-
ална модификация на използваните в 
инкубаторите форсайт методологии с 
цел предлагане услуги с по-висока 
добавена стойност. Лагерът събра на 
едно място участници от Русия, Ру-
мъния, България, Беларус и Германия, 
а победителят в лагера, предприемач 
от Гомел, Беларус, прекара една 
седмица във фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” и имаше 
възможността да се запознае с фирми, 
разработващи мобилни приложения, и 
да научи повече за услугите за 
технологичен трансфер, предлагани от 
Enterprise Europe Network - България. 
Лагерът в Скопие, организиран от 

инкубатора YES, срещна програмисти и 
инженери с потенциални инвеститори, 
включително LaunchHub и Eleven. 
Победителите в двата лагера ще 
получат менторска и консултантска 
подкрепа от Фондацията и ECAbit, за 
да могат да доразвият бизнесите си. 
 
Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” координира мрежата 
ECAbit в продължение на два мандата 
между 2008 и 2012 г., а един от 
старшите й експерти беше избран за 
член на новия борд за периода 2013-
2015 г. Помогайки на 9 фирми от 7 
страни и разработвайки нова 
менторска програма за стартиращи 
фирми, Фондацията допринесе за 
процеса на интернационализация в 
рамките на InfoDev. 

Изследване на покритието с широколентов интернет и използването му в 
селските региони 
 
В изпълнение на договор с Българо-
корейския ИКТ координационен 
център, управляван съвместно от 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съоб-
щенията и Софийския Университет 
„Климент Охридски”, през 2012 г. 
Фондацията подготви анализ на състо-
янието и развитието на националния 
ИКТ сектор. Изводите и препоръките, 
направени в доклада,  бяха приети от 
министерството и отговорните 
публични агенции от корейска страна и 
се превърнаха в основа за един по-
задълбочен и широк анализ на ИКТ 
сектора. 
 
Бяха идентифицирани две основни 
тенденции за успешното иновационно 
развитие на сектора през последното 
десетилетие: 
 България се наложи като аутсор-

синг дестинация за високо 
иновативни бизнес операции. 
Множество НИРД центрове на 

големи мултинационални 
компании бяха създадени в 
страната като в много от 
случаите те стъпиха върху 
съществуващия капацитет на 
местни фирми, придобивайки 
инфраструктура или въз-
ползвайки се от вече развити 
ноу-хау и човешки ресурси. Об-
ласти, които се радват на заси-
лен инвеститорски интерес, са 
софтуерното развитие, проекти-
рането и производството на 
микроелектроника за автомобил-
ната индустрия, индустриалната 
автоматизация, проектирането и 
производството на индустриални 
роботи, услугите в сферата на 
телекомуникациите, банкирането 
и финансовите услуги, медици-
ната и др. 

 Българските ИКТ фирми се нало-
жиха на международните пазари 
със собствени продукти и услуги 
и постепенно се превърнаха в 
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мултинационални компании. Те 
не само продават продуктите и 
услугите си в множество дър-
жави на различни континенти, но 
и инвестират в някои от тези 
държави, откривайки собствени 
клонове или сключвайки 
партньорски споразумения с 
местни компании. 

 
Поради ненадеждността на официал-
ната НИРД статистика тези тенденции 
трудно могат да се измерят 
количествено и трудно може да се 
придобие детайлна и реалистична 
представа за иновативното поведение 
на икономическите актьори в сектора. 
Непълната официална статистика е 
едно от най-големите предизвикател-
ства пред развитието на иновационни 
политики в ИКТ сектора. Според кон-
сервативни експертни оценки на Фон-
дацията официалната информация 
подценява от 4 до 8 пъти индикаторите 
за НИРД в сектора (брой фирми, 
НИРД разходи и персонал). Друг 
съществен проблем се състои в лип-
сата на официална статистика с по-
ниска степен на дезагрегация. Това 
пречи не само на по-задълбочения 
анализ на различните ИКТ подсектори, 
но и на  географското позициониране 
на ИКТ фирми и НИРД дейности. 
Последното е от изключителна 
важност за развитието на регионите и 
регионалните иновационни стратегии. 
 
Друга тенденция, очертана в анализа, 
се отнася до предлагането на 
широколентов интернет в страната и 
развитието на силно конкурентен 
пазар с повече от 800 интернет 
доставчици на интернет услуги, 
включително и в селските райони. 
Според Европейската комисия 
развитието на интернет достъпа в 
някои източноевропейски и балтийски 
страни се базира предимно на 
комбинация от оптични, LAN и CATV 

технологии, а не на DSL технологии 
като в ЕС15.  България се очерта като 
един от лидерите по дял на покритие с 
широколентов интернет в Европа и 
ЕС27. Главната причина зад това 
благоприятно технологично и бизнес 
развитие в страната са лекия 
регулационен режим и силната 
конкуренция между множеството 
доставчици. В следствие на това на 
сравнително ниска цена крайният 
потребител има достъп до 
висококачествена инфраструктура, 
която служи и като основа за 
развитието и доставката на 
високотехнологични интернет услуги. 
 
Въпреки значителното разширяване и 
осъвременяване на високоскоростните 
мрежи през миналото десетилетие, 
частните инвестиции не са достатъчни 
за постигането на правителствените 
ангажименти, особено тези, свързани с 
гарантирането на интернет достъп в 
селските, по-слабо развитите и 
отдалечените райони. За да се 
преодолеят различията, по-ефективно и 
интензивно трябва да се използват 
както националните, така и 
европейските финансови ресурси и 
механизми. На базата на наблюде-
нието, че повече от 94% от 
българското население живее по места 
с поне един доставчик на 
широколентов интернет (>1 mbps), 
докладът апелира за активна държавна 
подкрепа, концентрираща се по-скоро 
върху създаването на благоприятни 
общоикономически условия за разви-
тието на продукти и услуги от частния 
сектор, отколкото върху инвестиции 
във вече добре развитата физическа 
инфраструктура. 
 
Анализът отправя редица препоръки и 
мерки: 
 Подобряване на официалната 

НИРД статистика на българските 
фирми, включително в ИКТ и в 
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други високотехнологични сектори, 
чрез кооперация с експертите от 
Националния статистически инсти-
тут; 

 Подготвяне и приемане на интегри-
рана национална стратегия за 
технологично и научно развитие и 
иновации. Това е един от 
дългосрочните приоритети на 
Фондацията, подкрепен както с 
публикуването на анализи (напри-
мер годишен доклад Иновации.бг, 
национален ERAWATCH доклад), 
така и с подготовката на зако-
нопроекти и подкрепа при разви-
тието на законодателни документи 
(проектозакон за иновациите, На-
ционална стратегия за развитие на 
широколентовия достъп и др.); 

 Увеличение на бюджетната субси-
дия за университетските дисцип-
лини, свързани с ИКТ; 

 Създаване на отделна програма 
под шапката на Българската аген-
ция за инвестиции, целяща прив-
личането на чужди компании, же-

лаещи да изнесат своите НИРД 
дейности; 

 Въвеждане на пред-търговски 
обществени поръчки като ефекти-
вен инструмент за финансиране на 
иновативни проекти на конку-
рентна база. Отчитайки потенциала 
на този механизъм за развитието 
на информационното общество, 
фондация „Приложни изследвания 
и комуникации” е сред първите 
застъпници на идеята; 

 Развитието на специална програма 
за журналисти в сферата на 
науката, иновации и ИКТ като 
отговор на широко признатата нуж-
да от популяризиране на постиже-
нията на българската бизнес 
ориентирана наука и свързания с 
нея технологичен трансфер. 
 

 
 
Анализ на състоянието и очертаване на тенденциите в иновационното развитие 
в ИКТ сектора 
 
Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” участва в консорциум, 
създаден за да анализира развитието 
на широколентовия интернет в 
България. Стъпвайки върху иновативна 
методология за анализ на разпростра-
нението на широколентовия интернет и 
социално-икономическото развитие в 
страната, за първи път въведена от 
Фондацията през 2010 г. и официално 
призната от Министерството на 
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията, Фондацията 
насочи усилията си към изследване и 
наблюдение на съществуващото 
покритие, регионалните разлики, 
потреблението на ИКТ и правното 

регулиране на сектора. 
 
С цел да се придобие автентична 
картина на състоянието в цялата 
страна избраният подход комбинира 
използването на общодостъпна ин-
формация с резултатите от предста-
вителни анкети и информация, събрана 
чрез количествени методи. На базата 
на различни социо-демографски и 
икономически фактори бяха 
идентифицирани и оценени 19 региона, 
подходящи за публично финансиране 
на широколентовата инфраструктура. 
Освен това фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” подготви 
преглед на политическата и 



Годишен отчет 2012 г.  

