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Увод

През последните 22 години фондация „Приложни изследвания и комуникации“ 
(Фондация ПИК) се утвърди като водеща организация в сферата на иновационната 
политика и изследователската дейност в областта на социалните и икономическите 
науки в България. Фондацията подпомага създаването на подходящи условия за 
развитието и приложението на социалните и технологичните иновации, както и тези, 
свързани с околната среда. В същото време развитието на всяко общество, базирано 
на знанието и информацията, е съпроводено от множество известни и неизвестни 
рискове. В различните свои проекти фондация ПИК се стреми да извърши оценка 
и да предложи възможни начини за избягване или минимизиране на тези рискове.

Тематичният обхват на фондация ПИК включва: иновации в публичния сектор 
и управлението на човешките ресурси; гражданско участие при вземането на 
законодателни решения и изработването на политики за развитие на науката и 
технологиите; планиране на енергийната политика на местно равнище; оценяване и 
мониторинг на иновационната система; иновации на работното място; приложения 
на ИКТ в обществото. Отчитайки различните рискове, които иновациите носят 
със себе си, фондация ПИК също така се ангажира с изследвания, насочени 
към оценка на технологиите и опазване безопасността на децата и младежите 
в онлайн пространството. Географският обхват на дейностите на фондацията е 
с ясно изразен международен характер. Изпълнявайки своята мисия, освен 
с 28-те държави-членки на ЕС, фондация ПИК си партнира с организации от 
държавите в Западните Балкани, с Китай, Русия и страни от Централна Азия.

През 2013 г. фондацията обхваща нови изследователски области, свързани с 
иновациите. Докато технологичните иновации са в основата на експертния опит 
във фондацията, нови области като иновации на работното място, социалните 
иновации и устойчивите иновации добиват все по-голям приоритет. Като активен 
партньор в Европейската образователна мрежа за иновации на работното място 
(EUWIN), фондация ПИК подпомага иновативните модели на работното място, които 
подобряват производителността, креативността и комуникацията в организациите.

Фондация ПИК все повече осъзнава необходимостта от насочване на 
съвременните общества и икономики в нова посока, при която човешката 
дейност отчита ограниченията на околната среда. Устойчивите иновации 
предлагат интегрирани решения на сложни предизвикателства, породени от 
желанието да се подобрят условията за живот на непрекъснато нарастващото 
население, което, обаче, често се случва за сметка на околната среда и/или на 
задълбочаващи се проблеми от социално-икономическо и технологично естество.

Ежегодният доклад Иновации.бг за 2013 г., представен на Деветия национален 
иновационен форум, подчертава подновената тенденция на задълбочаване на 
разликите в иновационните показатели на България спрямо средните за Европейския 
съюз нива. Тази тенденция се проявява след 2010 г. в резултат на намаляването 
на държавното финансиране и настъпва след един сравнително добър за България 
период между 2006 и 2010 г., когато страната бе започнала да стопява разликата в 
показателите. Наблюдават се и положителни промени по отношение на иновационното 
развитие на България като повишението с повече от 20% на регистрираните търговски 
марки, изследователската и развойната дейност в бизнес сектора, нарастването 
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на износа на иновативни услуги, увеличаването на броя на съвместните публикации 
между публични и частни организации, както и на регистрациите на промишлен дизайн.

В рамките на Националния иновационен форум за девети път беше проведен 
националният конкурс „Иновативно предприятие на годината”. Отличените предприятия 
получиха награди в седем различни области според въздействието на тяхната 
иновационна дейност. Фирма “Мехатроника” АД получи приза в категория “Пазарно 
лидерство”; “Интерконсулт България” ООД бе отличена в област “Иновационен хъб”; 
в категорията „Иновативно новостартирало предприятие” бяха наградени фирмите 
„Уча.се“ ООД, „ХътГрип“ ООД и “Плейграунд Енерджи” ООД; „Робопартанс“ООД взе 
наградата в област “Социално въздействие”; “АМГ Технолоджи” ООД бе отличена в 
категорията “Устойчиво иновативно поведение”; „ДеКони Интернешънъл“ АД взе приза 
в област “Зелена иновация”, а “АМЕТ” ООД бе наградена в област “Качество на живот”.

Наградите за иновации са ключово допълнение към дейността на фондация ПИК в 
подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии. Като национален координатор на 14-
те български звена на Enterprise Europe Network, фондация ПИК успешно подпомага 
малкия бизнес в страната да се интернационализира и да създава иновации чрез 
стимули за нови бизнес партньорства и предоставянето на услуги по трансфер на 
технологии и проучване наличните възможности за финансиране. Някои от важните 
проекти за подпомагане на бизнеса с участието на фондацията са фокусирани върху 
насърчаване навлизането на ИКТ, осигуряващи качество на живота в напреднала 
възраст, върху стимулиране на иновациите на работното място, както и върху 
развитието на добри политики и подходящи условия за създаване на мрежи в гейминг 
индустрията. Фондацията продължава да изгражда своя капацитет и експертни 
познания по отношение на методите за изследване на бъдещето, събирателно 
наричани ‘форсайт’, както и в сферата на развитие на различни публични политики. 
Усилията в тази област варират от предоставяне на подкрепа при разработването 
на общински енергийни стратегии до развитието на метода за парламентарна 
технологична оценка в Европа и България. Не на последно място, фондацията успешно 
работи за стимулиране на по-широка обществена ангажираност при определяне на 
приоритетите в сферата на научните изследвания и иновациите чрез изследване, 
развитие и подкрепа на различни инструменти за по-широко обществено участие, 
което е от особено значение през новия програмен период 2014 - 2020 г. на ЕС.

В съответствие с мисията си да допринася за развитието на общество, основано 
на знанието, фондацията поставя акцент върху важността да се защитят онлайн 
потребителите, както и да се разшири достъпът до интернет в страната. Като 
член на мрежата от центрове за безопасен интернет InSafe и на Международната 
асоциация на оператори на горещи линии INHOPE, фондацията продължава да 
поддържа Националния център за безопасен интернет. Консултантите на горещата 
линия са отговорили на стотици обаждания от малолетни и непълнолетни лица, 
родители и учители, които са загрижени за онлайн безопасността на децата. 

Най-значимите постижения на фондация ПИК през 2013 г. включват: 

• През 2013 г. фондация ПИК и АРК Консултинг работиха по 26 проекта с  
общо 224 различни партньори от целия свят, включително организации на 
гражданското общество, държавни органи, изследователски и академични 
институции и частни компании.

• През 2013 г. фондация ПИК се ангажира с подкрепа на диалога между местните 
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власти и структурите на гражданското общество, както и на въвеждането на 
иновативни публични услуги, заставайки зад процедурата за оценяване и 
присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно 
равнище, координирана от Министерството на регионалното развитие.

• След обстойно събиране на информация чрез онлайн проучване и провеждане 
на дълбочинни интервюта със заинтересовани страни в сферата на иновациите 
в рамките на проекта „Сложни предизвикателства – иновативни градове“ 
(CCIC), финансиран от програма INTERREG IVC на ЕС и Министерството на 
регионалното развитие, фондацията анализира събраната информация и изготви 
доклад за състоянието на иновациите в публичния сектор. 

• В рамките на проекта „Насърчаване на способностите за оценка на научните 
изследвания, технологиите и иновациите в Югоизточна Европа” (EVAL-INNO), 
фондация ПИК проведе обучение за оценители и представители на съответните 
институции, занимаващи се с НИРД програми, политики и проекти.

• Онлайн играта „Зона на риск“, разработена от националния Център за безопасен 
интернет, беше номинирана за най-добро електронно съдържание в категорията 
„Е-обучение“ за наградите на Световния форум за онлайн съдържание. 

• В рамките на проекта ”Парламенти и гражданско общество за технологични 
оценки” (PACITA), фондация ПИК организира тридневно международно обучение 
в периода 17-19 април 2013 г. Проектът PACITA е финансиран от Седма рамкова 
програма на ЕС, а по време на обучението фондацията бе домакин на водещи 
европейски експерти с интерес към приложениетo на технологичните оценки 
при анализа и изработването на публични политики.

• В международния Ден за безопасен интернет на 5 февруари фондацията 
организира младежки парламент в Народното събрание, по време на който 
100 младежи приеха с мнозинство Харта на онлайн правата на младите хора в 
България. Събитието бе излъчено пряко онлайн.

• Петото издание на Фамилатлон бе проведено на 18 май. Фамилатлон е събитие 
на открито в гр. София, по време на което 30 спортни, арт и еко организации и 
повече от 80 доброволци взеха участие в различни семейни спортни, арт и еко 
дейности. По време на събитието повече от 2000 семейства бяха запознати с 
основните правила на онлайн безопасността на децата.

• В два последователни дни, 16 и 17 юли, фондацията проведе обучение на 
партньорите в проекта „EnVision 2020 - Енергийна визия 2020 за градовете в 
Югоизточна Европа”, последвано от експертна работна среща за идентифициране 
на ключови енергийни технологии. 