     32

регулаторната рамка, която определя 
средата за развитие на 
високоскоростния интернет достъп и 
свързаните с него услуги. Информа-
цията и резултатите, подготвени от 
Фондация, бяха въведени в ГИС 
базирана информационна система и 
използвани за анализ на разходите и 
ефективността на планирани публични 
инвестиционни програми. Информа-
ционната система ще позволява 
постоянно обновяване и корекции, 
така че да функционира като 
постоянен източник на надеждна  
информация за широколентовото 

покритие. Анализът ще подпомогне 
процеса на стратегическо целепола-
гане и ще подкрепи вземането на 
политически решения относно нуждата 
от държавно финансиране в сектора 
през следващия програмен период. 
Устойчивият характер на проекта 
гарантира, че той ще служи като 
бъдещ инструмент за планиране на 
държавната подкрепа за изграждане, 
поддържане и експлоатация на 
високоскоростната мрежа в селските и 
слаборазвитите градски райони. 
 

 
Укрепване конкурентоспособността на малките и средни предприятия и нивото 
на иновации в Сърбия 
 
В периода 2011-2012 г. експерти от 
Фондацията работиха с мулти-
националната компания GfA в разра-
ботването на сръбската иновационна 
политика в рамките на Инструмента за 
предприсъединителна помощ (IPA) на 
ЕС. Натрупаният от Фондацията опит в 
наблюдението и оценяването на 
иновационното представяне на 
фирмено ниво и в разработването на 
научно базирани политики беше из-
ползван за да се идентифицират 
мерки, които да премахнат съществу-
ващите бариери пред пълната реали-
зация на иновационния потенциал на 

МСП в Сърбия. Анализът на със-
тоянието и представянето на сръбската 
иновационна система беше проведен 
на базата на множество индикатори, 
свързани с иновациите. Бяха изготвени 
препоръки за модификацията на 
съществуващите програми за подкрепа 
на иновациите в Сърбия, както и за 
създаването на нови инструменти, 
запълващи пропуски в съществуващата 
система. Резултатите на финалния 
доклад ще се използват в процеса на 
развитие на сръбската национална 
политика в сферата на иновациите. 

 
Национални бюлетини „Наука и бизнес” 
 
През 2012 г. АРК Консултинг стар-
тира работата по проект на 
Министерството на образованието, 
науката и младежта за създаване на 
национален бюлетин за наблюдение 
(National Scoreboard), който да се 
прилага като средство за мониторинг 
и анализ на състоянието на връзките 
между бизнес и наука. Резултатите от 
изследването ще послужат в процеса 
на разработване и изпълнение на 
интегрирани политики в областта на 

науката, технологиите, образованието 
и бизнеса. Допълнителна цел е 
концептуалната рамка за 
националните бюлетини да бъде 
разработена по такъв начин, че да 
позволява регулярна актуализация 
в бъдеще.  

При изпълнението на поставената 
цел АРК Консултинг се придържа 
към секторната специализация, 
основана на приоритетите на 
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Националната стратегия за 
развитие на научните изследвания 
2020: 

 храни, селско стопанство и биотех-
нологии; 

 нови материали и технологии с 
приложение в екологията, фарма-
цията, медицината и енергията; 

 енергийна ефективност и възобно-

вяеми енергийни източници; 
 информационни и комуникационни 

технологии; 
 зелена химия; 
 инженерни науки – оптика и 

електроника; 
 научни инструменти. 

  
 

     

Брой 1,2,3/2012: Храни, селско стопанство и биотехнологии; Нови материали и 
технологии с приложение в екологията, фармацията, медицината и енергията; 

Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 

 
За всеки от посочените сектори  
АРК Консултинг изпълнява следните 
задачи: (i) изследване на възможните 
механизми за разработване и изпъл-
нение на национална политика, насо-
чена към стимулирането на взаимо-
действията в „триъгълника на зна-
нието”; (ii) преглед на нововъведени 
инструменти, подкрепящи публично-
частните партньорства и на свързаните 
с тях добри практики на европейско 
ниво; (iii) сравнителен анализ на 
националните и европейските практики 
за стимулиране на връзките между 
науката и бизнес; (iv) идентификация и 
анализ на проекти и инициативи, 

проведени съвместно от български 
бизнес и научни партньори; (v) 
идентификация и анализ на добри 
практики на европейско ниво, 
отнасящи се до успешни механизми за 
иновативни партньорства. 
 
След интензивен диалог по време на 
подготвителната фаза относно гене-
ралната цел, съдържанието и обхвата 
на изследователските задачи, АРК 
Консултинг и Министерството на 
образованието, науката и младежта 
постигнаха съгласие крайният продукт 
на проекта да бъдат два вида бюле-
тини: 7 секторни бюлетина, всеки от 
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които се фокусира върху един от при-
оритетните икономически сектори, и  
5 допълнителни бюлетина, представящи 
добри практики и съвместни проекти 
между науката и бизнеса. 
 

Дългосрочната цел е бюлетините, 
подкрепени от разработената мето-

дология и събраната информация, да 
се превърнат в постоянен инструмент 
за наблюдение. Идеята има потенциал 
да стимулира пазарната реализация на 
българските научно-изследователски 
постижения с активното и печелившо 
участие на бизнеса.  
 

Switch4Food 
 
Проектът Switch4Food (Услуги за управ-
лението на водата и интегрирани 
решения за хранително-вкусовата 
индустрия) беше успешно приключен 
тази година с интернационален 
технически уъркшоп и финална 
информационна кампания, които се 
състояха през април и май 2012 г. 
Главната цел на проекта беше да 
идентифицира и анализира добрите 
практики и технологичното и 
методологично знание на фирмите в 
хранително-вкусовата промишленост 
относно управлението на водите и 
оползотворяването на отпадните води. 
Преследваше се и обмен между 
проектните партньори в България, 
Италия, Испания, Гърция, Белгия, 
Германия, Турция и Израел. 
 

Конкретните цели в рамките на 
Switch4Food бяха следните: 
 
 идентифициране на поне 10 добри 

практики в различните подсектори 
на хранително-вкусовата промиш-
леност и използването им за 
синтезиране на водещи принципи; 

 споделяне на методологии и поли-
тики с цел трансфер на опит и 
практики между участващите 
региони; 

 подписване на местни споразуме-
ния за сътрудничество, подкрепящи 
МСП в усилията им за постигане 
на по-високи екологични 
стандарти;  

 идентифициране на нови и устой-

чиви бизнес възможности; 
 разпространение на резултатите от 

проекта чрез национални и 
международни обучения на пред-
ставители на бизнеса; 

 подпомагане на взаимодействието 
между консултанти по екологични 
въпроси и МСП от хранително-
вкусовата промишленост; 

 създаване на условия за бъдеща 
синергия между различните 
актьори: МСП, секторната група на 
EEN „Околна среда и селскосто-
пански и хранителни продукти”, 
фирми, предлагащи екологични 
услуги, и местни власти. 

 

За да бъдат изпълнени тези цели, в 
България бяха основани два еко-
бизнес клуба, всеки от които 
обединява усилията на 
заинтересованите страни от двата 
сектора, в които консумацията на вода 
е най-висока: преработка на плодове и 
зеленчуци и производство на 
безалкохолни напитки. 
 

Благодарение на дейностите по 
Switch4Food в експерименталното 
стопанство в село Голямо Враново 
бяха въведени набор от иновативни 
решения за пречистване и повторно 
използване на отпадни води. Тестовата 
фаза премина успешно и доказа 
потенциала за разпространението на 
методите в цялата страна. 



Трансфер на технологии и подкрепа за бизнеса  

  35 

Сложни предизвикателства - Иновативни градове 
 
Проектът „Сложни предизвикателства - 
Иновативни градове" (CCIC), финан-
сиран по програма INTERREG IVC, 
започна през януари 2012 г. като 
партньорство между 14 организации, 
предимно местни и регионални власти, 
от 10 европейски страни. 
 
Проектът е насочен към общинските и 
регионалните власти в цяла Европа и 
ще спомогне за проучването на въз-
можностите за изработване на 
успешни и устойчиви политики за ино-
вации в публичния сектор. Фондация 
"Приложни изследвания и комуника-
ции" е единствената организация в 
консорциума, която не представлява 
орган на местна или регионална власт, 
и има различна роля. На основата на 
дългогодишен и богат опит в подкрепа 
на иновациите и обществените 
политики за иновации, през първото 
тримесечие на 2012 г. Фондацията 
изготви цялостна методическа рамка 
за целите на анализа на иновации, 
възникващи в рамките на публичния 
сектор на местно и регионално 
равнище. Методологията описва 
различните дейности и стъпки, както и 
цялостната логика, необходими за 
разбиране на съществуващите въз-
можности и основните препятствия 

пред иновациите в публичния сектор. 
По-конкретно, CCIC стъпва върху 
четири тематични перспективи пред 
иновациите, а именно: обществени 
поръчки, финансови инструменти, 
включване на гражданското общество 
и публични (общински) предприятия. 
 
През 2012 г. всеки от партньорите 
участва в идентифицирането на всички 
местни и регионални заинтересовани 
страни и проведе по десет полу-
структурирани интервюта, с цел да се 
открият и опишат най-малко четири 
добри практики по определените 
тематични области. Въз основа на 
събраните данни Фондацията ще 
разработи подробен доклад за те-
кущото състояние на иновациите в 
публичния сектор. 
 
Наред с това, CCIC поставя 
амбициозни цели, свързани с 
изработването на публични политики 
за насърчаване трансфера на знания и 
създаване на мрежи между общински 
и регионални власти при планирането 
и внедряването на иновации с ясна 
добавена обществена стойност. За 
тази цел са предвидени посещения 
между партньорите за споделяне на 
опит. 

 
BCreative 
 
Проектът „Бизнес инструменти за 
стартиращи фирми в областта на 
интелектуалната собственост, рисковия 
капитал и предприемачеството” 
(BCreative) беше официално приключен 
през 2012 г. В рамките на проекта 
беше стартирана онлайн платформата 
„How To Grow” – основен продукт на 
проекта - която предоставя подкрепа 
за фирми и лица, заети в сферата на 
креативните индустрии. Основните 
целеви групи са работещите в 

областите реклама, архитектура, 
изкуство и антики, занаяти, дизайн, 
моден дизайн, филмово/видео 
изкуство, фотография, музика, 
сценични изкуства, издателска 
дейност, софтуер и компютърни игри, 
телевизия и радио. 
 
През годината бяха извършени 
значителни промени и подобрения на 
онлайн платформата „How To Grow”. Те 
включват основни промени в дизайна 
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на графичния интерфайс на уебсайта и 
елементите на съдържанието, които 
правят платформата по-привлекателна 
и полезна за фирмите в сферата на 
креативните индустрии в Европа и 
извън нея. Най-значителна от тези 
промени е високата степен на 
оригинално съдържание, която екипът 
от партньори успя да генерира за 
потребителите с щедрата подкрепа на 

фирми и лица от креативните 
индустрии в Европа. Това начинание 
започна с предаваното на живо съби-
тие ‘Know-How’, което се проведе от 27 
февруари до 2 март. Също така, 
платформата бе интегрирана с плат-
формата на Европейския алианс на 
креативните индустрии, който бе 
официално стартиран на 27 февруари.  

 

Презентации на експерти по време на предаването „Know How” 
 
Фондацията интензивно популяризира 
събитието в България, в 
сътрудничество с две български 
компании – Бетахаус София и 

Клийнтех, които споделиха своята 
експертиза чрез виртуални лекции 
през платформата. Събитието обхвана 
пет пълни дни с лекции на 
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представители от креативните 
индустрии, финансови експерти и 
автори на политики, които обсъждаха 
начините за реализиране на 
европейския потенциал в креативните 
индустрии. Всички презентации бяха 
излъчени чрез видео-интерфейса на 
платформата, давайки възможност на 
виртуалните посетители директно да 
комуникират с презентаторите чрез 
чат прозореца, интегриран в браузър. 
Това събитие инициира маркетингова 
кампания за популяризиране на 
платформата и доведе много нови 
потребители.  
 
 

Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” предприе популяризи-
ране на платформата и нейния 
потенциал на територията на България 
с организацията на промоционален 
семинар през юли, на който при-
състваха представители на фирми от 
креативните индустрии и законотворци, 
които заедно обсъждаха платформата 
и бъдещето на креативните индустрии 
в страната. Представяне на ползите от 
платформата ’How To Grow’ бе 
направено от екип на Фондацията по 
време на GDS Bulgaria 2012 – семинар, 
посветен на проблемите на сектора на 
дигиталните игри, проведен в рамките 
на фестивала ON!FEST в София. 

 
InterValue 
 
InterValue има за цел да генерира 
знания, да предостави подкрепа и да 
разработи механизми за между-
регионално сътрудничество за 
развитие и прилагане на развойния 
потенциал в Югоизточна Европа. 
Основната задача е да се оползотвори 
потенциала на академичните изслед-
вания за изграждането на устойчива 
развойна среда и регионално 
развитие.  
 
Приетият подход „отдолу-нагоре” 
позволява интересни и ценни научни 
изследвания да достигнат своя паза-
рен потенциал чрез процес на подбор 
и популяризиране сред съответните 
заинтересовани страни. Фокусът е 
върху два основни взаимосвързани 
сектора от голямо значение за региона 
(информационни и телекомуникационни 
технологии и енергетиката/околна 
среда и технологии), като на 
партньорите в проекта е дадена въз-
можност да изберат поне още един 
сектор. Приетата методика включва 
следните стъпки:  
 
 

 идентифициране на резултати, 
създадени от изследователски 
центрове в региона, които имат 
пазарен потенциал;  

 създаване на транснационална 
група от експерти, които могат да 
предложат експертизата си 
относно оценката на пазарния 
потенциал, техническата 
осъществимост, научното значение 
и възможности за финансиране на 
разработките; 

 оценка на пазарния потенциал на 
избраните изследователски 
резултати; 

 разработване на планове и спо-
разумения за реализация за най-
обещаващите измежду оценените 
разработки и подкрепа на техния 
потенциал за растеж и релизация. 

 систематично насърчаване на 
връзките между изследователските 
звена и бизнеса чрез фокусирани 
брокерски дни. 
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Тези стъпки са допълнени с много-
езична Web 2.0 базирана платформа, с 
пълни методически ръководства, които 
изясняват различни аспекти на 

развитието на нови продукти и 
управлението на интелектуалната 
собственост.  

 
BOO-Games 
 
Проектът „Подкрепа за развитието на 
гейм индустрията в Европа” (BOO-
Games), чието изпълнение започна 
през януари 2012 г., се реализира в 
България с подкрепата на програма 
INTERREG IVC и Министерството на 
регионалното развитие и благо-
устройството. Като част от цялостната 
стратегия за подобряване на условията 
за създаване на растеж и работни 
места в отрасли с висока добавена 
стойност в Европа, проектът  
BOO-Games е основан на разбирането, 
че потенциалните ползи за гражданите 
на ЕС от бързо разрастващия се пазар 
на компютърни игри могат да бъдат 
увеличени чрез подходящи механизми 
за подпомагане на МСП и регионално 
финансиране. 
 
Поради тази причина BOO-Games цели 
да разясни на местните власти 
положителното въздействие, което 
добрите политики в подкрепа на ком-
пютърните игри биха имали върху 
регионите и жителите им. Проектът ще 
постигне тази цел чрез оценяване на 
различни видове подкрепа: държавно 
финансиране, различни стимули за 
частно инвестиране, инкубиране на та-
ланти, развитие на клъстери, по-
добряване на общественото въз-
приятие за потенциала на компютър-
ните игри. Партньорските организации 
с най-богат опит в сектора ще си 
партнират с тези, които имат по-малък 
опит в подкрепата на гейм ин-
дустрията. Така ще се създаде въз-
можност за взаимно обучение и 
междурегионално сътрудничество, 
което ще спомогне за подобряване на 
стратегиите в подкрепа на сектора на 

местата с висок потенциал за растеж, 
където подобни мерки са най-необхо-
дими. 
 
Беше създадена база данни със заин-
тересованите страни и беше подгот-
вена първата версия на регионален 
анализ на гейм индустрията в Бълга-
рия. През месец юни  
2012 г. бяха проведени 16 интервюта с 
представители на министерства, фирми 
от гейм сектора и академичните среди. 
Направен беше анализ на резултатите 
от интервютата и онлайн проучването, 
който беше интегриран към 
регионалния обзор на гейм индустри-
ята в България. 
 

Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” бе домакин на събитие 
на тема "Подкрепа за творческите 
индустрии и гейм сектора". На срещата 
присъстваха 20 представители на 
министерства, изпълнителни директори 
на фирми от творческите индустрии и 
гейм сектора, представители на 
организации за подкрепа на 
предприятия и др.  
 
Присъстващите се обединиха около 
следните изводи: 
 
 Съществува недостиг на 

квалифицирани специалисти в 
областта на компютърните игри; 

 Има неразбиране от страна на 
данъчните власти на особеностите 
при разработване на компютърни 
игри; 

 Необходимо е формите на финан-
сова помощ за бизнес сектора да 
се подобрят. 
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KNOW-HUB 
 
Проектът KNOW-HUB “Повишаване на 
регионалните компетенции за 
стратегическо управление на инова-
тивните политики” цели да попълни 
недостига на знанията, уменията и 
опита на европейските региони в раз-
работването и прилагането на инте-
лигентни и ефективни стратегии за 
стимулиране на иновациите. Проектът 
активно си сътрудничи с Платформата 
за интелигентна специализация в 
работата й по оценката и 
подобряването на стратегиите за 
интелигентна специализация в сферата 
на научните изследвания и иновациите. 
 