• В сътрудничество с Utrecht School of the Arts, партньор в рамките на проекта 
“Подкрепа за развитието на гейминг индустрията в Европа” (BOO-Games), през  
2013 г. фондацията разработи кратка версия на Регионалния доклад за 
състоянието на гейм индустрията, която се популяризира сред фирми от сектора, 
съответните отговорни институции и други заинтересовани страни.

• Като дейност по проекта „Насърчаване на способностите за оценка на научните 
изследвания, технологиите и иновациите в региона на Югоизточна Европа” 
(EVAL-INNO), през 2013 г. фондацията изготви анализ на изследователската 
дейност на Института по електроника към Българската академия на науките. 

• Като координатор на Enterprise Europe Network (EEN) в България фондация ПИК 
продължи подпомагането на интернационализацията на българските малки и  
средни предприятия чрез предоставяне на възможности за създаване на нови 
бизнес партньорства, насърчаване на иновациите във фирмите чрез трансфер 
на технологии и предоставяне на услуги в подкрепа на иновациите, както и 
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улесняване достъпа на българските предприятия до програми и финансиране 
от ЕС. Особено внимание тази година бе обърнато на сътрудничеството 
с националните и регионалните бизнес клъстери и разпространението 
на услугите на мрежата сред стартиращите компании. 200 нови фирми и 
бизнес и изследователски организации се възползваха от консултантските и 
информационните услуги на EEN през 2013 година.

• На 5 декември 2013 г. фондацията проведе Деветия национален иновационен 
форум на тема „Иновации и секторна конкурентоспособност,” по време на който 
беше представено състоянието на иновационната екосистема в България. В 
рамките на форума девет български фирми бяха отличени с награди в ежегодния 
конкурс за иновативно предприятие на годината.

• Фондация ПИК се присъедини към тематичната мрежа за достойно стареене  
AgeingWell - европейска мрежа от 16 партньора и повече от 40 асоциирани 
организации от бизнеса, академичните среди, неправителствения и публичния 
сектор, чиято цел е да подобри качеството на живот на възрастните хора чрез 
насърчаване навлизането на информационни и комуникационни технологии за 
достойно остаряване. 

• Фондация ПИК продължи тясното си сътрудничество с община Габрово в 
рамките на инициативата KNOW-HUB с цел подобряване на знанията, уменията 
и опита на местната администрация и експертите по иновации в разработването 
и прилагането на интелигентни и ефективни стратегии за иновации. Заедно с 
партньорите си от 10 района на ЕС, двете български организации си сътрудничиха 
при прегледа на регионалните политики и практики като определиха области и 
теми, нуждаещи се от подобрение, както и добри практики, които да споделят 
с партнорите си по проекта.

• През 2013 г. фондация ПИК стана част от мрежата ETNA Plus към националните 
центрове за контакт в тематичната област „Транспорт“ на Седма рамкова 
програма и Хоризонт 2020 на ЕС. Дейностите на мрежата са фокусирани върху 
насърчаване на активното участие на нови организации и региони в конкурсите 
и изследователските проекти на ЕС. Фондация ПИК участва в най-значимото 
събитие на мрежата ETNA Plus чрез съорганизиране на срещи бизнес с бизнес 
(B2B) и сесия за намиране на партньори в рамките на информационния ден 
“Интелигентен, зелен и интегриран транспорт,” проведен на 18 декември  
2013 г. в Брюксел.



ЧАСТ ПЪРВА

Програмни области
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Наука, иновации и информационно  
общество

Докладът Инова-
ции.бг осигурява 
ежегодна оценка 
на иновационния 
потенциал на бъл-
гарската икономи-
ка и на състояние-
то и възможности-
те за развитие на 
българската ино-
вационна система. 
Докладът отправя 

редица практически препоръки за подо-
бряване на обществената политика по 
отношение на иновациите в България, 
като се опира на най-новите теоретич-
ни и емпирични изследвания в света, и 
отчита специфичната икономическа, по-
литическа, културна и институционална 
рамка, в която се развива националната 
иновационна система. 

Следвайки установената методология от 
предходните издания, Иновации.бг 2013 
анализира състоянието и възможности-
те за развитие на националната инова-
ционна система на базата на пет групи 
показатели:

• съвкупен иновационен продукт;
• предприемачество и иновационни 

мрежи;
• инвестиции и финансиране на ино-

вациите;
• човешки капитал за иновации;
• информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ).

За поредна година Иновации.бг отделя 
специално внимание на развитието на 
българския ИКТ сектор и приноса му 
към икономическия растеж на страната. 
Докладът подчертава, че през послед-
ното десетилетие България и ИКТ секто-
рът са се утвърдили като успешен модел 
не само за изнесени центрове за об-
служване на клиенти и производство на 

софтуер и хардуерни елементи, но също 
така предоставят и условия за научно-
изследователска дейност и иновации, 
удовлетворяващи високите изисквания 
на мултинационалните компании. Ре-
гулярното изследване на предлагането 
на широколентов достъп до интернет, 
провеждано за трета поредна година 
от фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“, показва, че почти цяло-
то население на страната (98%) живее 
в населени места, където се предлага 
базов широколентов достъп, и по този 
показател България е сред водещите 
страни в ЕС. Оползотворяването на на-
ционалните предимства за постигане на 
цифров растеж може да бъде застраше-
но в краткосрочен план, ако напредъ-
кът на бизнес сектора в тази област не 
бъде подкрепен от ефективна държавна 
политика по отношение на предлагането 
на електронни публични услуги и насър-
чаването на ИКТ-базираните иновации в 
предприятията. 

Иновации.бг 2013 също така анализи-
ра иновационния потенциал на сектор 
фармация като един от приоритетните 
сектори за България, върху чиято осно-
ва следва да се развива интелигентна 
специализация на регионално и нацио-
нално равнище. Въпреки продължава-
щата икономическа и финансова криза 
секторът се характеризира със сравни-
телно високи и нарастващи нива на па-
тентна активност, износ, капиталови ин-
вестиции и производителност на труда.  
Резултатите от секторния анализ показ-
ват, че фармацевтичните компании, про-
извеждащи в България, са генерични, 
ориентирани към ниския ценови сегмент 
и изразходващи малък дял от своя годи-
шен оборот за НИРД.

Иновации.бг 2013
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Фигура 1. Разходи за НИРД в България 

Източник: НСИ, 2013.

Инвестиции и финансиране на иновациите

Както се отбелязва и в предишни из-
дания на доклада, няколко съществени 
предизвикателства ограничават потен-
циала на националната иновационна 
система:

• нисък дял на инвестициите в НИРД 
(0.57% от БВП през 2012 г.), осигурен 
предимно от външни източници и без 
ясен ангажимент за публична подкре-
па;

• концентрация на средствата за НИРД 
в един регион на страната;

• влошаващо се иновационно взаимо-
действие със спадаща стойност на 
възложените поръчки за изследова-
телска дейност от страна на предпри-
ятията;

• продължаваща неспособност на пра-
вителството и другите заинтересова-
ни страни да стимулират така нарече-
ните отворени иновации и трансфера 
на знания между изследователските 
институции и частния сектор;

• нисък дял на инвестициите в човешки 
капитал и слабо нарастване на броя 
на научните кадри.

През периода, изследван в доклада 
Иновации.бг 2013, няколко позитивни 
показателя оказват влияние върху на-
ционалната научноизследователска и 
иновационна среда. При участието си в 
Седма рамкова програма на ЕС за на-
учни изследвания и технологично раз-
витие за периода 2007-2013 българските 
учени продължават да реализират срав-
нително добра успеваемост. При съот-
насяне на успешните проекти спрямо 
националния БВП и разходите за НИРД 
страната заема съответно 5-то и 3-то 
място в ЕС27. Освен това през 2012 г. 
се наблюдава значително увеличение 
на средствата, които бизнесът инвести-
ра в НИРД. 

Същевременно в условията на икономи-
ческа криза българските правителства 
съсредоточиха усилията си върху оси-
гуряването на краткосрочна фискална 
стабилност и пренебрегнаха мерките, 
насочени към засилване на национални 
конкурентни предимства и стимулиране 
на устойчив икономически растеж, ос-
нован на нови технологии и качествен 
човешки ресурс. 
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на публичното финансиране в НИРД 
се компенсира предимно от сред-
ствата по линия на ЕС. Благодарение 
на тази положителна тенденция през  
2012 г. България не регистрира спад на 
общите разходи за НИРД от всички сек-
тори в страната до 0.34% от БВП. За 
първа година след началото на кризата 
се наблюдава и значително увеличение 
на ресурсите, които бизнесът инвестира 
в НИРД, най-вече под формата на съ-
финансиране по европейски програми.

С разработената от МИЕ Иновационна 
стратегия за интелигентна специали-
зация 2014-2020 българското правител-
ство потвърждава намерението си да 
постигне увеличение на разходите за 
НИРД, които към 2020 г. да достигнат 
1.5% от БВП – национална цел, заяве-
на още с приемането на Национална-
та програма за реформи 2011-2015 г. 
Приемането на амбициозната цел не е 
последвано от реални действия, които 
да увеличат финансирането в тази сфе-
ра. Продължаващият през 2012 г. спад 

  
 
 

Фигура 2. Разходи за НИРД по източник на финансиране,  
млн. лв

Източник: НСИ, 2013.

Националните приоритети в областта 
на научните изследвания, технологич-
ното развитие и иновациите са съсре-
доточени в работните варианти на но-
вите оперативни програми „Иновации 
и конкурентоспособност“ и „Наука и 
образование“, както и Иновационната 
стратегия за интелигентна специали-
зация. Въпреки че обхващат почти из-
цяло набора от инструменти за насър-
чаване на иновационната активност в 
страната през следващия програмен 
период 2014-2020 г., тези стратегически 
документи не се възприемат от заинте-
ресованите страни като истинска про-

ява на политическа воля за промяна. 
Трите документа запазват съществува-
щото статукво на разделение на минис-
терските ангажименти по отношение на 
научните изследвания, технологичното 
развитие и иновациите, и не създават 
устойчиви връзки между тези взаимно 
свързани и зависими сфери. 

Противно на идеята на ЕК да издигне 
в приоритет използването на регионал-
ните конкурентни предимства и да сти-
мулира разработването на специфичен 
набор от мерки, ориентирани към тяхно-
то развитие, Иновационната стратегия 

Национална иновационна политика
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ната сфера свидетелства за институцио-
нална недостатъчност в развитието и 
прилагането на политики в областта на 
иновациите. В процеса на планиране в 
България на следващия бюджетен пери-
од на ЕС 2014-2020 г. особено внимание 
трябва да се обърне на следните рефор-
ми и мерки:

• обединяване на множеството дър-
жавни звена за изпълнение и фи-
нансиране на изследователска и 
развойна дейност и иновации в 
единна административна структура;

• приемане на интегрирана нацио-
нална стратегия с акцент върху 
взаимодействието „наука-образова-
ние-иновации“ с малък на брой приори-
тети и концентрирано финансиране;

• осигуряване на приоритетно нацио-
нално съ-финансиране на български-
те организации, успели да привлекат 
средства от европейските рамкови 
програми за изследвания и иновации;

• приоритетна реализация на проек-
тите, финансирани по инициативата 
JEREMIE, и на Техно Парк София;

• фокусиране върху мерки за инова-
ционно развитие на нискотехноло-
гични микро- и малки предприятия;

• приоритизиране на мерки за ино-
вационно развитие в традицион-
ни сектори, като туризъм, текстил, 
строителство и селско стопанство;

• развитие на мерки за подкрепа 
на иновационната култура (музеи, 
международни форуми, учениче-
ски и студентски проекти и др.).

за интелигентна специализация се раз-
работва само на национално равнище. 
Европейските фондове остават основен 
източник на финансиране на иновацион-
ната политика на България, което не 
позволява постигането на съответствие 
между финансирането и националните 
цели и приоритети. Допълнително пре-
дизвикателство пред изпълнението на 
стратегията представлява броят на пер-
сонала, зает с НИРД, особено в някои от 
предложените за приоритетни сектори.

Докладът Иновации.бг 2013 подчертава 
дисбаланса по отношение на заплаща-
нето на учени и експерти на национа-
лен и географски принцип за проекти, 
финансирани по общоевропейски науч-
ни програми. Въпреки че тези проекти 
генерират „европейска добавена стой-
ност“, ЕК поставя в неизгодни условия 
участниците от новите страни членки 
и засилва изтичането на мозъци. Част 
от действията за промяна на същест-
вуващите практики могат да включват 
отстояване на позиция за използване 
на единна схема на заплащане, както 
и създаване на български проектен и 
административен капацитет в Брюксел, 
каквато е европейската практика сред 
много страни, общини, асоциации и 
фирми.

Практическите препоръки на предишни-
те доклади Иновации.бг важат със съща-
та сила и за 2013 г. Липсата на конкрет-
ни действия от страна на българските 
правителства в тази ключова за стра-

Девети Национален иновационен форум и Конкурс за иновативно предприятие

На 5 декември 2013 г. фондация “При-
ложни изследвания и комуникации” и 
Еnterprise Europe Network – България  
организираха Деветия национален ино-
вационен форум на тема „Иновации и  
секторна конкурентоспособност”. Фору-
мът традиционно е подкрепен от Предста-
вителството на ЕК в България. Централ-
но място във форума и тази година заеха 
изводите и препоръките на годишния  

доклад Иновации.бг 2013 и провеждане-
то на Националния конкурс „Иновативно 
предприятие на годината”. Уникалният 
характер на форума се дължи на факта, 
че той обединява усилията на всички за-
интересовани страни за обсъждане на 
иновационната среда в страната и за 
предлагане на мерки за нейното опти-
мизиране.
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ние на държавни политики в тази сфе-
ра; (б) несъответствие между същест-
вуващите стратегически документи;  
(в) липса на национален механизъм за 
координация между заинтересованите 
страни; (г) липса на предвидимост и 
честа промяна на националните страте-
гически приоритети. Президентът също 
подчерта, че в постиндустриалната 
световна икономика на знанието Бъл-
гария не може да продължава да раз-
чита единствено на ценово предимство.

Г-н Огнян Златев, Ръководител на Пред-
ставителството на Европейската коми-
сия в България, отбеляза, че на фона 
на свития общоевропейски бюджет 
за следващия програмен период 2014-
2020 г. Европейската комисия и Пар-
ламентът отделиха най-големия в ис-
торията на Европейския съюз бюджет 
за научни изследвания и иновации, 
до който равноправен достъп имат и 
българските учени и иновативни фирми.
 

Д-р Огнян Шентов, Председател на  
Настоятелството на фондация „Прилож-
ни изследвания и комуникации”, откри  
Деветия национален иновационен  
форум и очерта няколко кръга от въ-
проси с ключово значение за конкурен-
тоспособността на страната. На първо 
място той подчерта необходимостта от 
радикално подобрение на публична-
та среда и политики не само в сфера-
та на иновациите, но и що се отнася 
до образованието, здравеопазването 
и антикорупцията. На второ място той 
акцентира върху натрупващата се кри-
тична маса от иновативни фирми и 
лидери, които успяват да компенси-
рат дефицитите в държавното упра-
вление и иновационната екосистема.
 
Президентът на Република България 
г-н Росен Плевнелиев изреди реди-
ца нерешени проблеми по отношение 
на националната иновационна систе-
ма, като например: (а) неинтегриран 
подход при разработване и изпълне-

Девети национален иновационен форум, от ляво надясно: г-н Росен Плевнелиев, 
Президент на Република България; д-р Огнян Шентов, Председател, фондация 

„Приложни изследвания и комуникации“; г-н Огнян Златев, Ръководител на 
Представителството на ЕК в България.
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нии в България, представи специ-
фиките на иновационната дейност в 
един от най-иновативните сектори в  
България - фармацевтичната индустрия. 

Г-н Ивайло Пенчев, Управител на  
„Уолтопия“ ООД и носител на наградата 
за иновативно предприятие на 2012 г., 
постави акцента върху необходимостта 
от добре функциониращо средно обра-
зование за развиване на конкуренто-
способен и иновативен бизнес в страна-
та. Това беше подкрепено и от носителя 
на наградата през 2010 г. г-н Стефан 
Деевски, Управител на „АМК“-Габрово. 
Той очерта възможностите на частния 
сектор за проактивно противодействие 
на тези тенденции с помощта на инди-
видуални или координирани инициативи.

Г-н Венцислав Славков, Председател на 
клъстер “Мехатроника и автоматизация” 
изказа тезата, че поради спецификите 
на самата иновационна дейност за нея 
е по-важна институционалната и бизнес 
средата, и едва на второ място същест-
вуването на ефективни механизми за 
директна подкрепа.

По време на форума Президентът  
Росен Плевнелиев връчи наградите на 
отличените предприятия в националния 
конкурс за „Иновативно предприятие на 
годината,  2013”.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор 
на група Иновации.бг  на фондация 
„Приложни изследвания и комуникации”, 
представи резултатите от доклада 
Иновации.бг 2013  и обобщи, че 
ситуацията в страната по отношение 
на научните изследвания и иновациите 
остава тревожна. Същевременно той 
очерта важни положителни тенденции 
като значително нарастващите за по-
редна година разходи за НИРД от стра-
на на бизнеса.

Г-н Томас Брънс, Съветник по търгов-
ските въпроси в Посолството на САЩ 
в България, отбеляза ценния принос на 
фондация „Приложни изследвания и ко-
муникации” за по-доброто разбиране и 
подобряване на иновациите и конкурен-
тоспособността на страната. В рамките 
на задълбочаващите се двустранни от-
ношения на България и САЩ в сферата 
на иновациите той направи преглед на 
основните канали за абсорбиране на 
иновации - преки чуждестранни инвес-
тиции, търговски и лицензионни сделки 
- и даде за пример нарастващия инвес-
тиционен интерес на технологично интен-
зивни американски фирми в сферата на 
биотехнологиите и телекомуникациите. 