KNOW-HUB поддържа интернет стра-
ницата www.know-hub.eu, която дава 
достъп до информационна база на 
регионални иновационни стратегии и 
инструменти в областта на интели-
гентната специализация; примери за 

добри практики; блог и бюлетин за 
важни дейности, свързани със страте-
гиите за интелигентна специализация и 
политическите инструменти в ЕС; 
кратки видео-лекции за регионалните 
иновации и библиотека с интересни 
публикации и доклади. В резултат от 
изпълнението на проекта ще се съз-
дадат две практически ръководства с  
описание на добри практики, иденти-
фицирани в хода на KNOW-HUB. 
 
През 2012 г. партньорите в KNOW-HUB 
организираха ротационни визити с цел 
оценка и обмен на актуални 
иновационни политики и добри прак-
тики. Фондация „Приложни изслед-
вания и комуникации” подготви ръко-
водните принципи, въпросниците и 
формулярите, необходими за 
структурираната оценка във всички 
участващи региони.  
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Във всички дейности в рамките на 
KNOW-HUB Фондацията сътрудничи с 
община Габрово - българския регион, 
представен в проекта. Освен ментор-
ската си роля, Фондацията съдейства 
на общината при визитата на пред-
ставители на германския регион Везер-
Емс и при посещението на Па дьо 
Кале в Северна Франция. Фондацията 
оказа подкрепа на община Габрово и 
при проучването на местни компании, 
целящо да идентифицира ключовите 
конкурентни предимства на региона. 
 
 

Опитът и знанието, събрани в резултат 
на ротационните визити, бяха 
обобщени в регионални доклади, които 
съдържат SWOT анализ, примери за 
добри практики и проблемни зони, 
използвани като основа за 
съвместните обучителни семинари. 
Тези семинари изпълняват функцията 
на платформи за обмен на знания, с 
помощта на които се обобщават 
основните изводи, свързани с ефектив-
ните инструменти на иновационната 
политика, както и с идентификацията и 
преодоляването на съществуващи 
проблеми. 

 
В проекта KNOW-HUB участват 13 организации от 10 европейски региона 
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Защита на децата и младите хора в 
интернет 
 
От 2005 г. фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” е коорди-
натор на Националния център за 
безопасен интернет, представител в 
България на двете европейски мрежи 
Insafe – мрежа от 30 центъра за 
безопасен интернет, и INHOPE – 
Международна асоциация на интернет 
горещи линии, която вече обхваща и 10 
държави извън рамките на ЕС. 
Дейностите в тази област се съ-
финансират от Програма „Безопасен 
Интернет“ на ЕК и от швейцарската 
Фондация ОУК. 
 
През 2012 г. Фондацията разшири 
дейностите си по програмата 
„Безопасен интернет“ в консорциум 
със своите партньори Асоциация 
„Родители”, АРК Консултинг и агенция 

ДеКони в следните основни области: 
 Защита на малолетните и непълно-

летните потребители от сексуални 
и други посегателства през 
компютърни системи; 

 Обучения, семинари и прояви, чрез 
които се достига до възможно най-
голям брой деца, младежи, 
учители, родители и професиона-
листи; 

 Разработване на информационни и 
обучителни материали и методики, 
които повишават информираността 
и  обучават на методи за 
превенция на онлайн посегателст-
ва; 

 Изграждане на база от знания за 
най-новите развития на ИКТ и 
появата на нови онлайн заплахи за 
деца и млади хора. 

 
 
Защита на малолетни и непълнолетни потребители от сексуални и други 
посегателства през компютърни системи 
 
През 2012 г. Горещата интернет линия 
за борба с незаконно и вредно за 
деца съдържание и поведение в интер-
нет Web112.net обработи над 1000 
сигнала, по които бяха предприети 416 
последващи действия. Над 20 от 
сигналите, касаещи тежки форми на 
посегателства срещу малолетни и 
непълнолетни потребители на интернет, 
за които е предвидена наказателна 
отговорност, бяха предадени за 

последващи процесуално-следствени 
действия на българските компетентни 
органи и на партньорските горещи 
линии от мрежата INHOPE. 
Консултиращите психолози от 
Българската линия за онлайн безопас-
ност бяха потърсени над 500 пъти от 
деца, младежи, родители и учители. В 
някои случаи бяха осъществени 
професионални терапевтични срещи с 
потърпевши от посегателства. 
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Обучения, семинари и информационни събития 
 
Във връзка с отбелязването на между-
народния Ден за безопасен Интернет 
на 7 февруари 2012 г. Националният 
център за безопасен Интернет обяви 
конкурс за ученици за създаване на 
сценарий по темата на Деня: „Мост 
между поколенията: Да открием 
дигиталния свят заедно и... безопасно“. 
Поставянето на сцена и награж-
даването на трите най-добри сценария 
се превърна в основен фокус на 
отбелязването на самия Ден за 
безопасен Интернет. Те бяха избрани 
от жури с председател Милена Дамя-
нова - заместник-министър на обра-
зованието, младежта и науката. Тя 
подчерта, че отбелязваният в цялата 
страна Ден за безопасен интернет 
говори за сериозния ангажимент на 
главните заинтересовани страни към 
детската безопасност в интернет 
пространството и за осъзнаването на 

важната роля, която играе училището в 
осигуряването й. В резултат на дей-
ността на Обществения съвет за 
безопасен Интернет Министерството 
на образованието, младежта и науката 
въведе допълнителни часове, посве-
тени на безопасното използване на 
мрежата. По време на събитието г-жа 
Дамянова увери, че Министерството 
ще предприеме допълнителни стъпки 
за по-силното застъпване на темата в 
училищните програми. 
 
Денят за безопасен Интернет беше 
отбелязан с множество инициативи из 
цяла България. За трета поредна 
година община Варна се включи 
активно в дейностите по промотиране 
на интернет безопасността сред мла-
дите хора и организира разнообразни 
мероприятия. Сред тях основно място 
зае церемонията по връчване на 

Източник: Собствена статистика. 

 
 
 
 

Фигура 3. Разпределение на уникалните сигнали по вид 
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сертификати на десетте ученика, 
успешно завършили дистанционния 
онлайн курс за безопасност в интер-
нет, създаден съвместно от  дирекция 
„Превенции” в община Варна и Бъл-
гарския център за безопасен интернет. 
Десетте успешно завършили трите 

нива младежи получиха сертификат 
„Експерт по онлайн безопасност”, а 
Националният център за безопасен 
интернет им осигури възможността да 
са консултанти на връстниците си в 
Българската линия за онлайн 
безопасност (БЛОБ).  

 

 
 
 
С цел да честват и промотират 
семейните и европейски ценности Асо-
циация Родители, Националния център 
за безопасен интернет, Националния 
център за европейски младежки 
програми и Община София 
организираха съвместно мероприятие, 
посветено на Деня на Европа, 9 май, и 
Световния ден на семейството, 15 май. 

Над 3000 семейства се включиха в 
десетките забавления и състезания, 
предлагани на този празник на 
семейството, спорта, творчеството и 
здравословния начин на живот. 
Официален гост на събитието беше 
кметът на София, г-жа Йорданка 
Фъндъкова. Софийска община осигури 
финансовата подкрепа за събитието и 

 
 

Завършилите курса за безопасен интернет във Варна 
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пое водеща роля в популяризирането 
му. След успешното му провеждане 
общината финансира подобни, по-
малки събития в четири училища в 
София. 
 
Както и през минали години, се 
проведе състезанието за ориентиране 
„Малка Европа”. Децата „пътуваха” из 
Европа, за да научат повече за 
културата и традициите на различните 
държави. Те имаха възможност да се 

запознаят с хора от тези страни, 
благодарение на 30-те чуждестранни 
доброволци, които участваха в 
планирането и провеждането на 
състезанието. Беше организиран и 
конкурс ARTware за ученически 
скулптури от стари компютърни части, 
спечелен от артистично произведение 
на ученици от 42 СОУ в София. Второ 
и трето място беше завоювано от 
отбори на Финансово-стопанската 
гимназия. 

  
 

 
 

Фамилатлон 2012 в София 
 
За първи път през юни 2012 г. Фонда-
цията проучи възможностите, свързани 
с неформалните интерактивни методи 
на учене - многообещаващ нов метод в 
сферата на превенцията. Първата по 
рода си регионална конференция, 
която събра представители на водещи 

неправителствени организации от 
Балканския регион, се проведе в 
София. В нея се включиха 
професионалисти от Албания, 
България, Босна и Херцеговина, 
Македония, Сърбия и Хърватска, 
представляващи местни и 
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международни организации като 
„Спасете децата” и фондация ОУК. 
Конференцията е част от 
заключителните инициативи по проекта 
„Превенция на реалното и виртуалното 
насилие чрез интерактивно обучение в 
училище”, съфинансиран от фондация 
ОУК и Програма „Безопасен Интернет” 
на ЕК и реализиран от Фондацията 
съвместно с Асоциация Родители. 
 