Г-н Деян Денев, Председател на 
Асоциацията на научноизследова-
телските фармацевтични компа-

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група 
Иновации.бг към фондация „Приложни изследвания 
и комуникации“, представя доклада Иновации.бг на 

Деветия национален иновационен форум 
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областта на устойчивото и екологич-
но съобразено развитие);

• Устойчиво иновативно поведение 
(наличие на иновативна дейност 
през последните минимум 6 години);

• Социално въздействие (инова-
ция, имаща потенциал или оказала  
положително въздействие върху 
развитието на иновативно поведе-
ние в обществото);

• Иновативно новостартирало пред-
приятие (до три години от създава-
нето). 

Отличеното предприятие в област 
„Качество на живот“ е АМЕТ ООД 
- разработчик и производител на 
електронна медицинска апаратура – за 
своя апарат за унищожаване на ракови 
образувания в меките тъкани. 

В конкурса се включиха активни бъл-
гарски фирми, които имат успешно  
разработена и внедрена иновация за 
последните три години (след януари 
2011 г.). 

В конкурса бяха отличени фирми в след-
ните области: 
  
• Пазарно лидерство (иновативен 

продукт, наложил се на междуна-
родния пазар);

• Иновационен хъб (процесна инова-
ция, реализирана при поредица от 
клиенти);

• Качество на живот (иновация, има-
ща потенциал или довела до подо-
бряване качеството на живот на по-
требителите);

• Зелена иновация (иновация в  

Дискусия на Деветия национален иновационен форум, от ляво надясно: г-н Томас 
Брънс, Съветник по търговските въпроси в Посолството на САЩ в България; 
г-н Руслан Стефанов, Координатор на на група Иновации.бг; г-н Деян Денев, 
Председател на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични 

компании в България; г-жа Зоя Дамянова, Програмен директор, фондация ПИК;  
г-н Ивайло Пенчев, Управител на „Уолтопия“ ООД; г-н Стефан Деевски,Управител 

на „АМК“-Габрово; г-н Венцислав Славков, Председател на клъстер „Мехатроника и 
автоматизация” 
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да подобряват процесите и да оптими-
зират използваните ресурси. „Уча.се“ 
ООД разработва цялостна платформа 
за онлайн обучение, която включва ви-
део уроци, упражнения, алгоритми за 
връзка между упражненията и видео 
уроците, както и онлайн сесии с учители 
на живо. „Уча.се“ е единственият онлайн 
образователен ресурс, който следва из-
цяло учебната програма от 1-ви до 12-ти 
клас, утвърдена от Министерството на 
образованието и науката.

Двамата призьори в тазгодишното из-
дание на Националния конкурс са „Ме-
хатроника“ АД – за световно пазарно 
лидерство в разработването и произ-
водството на автоматични машини за 
пълнене и запечатване на гъвкави опа-
ковки за козметичната, хранително-вку-
совата, химическата и фармацевтичната 
промишленост, и „Интерконсулт Бълга-
рия“ ООД – водеща софтуерна и консул-
тантска компания с множество ИТ ино-
вации, внедрени в клиенти от различни 
сектори в целия свят. 

„ДеКони Интеренешънъл“ АД получи 
наградата за зелена иновация за техния 
мобилен „зелен“ образователен център 
за деца и възрастни „3D Екобус“. „АМГ 
Технолоджи“ – иновативно предприятие 
в областта на нанотехнологиите – бе от-
личено за устойчивото си иновативно 
поведение. „Робопартанс“ ООД получи 
отличието за социално въздействие за 
едноименното училище по роботика, на-
сърчаващо интереса на учениците към 
физиката, компютърните науки, матема-
тиката и информационните технологии. 

За пръв път тази година имаше специ-
ална категория за иновативни новостар-
тирали предприятия, в която бяха отли-
чени три български фирми. „Плейграунд 
Енерджи“ ООД разработва и произ-
вежда иновативни играчки за детска 
площадка с вграден генератор, който 
превръща кинетичната енергия в звуци 
и светлина със стимулиращ и образова-
телен ефект. „Хътгрип“ ООД разработи 
софтуер, който помага на малки, средни 
и големи предприятия да предвиждат и 
предотвратяват производствени аварии, 

Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев заедно с победителите 
в националния конкурс „Иновативно предприятие на годината 2013” 
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CCIC

Проектът “Сложни предизвикателства 
- иновативни градовете” (CCIC) 
стартира през януари 2012 г. като 
партньорство между 14 организации 
от 10 държави. Проектът се реализира 
с подкрепата на програма INTERREG 
IVC и Министерството на регионалното 
развитие на Република България. 
Проектът изследва възможностите 
за успешна и устойчива политика в 
сферата на иновациите в публичния 
сектор, като се насочва към местните 
и регионалните власти в Европа. Като 
единствена организация в консорциума, 
която не представлява публична 
институция, фондация ПИК изпълнява 
важна за проекта роля - разработване 
на цялостната методология на проекта 
и предоставяне на експертни познания 
в сферата на иновационната политика 
при изготвяне на аналитичен доклад 
за публичните иновации на местно и 
регионално равнище.

През 2013 г. усилията на екипа в рамките 
на проекта CCIC до голяма степен бяха 

фокусирани върху разработването на 
аналитичен доклад за иновациите в 
публичния сектор. Основна цел на 
доклада бе да направи преглед на 
начините, по които се осъществяват 
иновациите в публичния сектор 
на местно и регионално равнище. 
Анализираните данни бяха събрани 
чрез онлайн проучване (с повече от 850 
респондента) и дълбочинни интервюта 
със заинтересовани страни в сферата 
на иновациите (експерти, мениджъри, 
специалисти в областта на иновациите, 
парламентаристи, представители на 
гражданското общество) от страните, 
участващи в консорциума. 

Докладът акцентира върху важни 
тенденции, свързани с влиянието на 
определени характеристики върху 
иновационното мислене и участието в 
иновационните процеси и вземането 
на решения. Докладът прави анализ на 
разбирането на иновациите в публичния 
сектор, стимулиращите фактори и 
пречки пред иновациите. Специално 

Девети национален иновационен форум, 
София, 5 декември 2013 г. 
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и заинтересованите страни на местно 
равнище, предоставяйки обща теоретич-
на и емпирична рамка на процеса на 
иновации в публичния сектор. Пълният 
текст на доклада може да бъде намерен 
на сайта на фондация ПИК, както и на 
сайта на проекта.

Освен работата по аналитичния доклад, 
през 2013 г. екипът на фондация ПИК 
участва в два тематични семинара, фо-
кусирани върху ролята на иновациите в 
обществените поръчки и в публичните 
предприятия. Ролята на фондацията по 
време на тези семинари бе да обобщи 
дискусиите между партньорите от мест-
ните и регионалните власти, базирайки 
се на своя опит в сферата на иноваци-
ите и политиките в областта на науката 
и технологиите.

ционалната методология за сравне-
ние (benchmarking);

• Изготвяне на оценка (benchmarking) 
на Института по електроника на БАН 
„Академик Емил Джаков” и предос-
тавяне на подкрепа при провежда-
нето на оценката на унгарска про-
грама, стимулираща развитието на 
НИДТРИ;

• Изготвяне на доклад в резултат на 
проведената оценка на Института по 
електроника на БАН;

• Актуализиране и поддръжка на  
интернет-страницата на EVAL-
INNO, в т.ч. базата-данни, достъп-
на онлайн, както и „уики”-статии  
(www.eval-inno.eu).

Проведеният в София обучителен курс 
събра на едно място участници от Бъл-
гария, Румъния, Молдова и Гърция. Лек-
тори бяха представители от шест държа-
ви - Австрия, България, Гърция, Унгария, 
Черна гора и Сърбия. Курса посетиха 
общо тридесет и пет  експерти, стремя-
щи се да придобият допълнителни тео-
ретични и практически знания. 

Лекторите от България взеха участие и 
в трите следващи обучителни семинара 

През 2013 г. продължи проектът  
„Укрепване на капацитета за оценка в 
областта на изследванията, технологии-
те и иновациите в Югоизточна Европа” 
(EVAL-INNO). Той премина от подготви-
телния етап към практическо изпълне-
ние, за да реализира основната си цел 
- подобряване на националния (Австрия, 
България, Гърция, Унгария, Черна гора, 
Сърбия) и регионален (Югоизточна Ев-
ропа) капацитет за оценка на научно-
изследователската дейност, технологич-
ното развитие и иновациите (НИДТРИ), 
както и подобряване на капацитета за 
изготвяне и възлагане на обществени 
поръчки в тази сфера. Като координа-
тор на проектните дейности за Бълга-
рия, фондация ПИК извърши:

• Подбор на лектори и провеждане на 
първия обучителен курс за изготвя-
не на оценки на НИДТРИ, който се 
проведе между 18-22 март 2013 г. в 
гр. София,  България. В събитието 
взеха участие настоящи и бъдещи 
оценители, както и ръководители на 
НИДTРИ-програми от управляващи 
органи и публични агенции;

• Осигуряване на подкрепа и обратна 
връзка при подготовката на институ-

EVAL-INNO

внимание се отделя на иновационните 
възможности, свързани с правилата и 
процедурите за обществени поръчки; 
определени финансови инструменти, 
използвани за подкрепа на или про-
изтичащи от определена иновация; ха-
рактерните връзки с представителите 
на гражданското общество; общинските 
предприятия като организации, стимули-
ращи възникването и разпространение-
то на иновации.  

Резултатите от аналитичния доклад 
бяха представени на партньорски-
те организации и други заинтересо-
вани страни по време на разширена 
работна среща на експерти и парт-
ньорите в проекта, която се прове-
де в Италия през септември 2013 г.  
Докладът служи като отправна точка за 
дискусия между партньорите по проекта 
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 Реализирането на проекта през година-
та премина и през практическото прило-
жение на институционалните показатели 
(benchmarks) за НИДТРИ. Това беше из-
вършено с помощта на методологията, 
подготвена от унгарския проектен парт-
ньор „ИФКА” (Public Benefit Non-Profit Ltd 
for the Development of the Industry IFKA) 
и външен експерт, както и с активно-
то съдействие на партниращите страни. 
Приложението на методологията имаше 
за цел да сравни и подобри работата на 
изследваните институции. В българския 
случай за обект на сравнителния анализ 
беше избран Институтът по електроника 
на БАН.

по проекта EVAL-INNO, които се прове-
доха в Унгария (15-19 април 2013 г.), Чер-
на гора (17-21 юни 2013 г.) и Сърбия (7-11 
октомври 2013 г.). 

Партньорите по проекта проведоха и 
консултативен семинар относно използ-
ването на обществените поръчки при 
възлагане на НИДТРИ оценки, който се 
състоя в Атина, Гърция, на 28-29 януари 
2013 г. По време на семинара бяха обсъ-
дени резултатите от проведеното срав-
нително проучване по темата в шестте 
партниращи си държави с участието на 
широк кръг експерти от страните учас-
тници, експерти от Европейската ко-
мисия и представители на Световната 
банка.

EVAL-INNO сравнителен доклад - България

Обучителен курс по EVAL-INNO,  
18-22 март 2013 г., гр. София, България   
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Стартиралият през 2010 г. Регионален 
иновационен монитор продължава да 
бъде една от водещите инициативи на 
Генерална дирекция „Предприятия и 
промишленост” на ЕК, която цели да 
стимулира експертизата в областта на 
иновационната политика в над 200 реги-
она в 20 държави - членки на ЕС. Ини-
циативата е насочена към създаване на 
мрежа от регионални експерти и орга-
низиране на обучения.

Основен елемент на Регионалния ино-
вационен монитор продължава да бъде 
интернет базираната платформа с ре-
гионални мерки за подкрепа на инова-
циите, стратегически документи и ин-
формация за организации във всяка от 
участващите държави.

През 2013 г. фондация „Приложни из-
следвания и комуникации” актуализира 
профилите на шестте български района 
за планиране, като се фокусира върху 
промените и тенденциите в сферите на 
икономическото развитие, изследова-
телската дейност и иновациите, инсти-

туционалната среда и управлението на 
иновационната политика. Също така 
бяха допълнени профилите на предста-
вените регионални организации с най-
новите проекти и инициативи в сферата 
на иновациите. 

С цел да се позволи хоризонтален срав-
нителен анализ на регионално равнище 
в ЕС в рамките на Регионалния инова-
ционен монитор плюс се предвижда 
изработването на 30 стандартизирани 
регионални доклада на базата на обща 
методология. През 2013 г. фондация 
„Приложни изследвания и комуникации” 
подготви доклад, посветен на инова-
ционния потенциал на Североизточен 
район. Анализът включва последните 
развития в регионалната иновационна 
политика, като отчита специфичния реги-
онален контекст и основните тенденции 
на национално и европейско равнище.

Регионален иновационен монитор плюс

Участниците в консултативния семинар по проекта EVAL-INNO 
относно приложението на обществените поръчки за възлагане на 

НИДТРИ оценки, 28-29 януари 2013 г., Атина, Гърция.   
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Управление на човешките ресурси в публичния научен сектор

METRIS

За трета поредна година фондация 
„Приложни изследвания и комуникации” 
участва в Metris - мрежа от кореспон-
денти, които набират нови идеи и про-
веждат бенчмаркинг проучвания на раз-
витието на социалните и хуманитарните 
науки в Европа. Metris е инициатива на 
Главна дирекция „Научни изследвания” 
към Европейската комисия, чиято цел е 
мрежата да стане основен източник на 
информация в сферата на социалните и 
хуманитарните науки в Европа. 

В съответствие с тази задача беше 
изготвен доклад за България, който 
разглежда последните развития в по-
литиките по отношение на социалните 
и хуманитарните науки, институционал-
ната рамка и механизмите за коорди-
нация, тематичните приоритети на на-
ционално равнище, изследователските 
институти, източниците на държавно и 
частно финансиране, както и научния 
продукт. Докладът подчертава липсата 

на национална политика в тази област. 
В отсъствието на интегрирана страте-
гическа рамка дори организациите с 
най-много опит и експертиза разработ-
ват свои собствени изследователски 
програми независимо от националните 
приоритети, най-често на основата на 
налично външно финансиране. Следните 
тематични области привличат най-голям 
интерес: конкурентоспособност, инова-
ции, престъпност, образование, заетост, 
здравеопазване, миграция и неравен-
ство.

Едно от основните заключения на до-
клада е, че системното използване на 
методи за оценка на въздействието и 
ефективността на публични програми, 
политики и стратегии е ограничено.  
Освен това на правителствено равнище 
не се забелязват съществени опити да 
се интегрират практиките за оценка на 
въздействието в процеса на разработ-
ването на политики.

През 2013 г. АРК Консултинг, консултант-
ското звено на фондация „Приложни из-
следвания и комуникации“, участва като 
регионален координатор в предпроект-
но проучване на възможностите за съз-
даване на нов сертификационен механи-
зъм за добро управление на човешките 
ресурси в публичния сектор в Европа. 
Като част от изследването бяха прове-
дени интервюта с представители на ин-
ституции, финансиращи и провеждащи 
научни изследвания в следните страни: 
България, Гърция, Румъния, Словния, 
Албания, Босна и Херцеговина, Македо-
ния, Молдова, Черна гора и Сърбия.

На базата на информацията, събрана 
от ключовите заинтересовани страни, и 
с помощта на новия сертификационен 
механизъм, Европейската комисия се 
стреми да предостави по-атрактивно ка-
риерно развитие за изследователи и по 
този начин да подпомогне изпълнение-
то на Стратегията за човешки ресурси 

в изследователската област. Бяха про-
ведени серия от интервюта в гореспо-
менатите държави с цел събиране на 
информация, която да подпомогне след-
ните дейности:

• разработване на сертификационен 
процес за добро управление на чо-
вешките ресурси в публичния сек-
тор;

• създаване на институционална 
структура, която ще провежда сер-
тифицирането;

• развитие на сценарии за конкрет-
ния начин на създаване на сертифи-
циращата структура и свързания с 
нея акредитационен механизъм;

• оценка на потенциала на инициати-
вата предвид съответните национал-
ни законодателни рамки и иденти-
фициране на потенциални ефекти на 
синергия с други сходни европейски 
и национални инициативи.
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Открит, прозрачен и основан на заслуги подбор на изследователи

Предстои публикуването на окончателен 
доклад, обобщаващ резултатите от  
общоевропейското проучване. На базата 
на проведените интервюта може да се 
направи предварителното заключение, 
че научноизследователските институ- 
ции в участващите в инициатива-

та страни възприемат предизвикател-
ствата, свързани с финансирането,  
инфраструктурата и човешкия капитал 
като по-належащи, отколкото подобря- 
ването на практиките за управление на 
човешките ресурси.

АРК Консултинг бе национален 
координатор и в друго общоевропейско 
изследване на управлението на 
човешките ресурси в публичните 
научноизследователски организации. 
Основната цел на проекта за открит, 
прозрачен и основан на заслуги подбор 
беше анализът на настоящата правна 
рамка и фактическата ситуация по 
отношение на процедурите по подбор на 
изследователи в ЕС27. АРК Консултинг 
проведе серия от структурирани 
интервюта в български министерства, 
университети и научноизследователски 
организации, за да:

• събере информация, нужна за оцен-
ка на нивото на откритост на проце-
дурите по подбор;

• идентифицира добри практики и ба-
риери пред открития подбор;

• обобщи възприеманите ползи от от-
крития подбор;

• опише настоящи и планирани нацио-
нални политики, стимулиращи откри-
тия подбор;

• оцени разходите за адаптиране на 
съществуващото и/или въвеждане-
то на ново законодателство за по- 
открити процедури за подбор.

Обобщените резултати от проведените 
интервюта разкриха, че заинтересовани-
те страни в сектора на научните изслед-
вания възприемат неатрактивното за-
плащане и остарялата изследователска 
инфраструктура като най-съществените 
пречки пред привличането и задържа-
нето на най-добрите кадри. Освен това 
беше поставен акцент върху ограничения 
кръг от потенциални кандидати - от Бъл-
гария, но особено от чужбина. Въпреки 
че отделни факултети имат обменни парт-
ньорства с чужди университети, а изсле-
дователски екипи участват в различни 
международни проекти, интегрирани по-
литики за интернационализация рядко 
са разписани в официални документи. 
Широко разпространено е мнението, че 
съществуващите механизми за подбор 
водят до задоволителни резултати и не 
са нужни реформи в процедурите.