Националния център за безопасен 
интернет за втора година взе участие 
във фестивала „София диша“. В три 
съботни дни екип на БЛОБ към 
Центъра организираха открити уроци. 
Чрез участието си в разработените от 
Центъра игри „Флашко в страната на 

спамчетата“ и „Флашко треньор“ над 
150 деца научиха основни правила за 
безопасност в интернет и получиха 
съвет на място от екипа специалисти. 
Заинтересованите родители получиха 
разработената от Центъра книжка 
„Десет мита за „страшния“ интернет“.  
За да достигнат до повече семейства, 
експертите от Националния център за 
безопасен интернет се включиха в 
изложението “Expo4Kids”, което се 
проведе в мол „Галерия“ в Пловдив. 
Събитието включваше консултации, 
интерактивни игри и раздаване на 
награди и информационни материали - 
„Десет мита за „страшния“ интернет“ и 
„Договор за безопасен интернет“.

 

 

 
Димитър Александров, областен управител на област Шумен, говори по време 

на кръглата маса за защита на децата в киберпространството 
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Ролята на фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” на 
закрилник на децата от заплахите, 
свързани с интернет и мобилната 
комуникация, и на катализатор за 
заздравяване на институциите, 
отговорни за справянето с тези 
заплахи, е широко призната на местно 
ниво. Кметове на градове като Варна, 
Шумен, Русе, Враца, Силистра, 
Пазарджик, Димитровград, Ямбол и 
София, както и множество училищни 
директори потърсиха или продължиха 
партньорството си с Фондацията с цел 
заедно да работят за 
институционализацията на обучения и 
часове по интернет заплахи, агресия и 
стратегии за справяне. През годината 
множество деца, младежи, родители, 
училищни психолози и социални 
работници участваха в обученията, 
семинарите и отворените уроци, 
организирани от Българския център за 
безопасен интернет съвместно с 

местните публични власти и други 
НПО. Участниците научиха много за 
най-честите капани при игра, 
комуникация и пазаруване в интернет 
и за стратегиите за гарантиране на 
личната безопасност онлайн. 
На 10 ноември в Шумен се състоя 
кръгла маса на тема "Децата, кибер-
пространството и ние", в която взеха 
участие представители на местни 
институции, депутати, университетски 
професори, специалисти по кибер-
престъпления, ученици, учители и 
родители. Българският център за 
безопасен интернет, в сътрудничество 
с Международната академия за 
обучение за разследване на кибер-
престъпления и Шуменския 
университет, изготвиха план за 
въвеждане на специална училищна 
програма по интернет безопасност и 
защита на информацията онлайн, който 
беше изпратен на Министерството на 
образованието, науката и младежта. 

Разработване на информационни и обучителни материали и методики 
 
През годината бяха разработени 
множество материали и онлайн 
ресурси съвместно с други НПО, 
правителствени институции и частни 
фирми. Очакваният резултат от раз-
пространението им е по-голямата 
информираност сред младите хора и 
родителите им относно съществува-
щите интернет заплахи и културата на 
отговорно онлайн поведение.  
 
В Деня за безопасен Интернет на 7 
февруари беше представена за първи 
път най-новата образователна 
триизмерна видео игра от типа куест, 
разработена съвместно с екипа на 
сайта Dechica.com, на чиято база 
стартира ученическо състезание. На 
официална церемония на 28 юни 
образователната игра „Зона на риск“ 
бе обявена от Българската интернет 
асоциация за най-добър продукт в 

категория „Наука и образование”. 
Освен това играта беше оценена 
високо и от Европейската мрежа от 
центрове за онлайн безопасност 
Insafe, като спечели второ място в 
конкурс на мрежата от 30 европейски 
центъра за онлайн ресурси през март 
2012 г. 
Националният център за безопасен 
Интернет с помощта на дарителската 
кампания на Райфайзен банк "Избери, 
за да помогнеш" преведе и издаде на 
български език „Семеен комплект за 
онлайн безопасност”, разработен от 
европейската мрежа Insafe в помощ на 
родителите на малките деца. Той е 
насочен към деца в предучилищна 
възраст, които започват сами да 
откриват интернет. Комплектът 
включва практически задания, 
упражнения, материали за рисуване и 
оцветяване, златни правила за 
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безопасност, семеен договор, 
ситуационни карти и стикери. В помощ 
на родителите беше разработен и 
наръчникът „Десет мита за „страшния“ 

интернет“, който ориентира родителите 
кои са най-реалните и най-често 
срещани опасности за децата онлайн. 

 
 
Едно от обученията на Центъра за 
безопасен интернет - дистанционен 
курс за обучение по онлайн 
безопасност, беше преведен и 
адаптиран от екипът в Сараево на 
организацията „Спасете децата – 
Норвегия”. С решение на 
Министерството на образованието 
този курс беше въведен в училищата в 
Босна и Херцеговина. На базата на 
този курс и по инициатива на Община 

Варна беше разработен курс за 
дистанционно обучение за 
професионалисти – учители и социални 
работници – и през октомври беше 
даден старта на обучението. 
Австрийският Център за безопасен 
интернет адаптира методиката на 
Фондацията „Превенция на виртуално 
и реално насилие чрез интерактивно 
обучение в училище” и издаде 
наръчник за учители. 

 
Интернет страница на играта „Зона на риск”, www.game.safenet.bg 
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Бележник за първокласници „Всепомниче“ 
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Форсайт 
 
SPRING 
 
Целта на проекта „Проучване на 
научните постижения и основната 
изследователска инфраструктура в 
областта на околната среда в Китай: 
форсайт, потенциални възможности и 
пътни карти ” (SPRING) бе да изследва 
както екологичните последици от 
бързото икономическо развитие на 
Китай, така и европейските 
предизвикателства пред околната 
среда, чрез сътрудничество и обмен на 
знания между европейски и китайски 
изследователи, както и чрез изработ-
ване на пътна карта и визия за научно 
сътрудничество между ЕС и Китай. 
Тази цел бе постигната чрез марки-
ране на областите, в които въз-
действието върху околната среда, 
произтичащо от икономическия 
растеж, би могло да бъде сведено до 
минимум или напълно отстранено чрез 
промяна на настоящите тенденции в 
производството и потреблението. 
 
Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” отговаря за форсайт 
дейностите по проекта. Една от 
първите дейности за 2012 г. на 
сътрудниците на Фондацията, 
работещи по  SPRING, бе активното 
разпространение на информация за 
онлайн проучването на технологиите в 
сферата на околната среда, които бяха 
идентифицирани като ключови по 
време на работната среща, проведена 
в Пекин. Целта на това проучване бе 
да се определят тези от тях, които 
могат да намалят ефекта от факторите, 
оказващи негативно въздействие върху 
околната среда в Европа и Китай в 

близките години. Повече от 1000 
експерти в сферата бяха поканени да 
участват в онлайн анкетата чрез 
социални медии като фейсбук и туитър 
и чрез таргетирани и-мейли. За да 
могат максимално много китайски 
експерти да попълнят проучването, 
анкетата беше преведена на китайски. 
Проучването и на двата езика 
приключи в края на юли месец, с 
общо 218 участници. То включваше 50 
технологии -  
по 10 в петте области на околната 
среда,  разглеждани в проекта, а 
именно климатични промени, води, 
атмосфера, опазване на биологичното 
разнообразие и почви. Списъкът с 
приоритизираните технологии бяха 
използвани като подготвителни 
материали за участниците в работната 
среща за създаване на пътни карти, 
проведена в рамките на 
конференцията и изложението 
„Изтокът среща Запада” 2012 в 
Никозия, Кипър. След работната 
среща, сътрудниците на Фондацията 
подготвиха образец на доклада, 
съдържащ пътните карти, който беше 
сглобен и редактиран от Китайския 
институт за водни ресурси. 
Фондацията изработи втората глава на 
документа, описваща форсайт 
методологията, приложена по време на 
изпълнението на проекта. Последната 
дейност ще бъде през месец януари 
2013, когато резултатите от SPRING и 
форсайт методологията ще бъдат 
представени по време на 
заключителен семинар в Брюксел. 
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PACITA 
 
През 2012 г. фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” продължи 
стратегическите си усилия за 
насърчаване на въвеждането на 
технологичните оценки в публичните 
политики и в процесите на взимане на 
решения и законотворчество. Проектът 
„Парламенти и гражданско общество 
за технологична оценка” (PACITA) е 
официално включен от Европейската 
комисия като добра практика и 
приоритет за наследника на Седма 
рамкова програма - "Хоризонт 2020". 
Това е признание за значението на и 
ползите от технологичните оценки в 
демократичните системи за вземане на 
решения в рамките на ЕС. Освен това 
то подчертава значението на усилията 
на Фондацията като основния 
застъпник за по-отворени, по-
прозрачни и по-отговорни политики 

особено по отношение на проблемите 
на науката, технологиите и иновациите. 
Основни резултати през 2012 г.: 
 
 През по-голямата част на 2012 г. 