Събраните емпирични данни за изисква-
нията и практиките по подбор в България 
ще допринесат за идентифицирането на 
възможни законодателни инициативи на 
европейско равнище, които биха могли 
да осигурят открити, прозрачни и осно-
вани на заслуги системи за подбор; за 
провеждането на детайлна оценка на 
разходите и ползите от тях; както и за 
формулирането на препоръки за бъдещи 
инициативи.
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През 2013 г. партньорите в KNOW-HUB 
организираха  поредица от семинари 
за взаимно обучение (Mutual Learning 
Circles), за да обсъдят ключови въпроси 
относно “Стрaтегиите и политиките за 
интелигентна специализация”, “Ефектив-
ни инструменти за иновационни поли-
тики” и “Настоящи проблеми и подходи 
за тяхното разрешаване”. Обменените 
знания ще се използват за съставя-
не на Планове за действие за всеки 
регион, които  включват специфични 
мерки за интелигентна специализация. 
В рамките на KNOW-HUB фондация  
„Приложни изследвания и комуника-
ции“ си сътрудничи активно с община 
Габрово – българският регион в проекта.  
Фондацията също така подкрепя инициа-
тивата на общината да направи преглед 
на икономическите резултати на мест-
ните фирми, за да определи ключови-
те конкурентни предимства на региона.                                                                          
Интернет страницата на проекта  
www.know-hub.eu, съдържа информация 
за регионални иновационни стратегии и 
инструменти, примери за добри практи-
ки, блог и бюлетин за важни дейности, 
свързани с интелигентни стратегии и ин-
струменти на политиката в ЕС, кратки 
лекционни клипове и библиотека с инте-
ресни публикации и доклади. В рамките 
на проекта  се подготвят  и две практи-
чески ръководства с добри практики на 
партньорите в KNOW- HUB.
 

KNOW-HUB

Проектът KNOW-HUB “Подобряване на 
регионалните компетенции в областта 
на стратегическото управление на ино-
вационните политики“ (INTERREG IV) 
има за цел да развие и обмени опита 
на европейските региони в разработва-
нето и прилагането на новото поколе-
ние интелигентни и ефективни стратегии 
за иновации. Проектът активно си съ-
трудничи с Платформата за интелигент-
на специализиция на ЕК (S3 platform) 
в работата по преразглеждане и подо-
бряване на стратегиите за интелигент-
но развитие на научните изследвания и 
иновации (RIS3).

KNOW-HUB стартира през януари 2012 г. 
и се реализира до декември 2014 годи-
на. В проекта участват 13 организации 
от 10 европейски региона, които споде-
лят добри практики и решения на общи 
проблеми за стимулиране на регионал-
ното развитие чрез по-добри политики.

Семинар от серията семинари за 
взаимно обучение в Марсилия, Олденбург 

и Валядолид, 2013 г.
 

Уебсайт на проект KNOW-HUB

Трансфер на технологии и подкрепа за 
бизнеса
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приоритетни оси: устойчив транспорт, 
безопасен и безпроблемен транспорт и 
транспортни системи, конкурентоспосо-
бност на европейския транспорт и науч-
ни изследвания.

През 2013 г. консорциумът на ETNA Plus  
започна работа по онлайн инструмент 
за търсене на партньори и покани за 
подаване на проекти, както и по учебна-
та програма за обучения на национал-
ните точки за контакт и подпомагащите 
ги организации. На 18 декември 2013 г. 
в Брюксел беше проведено и голямо 
брокерско събитие в рамките на Транс-
портния информационен ден, където 
фондация „Приложни изследвания и ко-
муникации“ организира срещите в област 
Електромобили и екологичен транспорт. 
В допълнение към обученията, иноватив-
ни транспортни фирми ще бъдат приети 
за обучение в ETNA академията и ще 
се включат в уебинари за изграждане 
на капацитет за участие в проекти по  
Хоризонт 2020.

ETNA Plus поддържа интернет страница-
та www.transport-ncps.net, която предла-
га информация в областта на транспор-
та - новини, изложения, информационни 
бюлетини, открити покани за кандидат-
сване, инструмент за търсене на парт-
ньори, материали за обучение, полезни 
контакти.

ETNA Plus е проект по Седма рамкова 
програма, който стартира през януари 
2013 г. и има за цел да насърчи ино-
вативното развитие в сектор транспорт 
чрез  подпомагане на международното 
сътрудничество. Проектът се изпълнява 
от мрежата на Националните контактни 
лица (НКЛ) и подкрепящите ги органи-
зации в областта на транспорта и се 
фокусира върху предстоящата програма 
Хоризонт 2020 - основният финансов ин-
струмент на ЕС за периода 2014-2020 г., 
насочена към осигуряване на глобална-
та конкурентоспособност на Европа.

ETNA Plus насърчава активното учас-
тие на настоящи и нови участници и 
региони в Хоризонт 2020 за транспорт-
ни изследвания и проекти по следните 

ETNA Plus - Eвропейската транспортна мрежа от контактни лица

Enterprise Europe Network – мрежата в подкрепа на предприемачеството

Седем години след създаването си  
Европейската мрежа за подкрепа на мал-
ките и средните предприятия Enterprise 
Europe Network подмогна повече от  
2.5 милиона организации да се въз-
ползват максимално от възможностите 
на единния европейски пазар. Мрежа-
та успя да привлече над 35 000 малки 
и средни предприятия на междуна-
родни събития като брокерски дни за 
трансфер на технологии и фирмени 
мисии. Най-голямата мрежа в Евро-
па за подкрепа на бизнеса допринася 
за конкурентоспособността на МСП, 

подкрепя интернационализацията им 
и достъпа до нови технологии и фи-
нансиране от страна на ЕС. Мрежата 
се състои от близо 600 информацион-
но-консултантски центрове с над 3000  
професионалисти и е представена в над 
50 страни.

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

Уебсайт на проект ETNA Plus
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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 ин-
струменти; проблеми, свързани с прила-
гане на европейски стандарти и много 
други теми, свързани с членството на 
България в ЕС. Мрежата включва 14 
партньора от 8 града на България и се 
координира от фондация „Приложни из-
следвания и комуникации”. 

Карта на офисите на EEN

Фондация ПИК разработи нов уеб сайт 
на Enterprise Europe Network – България, 
който е проектиран като уеб-базиран 
портал за предоставяне на информация 
за интегрирани бизнес, информационни 
и консултантски услуги с цел подкрепа 
на иновациите в България. Порталът 
функционира в няколко направления, 
всяко от които е съсредоточено върху 
приоритетите, заложени в програмата 
на мрежата. Всеки един от партньори-
те поддържа допълнителен, регионален 
сайт на мрежата. 

Обновеният уеб-портал на Enterprise Europe Network
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мехатроника и автоматизация, както и 
на Асоциацията на бизнес клъстерите 
в България. Фондация ПИК бе сред 
организаторите и популяризаторите 
на 4-та Балканска и черноморска 
конференция „Дни на клъстерите“, 
състояла се в София на 31 октомври и  
1 ноември 2013 г., която събра клъстери от 
България, Сърбия, Македония, и Турция.

международни изследователски проекти 
по различни европейски програми и 
инициативи, като например рамковите 
програми на ЕС, оперативните програми 
по структурните фондове и др.) 

ANUGA

Enterprise Europe Network и фондация 
ПИК организираха съвместно с Камарата 
за търговия, индустрия и навигация на 
Валенсия (Испания) брокерски бизнес 

Брокерски срещи

Фондация “Приложни изследвания и 
комуникации” организира ежегодно 
бизнес и технологични брокерски 
събития в различни икономически 
сектори като инженеринг, 
машиностроене, ИКТ, енергийна 
ефективност, хранително-вкусова 
промишленост. Този вид предварително 
уговорени срещи улесняват контакта 
на бизнеса и изследователските 
организации в търсенето на нови 
технологии и партньорства (вкл. за 

B2B срещи, ANUGA, 6-8 октомври 2013 г., Кьолн
WMC Барселона, CeBIT Хановер, CeBIT Евразия, SIMO Мадрид, ИКТ дни Вилнюс

Дейността на EEN - България през  
2013 г. е фокусирана върху различни 
сектори като ИКТ, който може да послужи 
като основа за по-бързото развитие 
на националната икономика, както и 
традиционните за страната хранително-
вкусова индустрия, мехатроника и 
автоматизация, текстил и др. Специален 
фокус е поставен на сътрудничеството 
с активните клъстери в България – 
фондация ПИК е член на Клъстера по 
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Бизнес мисия на немски фирми в Пловдив

Фондация ПИК, съвместно с Българ-
ската асоциация на електротехниката 
и електрониката (БАСЕЛ) и Търговско-
промишлената камара – Пловдив, ор-
ганизира мисия на немски фирми от 
областите водопречистване, електротех-
ника и електроника на 29 и 30 август  
2013 г. в Пловдив. Събитието създаде 
възможност за нови бизнес контакти 
между местните и немските фирми в 
тези области. Шестте немски компании, 
водени от tti-Magdeburg, EEN партньор, 
се срещнаха с 56 представители на  
42 български фирми. Различните фирми 
от двете страни установиха съвпадащи 
интереси за внедряване, поддръжка и 
техническа адаптация на предлаганите 
немски продукти за български клиен-
ти и поеха ангажименти за конкретни 
бизнес предложения. Няколко споразу-
мения за партньорство бяха подписани 
още в рамките на форума. Събитието бе 
открито от кмета на Пловдив и отразе-
но от всички по-големи местни печатни 
и електронни медии. Освен това през 
януари 2013 г. беше организирана  ин-
дивидуална бизнес мисия в София за 
немската компания ItN Nanovation AG и 
българската „Екомакс Био“ ООД като 
потенциални партньори в разработване-
то на технологии за филтрация на води.