екипът на Фондацията участва в 
цялостен процес на проучване на 
възможностите за и препятствията 
пред създаването на структури за 
технологична оценка в страната. 
Бяха проведени дълбочинни 
интервюта с представители на 
мозъчни тръстове и промиш-
леността, с журналисти и учени, с 
представители на държавната 
администрация и с членове на 
Парламента. Констатациите показ-
ват, че има силно изразена 
необходимост за прилагане на 
методи за технологична оценка при 
изготвянето на решения и публични 

 
 
 

Фигура 4. Потенциално влияние на ключови технологии до 2030 г. 

Източник: Собствена анкета. 
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политики, но все още има малко 
информираност и разбиране на 
добавената стойност на 
технологичните оценки. Въз основа 
на изводите от този процес, 
Фондацията изготви анализ, който 
беше представен пред партньор-
ските организации по време на 
работна среща в Карлсруе през 
ноември 2012 г. 

 Организирани бяха два национални 
семинара, съответно през април и 
през септември, на които бяха 
обсъдени стратегиите за въвличане 
на заинтересованите страни и 
възможностите за институ-
ционализиране и оптимизиране на 
технологичните оценки в 
публичните политики и при 
вземането на решения. Присъс-
тваха представители на 
държавната администрация, 
организации на гражданското 
общество, учени и предприемачи. 
Tехнологичната оценка беше 
призната за необходим инструмент 
с потенциал за генериране на 
добавена обществена стойност.  

 Екипът на Фондацията взе участие 
в Лятно училище за технологични 
оценки, което се проведе в Лиеж, 
Белгия, през юни 2012 г. Фокусът 
беше върху съчетанието от 
теоретични и приложни подходи 
при използването на методи и 
инструменти за технологична 
оценка в справянето с общест-
вените предизвикателства и по-
специално – приложението им при 
взимането на решения в областта 
на енергетиката и околната среда. 
 

 Експерти от Фондацията взеха 
участие в няколко обучителни 
срещи за изграждане на капацитет 
в осъществяването на дълго-
срочната си цел за развитие на 
експертиза в прилагането на 
технологичните оценки. Фондация-
та вече е представена в 
международен интернет портал за 
технологични оценки, който 
съдържа информация за експерти, 
проекти и институти в цяла Европа 
- www.technology-assessment.info. 

 
EnVision2020 
 
През месец декември бе поставено 
началото на проекта „Визия за енер-
гийно развитие 2020 за градовете в 
Югоизточна Европа” (EnVision2020), в 
който Фондацията ще  приложи своя 
форсайт капацитет, в сътрудничество 
със Столична община и Софийска 
енергийна агенция, както и други парт-
ньори от цяла Европа.   
 
Проектът предвижда следните дей-
ности: 
 анализ на енергийния сектор и 

консумацията на енергийни 
ресурси в седем града от Юго-
източна Европа, както и на законо-
дателството и институциите, отго-

ворни за развитието и прилагането 
на енергийни стратегии; 

 идентифициране на ключови техно-
логии, жизнено важни за 
подобряване на ефективността на 
енергийното потребление в градо-
вете; 

 идентифициране и развитие на 
иновативни финансови инструменти 
за подкрепа на изпълнението на 
регионалните енергийни стратегии, 
които ще бъдат изготвени в 
рамките на проекта; 

 съставянето на технологични пътни 
карти и организирането на срещи 
на високо равнище за приемането 
им, както и разработване на 
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препоръки към месните и 
националните власти за прило-
жението на политики, базирани на 
пътните карти. 

 организиране на учебни семинари 
за идентифицирането и развитието 

на обща визия за енергийно 
потребление, както и развитието 
на общи законодателни приори-
тети, чрез обмяна на опит, 
практики и успехи в постигането на 
целите в областта на енергетиката. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЧАСТ ВТОРА 
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Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” е регистрирана в Цен-
тралния регистър на Министерството 
на правосъдието като неправител-
ствена организация в обществена 
полза. ЮЛНЦ в обществена полза са 
задължени да спазват допълнителни 
разпоредби за финансово отчитане и 
да представят годишни отчети за 
дейността си. 
 
През 2006 г. фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” 
регистрира АРК Консултинг ЕООД – 

консултантска фирма, създадена с цел 
по-добре да се оползотвори опита на 
организацията. Компанията предлага 
консултантски услуги в областта на 
иновациите и ИКТ. Тя също така 
разработва и изпълнява национални и 
международни проекти по рамковите 
програми на ЕС, Кохезионния и 
Структурните фондове.  
 
Фондацията и АРК Консултинг 
формират Групата на фондация „При-
ложни изследвания и комуникации“. 

Институционално развитие 
 
През 2012 г. служителите от Групата на 
фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” наброяват тридесет и 
двама души, двадесет и седем от 
които на експертни или ръководни 
длъжности, включително консултанти 
на непълно работно време, и пет на 
административни позиции. Екипът е 
съчетание от млади, добре образовани 
и силно мотивирани хора и опитни 
специалисти, които са известни със 
своя професионализъм и високо 
качество на работа си. 
 
Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” е разделена на две 
програми: „Инфорамционно общество” 
и „Иновации и технологичен трансфер”. 
 
Фондацията се управлява в съответ-
ствие с принципите на доброто управ-
ление, отчетността и прозрачността. 
Прилагането на тези принципи се 
изразява в: 
 
 Годишно одитиране от 1992 г. 
насам; 
 Одитиране на отделни проекти; 
 Публикуване в интернет на 
годишни отчети за дейността на 

български и английски език; 
 Редовно публикуване на информа-
ция за текущи проекти и събития на 
уебсайта на Фондацията с цел 
информиране на широката общест-
веност за своята дейност; 
 Публикации в медиите с цел пови-
шаване на ефективността на 
отправените препоръки и обществе-
ната информираност за подкрепяните 
каузи. 
 
През 2012 г. фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” работи по 
изпълнението на 25 проекта, фи-
нансирани от национални институции и 
международни организации. Сред тях 
се нареждат Европейската комисия 
(ГД „Научни изследвания и иновации”, 
ГД „Регионална и градска политика”, 
ГД Предприятия и промишленост” и ГД 
„Съобщителни мрежи, съдържание и 
технологии”), Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и 
Министерството на транспорта и 
съобщенията. 
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Екип 
 
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 
Любомир Сирков, Старши експерт 
Робърт Хикий, Експерт 
Адриана Димова, Експерт 
Венцеслав Козарев, Експерт 
Луиза Шахбазян, Експерт 
Благовеста Чонкова, Експерт 
Елена Велкова, Експерт 
Емилия Домусчиева, Експерт 
Методий Найденов, Експерт 
Станислав Кушлев, Технически сътрудник 
Александър Гергов, Технически сътрудник 
Проф. Марин Петров, Старши консултант 
Проф. Миланка Славова, Старши консултант 
 
Финансов отдел 
Цветослава Кьосева, Финансов мениджър 
Даниела Зайн, Счетоводител 
 
Технически сътрудници 
Огнян Апостолов 
Васил Игнатов 
Мирослава Стоянова 
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ФОНДАЦИЯ „ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМУНИКАЦИИ” (ГРУПАТА) 

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 

31 ДЕКЕМВРИ  2012 г. 

 
(всички суми са в хил.лева)  Прил.  31 декември  31 декември  

  2012 г.  2011 г.  

Активи  
   

Имоти, машини, съоръжения и 

оборудване  
5  20  58  

Инвестиционни имоти  6  232  244  

Общо дълготрайни активи   252  302  

Търговски и други вземания  7  594  395  

Парични средства и парични 

еквиваленти  
8  1,436  1,673  

Разходи за бъдещи периоди   91  29  

Общо краткотрайни активи   2,121  2,097  

Общо активи  

 

2,373  2,399  

    

Собствен капитал   1,720  1,758  

Търговски и други задължения  9  31  52  

Финансирания за бъдещи периоди  10  621  587  

Задължения за други данъци и такси   1  2  

Общо краткосрочни пасиви   653  641  

Общо пасиви  653  641  

Общо собствен капитал и пасиви 2,373  2,399  

Консолидираният финансов отчет е одобрен от Управителния Съвет на 28 юни 

2013 г. Консолидираният финансов отчет е подписан от името на Управителния  

Приложенията от стр. 65 до стр. 82 представляват неразделна част от този финансов отчет 
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ФОНДАЦИЯ „ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМУНИКАЦИИ” (ГРУПАТА) 

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 

31 ДЕКЕМВРИ 2012 г. 

 Прил. За годината, приключваща на:  

(всички суми са в хил.лева)  31.12.2012 г. 31.12.2011 г. 