срещи в рамките на най-голямото в све-
та изложение за храни и напитки ANUGA 
в Кьолн, Германия, 363 участници от 28 
страни проведоха 685 предварително 
заявени двустранни срещи. Екипът на 
EEN при фондацията оказа подкрепа в 
подготовката и на място на 18 български 
фирми. Много от тях бяха също част от 
търговската мисия на изложението, во-
дена от Изпълнителната агенция за на-
сърчаване на малките и средните пред-
приятия. 

Благодарение на доброто сътрудничест-
во с ИКТ фирмите в България, бяха ор-
ганизирани с чуждестранни EEN парт-
ньори няколко брокерски събития в 
рамките на най-големите международ-
ни изложения и конференции за ИКТ - 
World Mobile Congress Барселона (фев-
руари 2013), CeBIT Хановер (март 2013), 
CeBIT Евразия - Истанбул (октомври 
2013), SIMO Мадрид (октомври 2013), Eв-
ропейски ИКТ дни във Вилнюс (ноември 
2013). 16 български фирми от този сек-
тор бяха подпомогнати в подготовката 
си за участие и на място по време на 
срещите от екипа на EEN, като общо 
в петте брокерски събития бяха прове-
дени над 120 срещи между български и 
чуждестранни фирми за бизнес сътруд-
ничество, технологичен трансфер и съв-
местно участие в европейски проекти.

Фирмена мисия на германски фирми в Пловдив, 
съорганизирана от Enterprise Europe Network при фондация 

ПИК, 29-30 август 2013 г.
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на възрастните хора чрез насърчаване 
навлизането на информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) 
за достойно стареене (Ageing Well). 
Продължителността на живота на 
европейците става все по-голяма 
благодарение на икономическото 
развитие и напредъка на медицината 

Ляво: Дни на клъстерите в София, съорганизирани от Enterprise Europe Network при 
фондация ПИК; дясно: обучителен семинар от серията събития „В подкрепа на 

предприемачеството 2013“, организирани от EEN

ICT for AgeingWell

През 2013 г. фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ се включи 
в тематичната мрежа „ICT for Ageing-
Well”, финансирана от Програмата за 
конкурентоспособност и иновации на 
ЕК. Този проект си поставя за цел да 
създаде и развива европейска мрежа 
за подобряване на качеството на живот 

През март, съвместно с Интер Експо 
Център-София и Българската стопан-
ска камара, бяха  организирани биз-
нес и технологични брокерски срещи 
IndustryMatchMaking - IMM2013 в рам-
ките на международни специализирани 
изложения за металургия, автоматиза-
ция и мехатроника, транспорт. Този фо-
рум предостави отлична възможност за 
фирми и организации от България, Ве-
ликобритания, Сърбия и Турция да съз-
дадат бизнес контакти, да осъществят 
технологични трансфери или да участ-
ват съвместно в европейски проекти за 
конкурентоспособност и иновации. Фир-
мите обмениха опит и идеи, представиха 
постиженията си и актуалните тенден-
ции в техния бизнес.

В ролята си на координатор на българ-
ския EEN консорциум фондация ПИК 
постоянно организира вътрешни за 
консорциума събития, както и инфор-
мационни дни и обучителни семинари 
в рамките на годишния си календар от 
събития „В подкрепа на предприемаче-
ството“.

Освен това през 2013 г. екипът на EEN 
се включи в проекта EU IPR Helpdesk 
Ambassador Scheme – мрежа от реги-
онални точки за въпроси и консултации 
относно правото на интелектуална соб-
ственост в подкрепа на европейските 
малки и средни предприятия.
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Euroconsultants, S.A.  (Гърция) предста-
виха пред български участници от БЧК, 
НЗОК, медии и др. опита на своите 
страни в сферата на ИКТ услугите за 
достойно стареене и мястото на елек-
тронното здравеопазване през бъдещия 
финансов период 2014-2020 на ЕС.

Тематичната мрежа AgeingWell участ-
ва и в 12-тата Европейска AAATE 
(Advancement of Assistive Technology in 
Europe) конференция във Виламура, 
Португалия, с панел на тема „Бъдеща 
рамка на политиките в подкрепа на ИКТ 
за достойно стареене“, по време на кой-
то фондацията представи обзор на ме-
тодите за оценка на социално-икономи-
ческото въздействие на проекти в тази 
сфера.

Фондацията успя да привлече като клю-
чов асоцииран член на мрежата Българ-
ската асоциация по информационни тех-
нологии (БАИТ) като важен посредник 
при комуникирането на перспективните 
възможности за развитие на българския 
ИКТ сектор в тази ниша с огромен по-
тенциал за разрастване.

От самото си включване екипът, отго-
ворен за изпълнението на този про-
ект, участва активно в разработването 
и поддържането на информационния  
център на уебпортала на мрежата  
http://ict-ageingwell.net/

Официален старт на тематичната мрежа AgeingWell в България, 16 май 2013 г., 
Интер експо център-София

и здравните грижи. ИКТ решенията за 
достойно стареене са неотменна част 
от осигуряването на качествен живот 
на застаряващото население на Евро-
па. Съществуват редица инициативи на 
европейско, национално и регионално 
равнище, които обаче действат изоли-
рано.

Ето защо целта на тематичната мрежа 
AgeingWell е да създаде общност, която 
да събере на едно място водещите на-
ционални и регионални инициативи и ор-
ганизации, действащи в сферата на ИКТ 
за достойно стареене, и да подобри ко-
муникацията и сътрудничеството между 
тях. За да постигне тази цел, през тази 
година екипът на фондацията основно 
концентрира усилията си върху популя-
ризирането на мрежата и повишаването 
на осведомеността за възможностите в 
тази сфера пред ИКТ индустрията. Мре-
жата направи представянето си в Бъл-
гария в рамките на организирания от 
фондацията обучителен семинар „Елек-
тронно здравеопазване – възможности 
за финансиране на е-услуги в здравео-
пазването“ по време на международно-
то изложение за иновации в медицината 
БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ в Интер експо 
център – София.

На семинара партньорите по ли-
ния на „ICT for AgeingWell” Optimus 
Comunicaççes, S.A. (Португалия), 
Artica Telemedicina, S.L. (Испания) и 
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представи опции за бъдещата струк-
тура на финансирането на ИКТ ино-
вации в ЕС;

• Актуална информация и новини 
на уеб портала на мрежата www.
ict-ageingwell.net, чрез месечни-
те бюлетини и социалните мрежи  
(Twitter, LinkedIn).

Тематичната мрежа AgeingWell е 
отворена към ИКТ фирми, здравни 
заведения и други публични или 
частни доставчици на здравни услуги, 
клъстери, осигурителни дружества, 
заинтересовани инвеститори, местни 
власти. Създадена през 2012 г., мрежата 
вече включва над 40 организации от 
изброените видове в целия Европейски 
съюз.

До края на проекта „ICT for AgeingWell” 
през 2015 г. се предвижда:

• Разработване на насоки за внедря-
ване и споделяне на добри ИКТ ре-
шения за достойно стареене между 
водещите центрове за компетент-
ност (Good Practices Handbook);

• Наръчник с информация и насоки 
за развитието и съществуващите 
пазарни пречки в тази специфична 
ниша в различните държави на ЕС 
(Guidelines Handbook);

• Създаване на информационен цен-
тър за ИКТ за достойно стареене 
(ICT for Ageing Knowledge Centre);

• Разработване на стратегическа про-
грама за ИКТ в полза на застаря-
ващото общество (ICT For Ageing 
Society Strategic Agenda), която да 

Източна Европа, Централна Азия, Сред-
ния Изток и Северна Африка. Основно 
място в проведените дейности имаха 
организирането на множество обучител-
ни прояви и предлагането на услуги с 
висока добавена стойност на членовете 
на мрежата. Един от старшите експерти 
на фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“ беше избран за член на 
новия борд за периода 2013-2015 г.

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

През 2013 г. успешно приключи проектът 
ECAbit. Фондация „Приложни изследва-
ния и комуникации“ беше координатор 
на мрежата от бизнес инкубатори и 
технологични паркове в рамките на два 
мандата в периода 2008-2012 г. в парт-
ньорство и с подкрепата на програмата 
на Световната банка infoDev. Мрежата 
е основана през м. май 2005 г. в град 
Киев, Украйна, и цели да заздрави инку-
бационните и иновационните системи в 

 
Уебпортал на мрежата AgeingWell
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държанието на съкратения обобщаващ 
доклад, имащ за цел да представи из-
водите от направения анализ в рамките 
на проекта по начин, улесняващ комуни-
кирането на основните заключения към 
всички заинтересовани страни.