Приходи  11  1,583  993  

Себестойност на продажбите  12  (1,659)  (1,189)  

Брутна печалба/(загуба)   (76)  (196)  

Други приходи от оперативна 

дейност  

 - 3  

Печалби/ (загуби) от обезценка   - 107  

Оперативна печалба   (76)  (86)  

Финансови приходи   53  37  

Финансови разходи   (11)  (8)  

Нетни финансови приходи  13  42  29  

Печалба преди данъци   (34)  (57)  

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

Нетна печалба/(загуба) за периода   (37)  (60)  

Друг всеобхватен доход  

 

 

Общ годишен всеобхватен доход  

 - - 

(37)  (60)  

 

Консолидираният финансов отчет е одобрен от Управителния Съвет на 28 юни 

2013 г. Консолидираният финансов отчет е подписан от името на Управителния 

 

 

 

 

Приложенията от стр. 65 до стр. 82 представляват неразделна част от този финансов отчет 
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ФОНДАЦИЯ „ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМУНИКАЦИИ” (ГРУПАТА) 

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 

31 ДЕКЕМВРИ 2012г. 

 
 
(всички суми са в хил. лв.)  Прил.  Неразпределена 

печалба 

Салдо на 1 януари 2011 г.   1,818  

Печалба за годината   (60)  

Салдо към 31 декември 2011 г.   1,758  

Салдо на 1 януари 2012 г.   1,758  

Печалба за годината  

 

 (37) 

Салдо към 31 декември 2012 г.  1,720 

 

 

Консолидираният финансов отчет е одобрен от Управителния Съвет на 28 юни 

2013 г. Консолидираният финансов отчет е подписан от името на Управителния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложенията от стр. 65 до стр. 82 представляват неразделна част от този финансов отчет 
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ФОНДАЦИЯ „ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМУНИКАЦИИ” (ГРУПАТА) 

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 

31 ДЕКЕМВРИ 2012г 

 
(Всички суми са в хил. лв.) Прил. За годината, 

приключваща на 

  31 

декември 

2012 г. 

31 

декември 

2011 г. 

Парични потоци от оперативна дейност     

(Загуба)/Печалба преди данъци   (34)  (57)  

Корекции за:     

Амортизации  5,6  55  53  

Нетни начислени приходи от лихви  

 

 

Промени в оборотния капитал:  

 (46)  (37)  

(25)  (41)  

  

(Увеличение)/Намаление на материални запаси   - - 

(Увеличение)/Намаление на търговски и други     

вземания и отсрочени разходи   (261)  (21)  

Увеличение/(Намаление) на търговски и други     

задължения   12  307  

Паричен поток от оперативна дейност   274  245  

 

Получени лихви  

  

45  

 

37  

Платен корпоративен данък   (3)  (3)  

Нетни парични потоци от оперативна     

дейност   232  279  

 

Парични потоци от инвестиционна дейност  

   

Покупка на имоти, машини и съоръжения и     

нематериални активи   (5)  (13)  

Нетни парични потоци от инвестиционната     

дейност   (5)  (13)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Приложенията от стр. 65 до стр. 82 представляват неразделна част от този финансов отчет 
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ФОНДАЦИЯ „ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМУНИКАЦИИ” (ГРУПАТА) 

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 

31 ДЕКЕМВРИ 2012 г. 

 
(Всички суми са в хил. лв.) Прил. 

 

За годината, приключваща на 

  31 декември 

2012 г. 

31 декември 

2011 г. 

Парични плащания за финансова 

дейност  

 - - 

Нетни парични потоци от финансова     

дейност   - - 

Нетно увеличение/(намаление) на 

паричните средства и паричните 

еквиваленти 

   

 237  266  

Парични средства и парични 

еквиваленти в  

   

началото на годината   1,673  1,407  

Парични средства и парични 

еквиваленти в  

   

края на годината  9  1,436  1,673  

 

 

 

Консолидираният финансов отчет е одобрен от Управителния Съвет на 28 юни 

 

 

 

 Приложенията от стр. 65 до стр. 82 представляват неразделна част от този финансов отчет 
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1. Резюме на дейността 

 

Фондация „Приложни Изследвания и Комуникации” („Фондацията”) е 

организация с идеална 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 

комуникационни технологии.  

Консолидираният финансов отчет на Групата към 31 Декември 2012 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 България. 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 2012 г. в Групата работят 35 служители.  

Този консолидиран финансов отчет е одобрен за издаване от Управителния Съвет 

на Фондацията на 28.06.2013 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 историческата цена.  

Консолидираният финансов отчет включва отчетите на Фондацията и нейните 

дъщерни дружества към 31 декември всяка година. Финансовите отчети на 

дъщерните дружества се изготвят за същия отчетен период като на 

дружествотомайка, 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.  
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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 прехвърлените активи. Дъщерните дружества се 

консолидират напълно от датата на придобиване, представляваща датата, на 

която Групата получава контрол и продължават да се консолидират до датата, на 

която този контрол престане да съществува. Където е необходимо, счетоводната 

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 дяловете 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 потенциални 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 активи, издадените капиталови инструменти, поетите пасиви към 

датата на придобиванe.  

Придобитите разграничими активи и поети пасиви и условни задължения се 

измерват първоначално 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 дъщерно 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, намалена с натрупаните загуби от обезценка. За целите на теста за 

обезценка, от датата на придобиването, 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.  
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Операции с неконтролиращи участия  

Неконтролиращите участия представляват дела от печалбата или загубата и 

нетните активи, 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 отчитат 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 счетоводни приблизителни оценки. Също така изисква при прилагането на 

счетоводната политика на предприятието ръководството да използва собствени 

преценки (Приложение 4).  

 

Нови стандарти и разяснения, приложени от Групата:  

Нови и променени стандарти и разяснения, които са издадени, но все още не са 

задължителни за прилагане за финансови периоди, започващи на и след 1 януари 

2012 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 основната 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 курсове, 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.  
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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 

придобити по стопански начин – от месеца, когато активът е влязъл в  

експлоатация. 

Когато балансовата стойност е по–висока от възстановимата стойност, 

дълготрайният материален 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 актива. Всички други разходи се признават в отчета 

за доходите в момента на възникване.  

Нематериалните активи са амортизирани на база на линейния метод върху 

оценения полезен живот на активите, който е 4-5 години.  
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2.5. Финансови активи  

Групата класифицира своите финансови активи в следните категории: финансови 

активи, отчитани 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 определя 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 придобит 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 финансови активи към 31 Декември 2012.  

 

Заеми и вземания  

Заеми и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или 

определени плащания, които не се котират на активен пазар. Те са включени в 

краткосрочни активи, с изключение 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 

ръководството на Групата възнамерява и има възможност да държи до падежа. 

Тези финансови 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 инвестициите 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 финансов 
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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 реализуема 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 процент 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 съответния разчет.  

Значими финансови затруднения на задълженото лице, вероятност за банкрут или 

финансово 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 овърдрафти. В баланса овърдрафтите се включват като 

краткосрочно задължение в категорията на краткосрочните заеми.  

 

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 
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оценяват по цена на придобиване и при последваща 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 начин, 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 рекласификацията става цена на придобиване за 

последващо отчитане.  

 

2.10.  Заеми 

Заемите се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с 

направените разходи 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 

класифицират като краткосрочни задължения, освен ако Групата има безусловно 

право да отсрочи уреждането 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 прилагането 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 бъдещи 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 

правоотношение, 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 2012 г. Групата 

не е отчела тези задължения. 
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2.13. Признаване на приходите  

Приходите включват справедливата стойност на продадените услуги, нетно от 

данъци върху добавената стойност и предоставени отстъпки. Групата признава 

приходи, когато сумата на прихода може да бъде надеждно определена и се 

очаква предприятието да получи бъдещи икономически изгоди съобразна 

критериите описани по-долу. Сумата на прихода не се приема за надеждно 

измерена, докато не се разрешат 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 възнаграждение 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 съотношението на извършената работа спрямо общите услуги които трябва 

да бъдат извършени. При възникване на обстоятелства които могат да променят 

първоначалните оценки на приходите, 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. 
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2.14.  Разпределение на дивиденти  

Групата не разпределя дивиденти.  

 

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 2012 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, финансови и монетарни мерки, които правителството 

предприема, както и от данъчните, регулаторни 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 

международната конюнктура. Ръководството не е в състояние да прецени 

пълноценно последствията 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 2012 г. Продължителността на кризата, както и забавеното възстановяване 

на индустриите и банковия сектор, може да доведат до намаление в оперативните 

парични потоци, възможността за получаване на нови заеми, увеличение на 

разходите и забавяне във времето или намаляване на планираните капиталови 

инвестиции.  
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Влияние върху клиентите/заемополучателите  

Клиентите или заемополучателите на Групата може да бъдат повлияни от 

пониската ликвидност, 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 обезценката 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.  

 

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 финансови институции. Групата има разработена и внедрена политика, 

която гарантира, че продажбите на услуги се извършват на клиенти с подходяща 

кредитна история.  
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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. Балансовите задължения в рамките 

на 12 месеца се равняват на преносните стойности, тъй като влиянието на 

дисконтирането е незначително.  

 

Към 31 декември  До 1  Между 1 и  Между 2 и 5   

2012 г.  година  2 години  години  Над 5 години  

Търговски и други      

задължения  31  - - - 

Към 31 декември  До 1  Между 1 и  Между 2 и 5   

2011 г.  година  2 години  години  Над 5 години  

Търговски и други      

задължения  52  - - - 

 

4. Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки  

Приблизителните оценки и преценки са базирани на натрупан опит и други 

фактори, включително 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 счетоводни 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 

събираемостта 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 2011  156  148  23  327  

Придобити  13  - - 13  

Отписани  - - - - 

Към 31 декември 2011  169  148  23  340  

Придобити  5  - - 5  

Отписани  - - - - 

Към 31 декември 2012  174  148  23  345  

Амортизация  

    

Към 1 януари 2011  152  67  22  241  

Разходи за амортизация  5  36  - 41  

Отписана амортизация  - - - - 

Към 31 декември 2011  157  103  22  282  

Разходи за амортизация  7  36  - 43  

Към 31 декември 2012  164  139  22  324  

Балансова стойност  

    

Към 1 януари 2011  4  81  1  86  

Към 31 декември 2011 

Към 31 декември 2012  

12  45  1  58  

10  9  1  20  
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6. Инвестиционни имоти 

 

 

 31.12.2012 г.  31.12.2011 г.  

Към 1 януари    

Балансова стойност в началото на периода  244  256  

Разходи за амортизация  (12)  (12)  

Балансова стойност в края на периода  232  244  

   

 
31 декември   

Отчетна стойност 303 303  

Натрупана амортизация  (71) (59)  

Балансова стойност  232  244  

 

 

Инвестиционните имоти на Групата, представляват апартаменти и офиси 

апортирани от собственика на Групата Фондация „Приложни изследвания и 

комуникации”. Инвестиционните имоти се представят в баланса на дружеството 

по историческа стойност, намалена с начислените  амортизации и загуби от 

обезценка.  

 

 

7. Търговски и други вземания 

 

 

 Към 31 декември 

 2012 г. 2011 г. 

Търговски вземания и вземания по проекти 580 381 

Надплатен корпоративен данък - - 

Други 14 14 

 594 395 

 

 

Балансовата стойност на търговските и други вземания е близка до тяхната 

справедлива стойност. 

 

8. Пари и парични еквиваленти 

 

 Към 31 декември 

 2012 г. 2011 г. 

Пари в каса 53 71 

Парични средства по разплащателни сметки 1,383 1,602 

 

 1,436 1,673 
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9. Търговски и други задължения 

 

 

 Към 31 декември 

 2012 г. 2011 г. 

Търговски задължения 31 52 

Задъжения по ДДС   

Други 

 

  

 31 52 

 

 

10. Финансиране за бъдещи периоди 

 

 
 31.12.2012 г. 31.12.2011 г. 

EK – Парламенти и гражданско общество  88  164  

за технологични оценки    

ЕК Интегрирана информационно-консултантска    

 349  361  

мрежа в подкрепа на бизнеса    

ЕК – Опитът на Китай в изследване на околната    

среда и инфраструктурата: прогнози, потенциал,  - 2  

пътна карта    

Спасете децата Норвегия” – За системен подход  - 16  

срещу сексуалните посегателства срещу деца 

онлайн  

  

Фондация ОАК – Реално и виртуално насилие:   

Превенция чрез интерактивно обучение в училище 51  34  

Световна Банка, програма Информация за  57   

развитие, Увеличаване на капацитета на бизнес    

инкубаторите в Източна Европа, Централна Азия,    

Северна Африка и Близкия изток да подкрепят    

клиентите си – малки и средни предприятия,    

Създаване на интегриран Център за безопасен  27   

интернет (четвърта фаза)    

ETNA Plus -Европейска мрежа в област транспорт  

Общо финансирания по проектни дейности  

45  - 

617  577  

Финансиране за имоти, машини и съоръжения  4  10  

 621 587 
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11. Приходи 

 

Приходите от дарения, финансирания и проекти за годината включват: 

 

 2012 г. 2011 г. 

EC -Създаване на интегриран Център за безопасен 

интернет (трета фаза) 149  249  

EC – Интегрирана информационно-консултантска мрежа в    

подкрепа на бизнеса  102  91  

ЕК – Между-регионално сътрудничество за съхраняване    

резултатите от научни изследвания  90  90  

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  

ЕК – Бизнес инструменти за стартиращи фирми в    

областта на интелектуалната собственост, рисковия    

капитал и предприемачеството  - 78  

ЕК – Научно-изследователски инфраструктури:    

форсайт и влияние  - 54  

Създаване на интегриран Център за безопасен    

интернет (втора фаза)  - - 

Мрежа между ЕС и Западните Балкани за обучение,    

подкрепа и насърчаване на сътрудничеството в проекти 

по 7РП в областта на наземния транспорт 

- - 

Създаване на интегриран Център за безопасен    

интернет (четвърта фаза)  200  - 

Фондация ОАК – Реално и виртуално насилие:    

Превенция чрез интерактивно обучение в училище  80  39  

Световна Банка, програма Информация за развитие,    

Увеличаване на капацитета на бизнес инкубаторите в    

Източна Европа, Централна Азия, Северна Африка и    

Близкия изток да подкрепят клиентите си – малки и 

средни предприятия 
202  - 

EK – Визии на гражданите за развитието на науката,    

технологиите и иновациите  58  30  

Други  271  86  

Приходи от финансирания по проекти  1 152  892  

Приходи от услуги  426  98  

Приходи от финансиране за ИМС  5  3  

 1,583 993 
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12. Себестойност на продажбите 

 

В себестойността на продажбите се включват: 

 

 2012 г. 2011 г. 

Разходи за материали и консумативи  10  15  

Външни услуги  797  614  

Амортизация  55  53  

Заплати и социални осигуровки  483  294  

Други разходи  288  213  

 1,659  1,189  

 

 

13. Финансови разходи, нетно 

 

 

 2012 г. 2011 г. 

Приходи от лихви 46 37 

Разходи за лихви - - 

Печалби/(загуби) от валутно-курсови 

разлики, нетно 

(1) (3)  

Други финансови разходи (3) (5)  

 (4) (8) 

Финансови приходи, нетно 42 29  

 

 

14. Разходи за данъци 

 

Основните компоненти на разхода за данъци върху дохода за годините, 

приключващи на 31 декември 2012 г. и 2011 г. са: 

 

 2012г. 2011г. 

Текущи данъци  (3)  (3)  

Отсрочени данъци  -  

Разходи за данъци  (3)  (3)  

 

Българското данъчно законодателство е обект на различни тълкувания и 

непрестанни промени. 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 Ръководството. 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. 
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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. Ръководството на Групата не разполага с информация, която 

би довела до значителни задължения в тази област.  

 

15. Сделки със свързани лица  

Групата е свързано лице с Сдружение “Център за изследване на демокрацията”, а 

посредством него и с и дъщерните му дружества.   

 

През годината са направени следните транзакции: 

Свързано лице Транзакции през 

годината 

Януари - 
Декември 31 декември 31 декември 

  

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

  

Транзакции Вземания Задължения 
Проект 1 

ЕООД  

Договор за 

консулантски 

услуги 

 
48 150 150 

 
48 

 Договор за наем 45 45  - - - 

Витоша Рисърч 

ЕООД 

Договор за 

разработване на 

изследователски 

проект 

- - - - - - 

 Консултации по 

проект ЕЕN 
- - - - - - 

 Консултантски 

услуги 
- - - - - - 

Център за 

Изследване на 

Демокрацията 

Договор за наем 45 45 - - - - 

  

90 138 150 150 
 

48 
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15. Сделки със свързани лица (продължение) 

 

Сделки с директори и други ръководни лица  

 
Дружеството също така има отношение на свързано лице с директори и 

служители с контролни функции. Общата сума на изплатените възнаграждения, 

хонорари и социални осигуровки включени в разходите за външни услуги са, 

както следва:  

 

 2012 2011  

Борд на Директорите 179 179 

16. Събития след датата на баланса  

Няма значими събития след датата на финансовите отчети на Групата, които да 

изискват специфично оповестяване  
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 

 

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 

КОМУНИКАЦИИ” 

 

Доклад върху консолидирания финансовия отчет 

 

Ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на Фондация 

„Приложни Изследвания и Комуникации” и нейните дъщерни дружества 

(„Групата”), включващ консолидирания отчет за финансовото състояние към  31 

декември 2012 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 Европейския съюз, и за такава система за вътрешен контрол, 

каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов 

отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се 

дължат на измама или грешка. 

 

Отговорност на одитора 

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този 

консолидиран 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 процедури 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 взема 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 цялостното представяне 

на финансовия отчет. 

 



  

  84 

 

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за 

изразеното от нас одиторско мнение. 

 

Мнение 

 

По наше мнение, консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа 

за финансовото състояние на Групата към 31 декември 2012 г., както и за нейните 

финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, 

завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансови 

отчети, приети в Европейския съюз.  

 

 

 

 

 

Светлана Симова    

Регистриран одитор  

ул. „Пирински проход 47, вх. Г ап. 1 

гр. София 

 

30.06.2013 г. 

 

 

 

 

 