През годината консорциумът от парт-
ньори в проекта BOO-Games организи-
ра три тематични семинара с цел об-
съждане и представяне на информация, 
свързана със стимулирането на диги-
талните индустрии в Европа. Участвай-
ки в тези събития, фондация ПИК има 
възможността да задълбочи своята екс-
пертиза в областта и доразвие мрежите 
от контакти с европейски организации,  

EUWIN

Европейската образователна мрежа за 
иновации на работното място (EUWIN) 
бе сформирана в началото на 2013 г. с 
цел да подпомогне оптимизацията на 
производителността и иновативността 
на европейските предприятия. Мрежа-
та има за цел да въведе иновативни  
организационни практики за управление 
на човешкия ресурс, за организация на 
дейностите и за използване на техноло-
гии. В този контекст, организационната 
промяна в най-широк смисъл се фокуси-
ра върху отключване на скрития потен-
циал и продуктивността на служителите, 
подобряване на професионалната им 
удовлетвореност, както и подобряване 
на комуникационните канали и стратеги-
ческото познание на организационните 
лидери.

Проектът EUWIN работи за постигане на 
набелязаните цели чрез събирането на 
практически казуси и академично зна-
ние и предоставя тази информация на 
представители на различни организа-
ции и предприятия. Представители на 
мрежата ще могат да инициират инфор-
мационни кампании чрез каналите на 
социалните медии и да развият онлайн 
база от данни за знания в областта на 
иновациите на работното място. 

Изпълнението на проекта е фокусирано 
в 6 обособени региона: 

1. Дания, Швеция, Германия, Финлан-
дия и Норвегия.

2. Франция, Испания, Италия, Португа-
лия и Белгия (фр.).

3. Австрия, Унгария, Словения, Хърват-
ска, Чехия, и Словакия.

4. България, Румъния, Гърция, и Маке-
дония.

5. Великобритания, Ирландия, Холан-
дия и Белгия (фл.).

6. Литва, Полша, Латвия и Естония.

Началото на проекта EUWIN бе поста-
вено на 10 април 2013 г. в Европейския 
парламент в Брюксел. Представители 
на две български компании – ДеКони и 
УниТех Контрол – участваха в събитие-
то и представиха своите виждания за 
иновациите на работното място, както 
и въвеждането им в приложение. Съби-
тието, отбелязало официалния старт на 
проекта, събра около сто мениджъри на 
компании и законодатели, които обсъди-
ха подходи за организация на дейност-
ите по проекта EUWIN, така че да бъде 
показана важността на и нуждата от мо-
дерни работни места в Европа. 

BOO-Games

През 2013 г. проектът "Подкрепа за 
развитието на гейминг индустрията в 
Европа" (BOO-Games) надгради над 
основите, които бяха поставени през 
2012 г. 

Основните дейности на фондация ПИК 
през годината бяха съсредоточени вър-
ху изготвянето на съкратена версия на 
доклад от 472 страници със заглавието 
„BOO-Games Регионален аналитичен до-
клад“, който бе разработен от партньо-
рите по проекта и завършен в началото 
на 2013 г. Заедно с Университета по из-
куствата в Утрехт (HKU), който също е 
партньор в консорциума, фондация ПИК 
разработи структурата, дизайна и съ-
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Събитията бяха посетени от местни и 
европейски експерти в областта на ди-
гиталните игри, както и представители 
на бизнеса, клъстер мениджъри, финан-
сови експерти и законотворци от регио-
ните, представени в проекта, както и от 
целия ЕС. 

Последната фаза на проекта включва 
събирането и разработването на добри 
практики за подкрепа на гейминг секто-
ра. България е една от двете страни (за-
едно с Малта), в която ще бъдат транс-
ферирани добри практики. 

Тематичен семинар „Достъп до финансиране 
на малки и средни предприятия в креативните 
индустрии“, проведен на 14 юни 2013 г. в Париж, 
Франция. Събитието бе организирано в рамките 
на фестивала Дигитален свят FUTUR EN SEINE

Съкратен обобщаващ 
доклад BOO-Games

работещи в подкрепа на гейминг секто-
ра в Европа. Събитията включваха: 

1. Тематичен семинар „Подкрепа за 
гейминг индустрията: възможности 
за финансиране и комуникацион-
ни предизвикателства“, проведен в 
Щутгарт, Германия на 25 април 2013г. 

2. Тематичен семинар „Достъп до фи-
нансиране на малки и средни пред-
приятия в креативните индустрии“, 
проведен на 14 юни 2013 г. в Париж, 
Франция. 

3. Тематичен семинар „Достъп до па-
зари и схеми за международно 
сътрудничество в гейминг индус-
трията“, проведен на 13 септември  
2013 г. в Уест Мидландс, Великобри-
тания. 
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на сайтове и сваляне на вредно съдър-
жание. Екипът на Горещата линия актив-
но сътрудничеше с партньорските горе-
щи линии и ръководството на INHOPE и 
беше поканен да участва в обучението 
на новосъздадени горещи линии в Сър-
бия, Хърватия и Босна и Херцеговина. 
Представители на фондация ПИК споде-
лиха с екипите на новите горещи линии 
своя опит в обработването на сигналите 
и сътрудничеството с правоохранител-
ните органи с цел идентифициране на 
извършителите на незаконни действия в 
интернет и предотвратяване на посега-
телствата срещу непълнолетни.

Екипът на Горещата линия работеше и 
в тясно сътрудничество с консултант-
ската Българска линия за онлайн без-
опасност, поддържана от партньора по 
проекта Асоциация „Родители“. Обуче-
ните консултанти отговориха на стотици 
запитвания от непълнолетни, родители 
и учители, свързани с безопасността 
на децата в интернет. При получаване 

Безопасен Интернет за деца и младежи

През 2013 г. фондация ПИК продължи 
дейността си като координатор на На-
ционалния център за безопасен интер-
нет – член на Европейската мрежа от 
центрове за безопасен интернет Insafe 
и на Международната асоциация на ин-
тернет-горещи линии за защита на де-
цата от онлайн посегателства INHOPE. 

Горещата линия за борба с незаконно и 
вредно за деца съдържание и поведе-
ние в интернет Web112.net обработи поч-
ти 1000 сигнала, сред които за детска 
порнография, подмамване на деца през 
интернет с цел сексуална злоупотреба, 
лесно достъпно от деца вредно съдържа-
ние и онлайн-тормоз между връстници. 
По получените сигнали бяха предприети 
предвидените в работните процедури на 
Горещата линия действия: предаване на 
сигналите за незаконно съдържание и 
поведение на съответните компетентни 
служби в България или на партньорски-
те горещи линии по териториален при-
знак и сигнализиране на собственици 

Талисманът на Центъра за безопасен интернет Флашко играе с децата 
по време на тематична игра за търсене на съкровище в с. Доброславци

Защита на децата и младите хора в 
интернет
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През годината бяха проведени редица 
обучения на учители, ученици и 
професионалисти. Учители от училищата 
в районите Надежда и Нови Искър на 
София бяха обучени за прилагане на 
методиката „Превенция на виртуално 
и реално насилие чрез интерактивно 
обучение в училище“. Обучения на 
учители по темата за защита на децата 
в интернет бяха проведени в Сливен, 
Варна, Русе, Козлодуй и Селановци. 
Обучения на ученици бяха организирани 
във Варна, Дупница, Доброславци и 
София. На годишна среща на секретари 
на всички над 300 местни комисии за 
борба с противообществени прояви 
на малолетни и непълнолетни бяха 
представени дейностите и обучителните 
методики, по които работи Центърът 
за безопасен интернет. От септември 
до края на годината представител на 
фондация ПИК участва като лектор в 
серия от 4 обучения за инспектори от 
Детска педагогическа стая от всички 
райони в страната. Беше основно 
преработен и актуализиран курсът 
за дистанционно обучение по онлайн 
безопасност по проект с Дирекция 
„Превенции“ на Община Варна и нова 
група млади хора от варненските средни 
училища се включиха в обучението.

на сигнал за незаконно съдържание 
и поведение в неговата обработка се 
включваше екипът на Горещата линия. 
Съвместната работа позволи както да 
се предотвратят редица случаи на сек-
суални посегателства срещу деца в ин-
тернет, така и да се помогне със съвет 
при десетките случаи на тормоз между 
връстници и семейни проблеми, свърза-
ни с употребата на онлайн технологии.

Дейността на фондация ПИК за пре-
венция на рисковете за деца при упо-
треба на информационни и комуника-
ционни технологии през 2013 г. беше 
насочена към повишаване на позна-
нията на деца, родители, учители и 
професионалисти в сферата на пози-
тивната и безопасна употреба на Ин-
тернет и мобилни комуникации чрез: 
• провеждане на кампании и обуче-

ния; 
• проучване на тенденциите в използ-

ването на „новите технологии” сред 
децата;

• разработване на информационни 
материали и организиране на кам-
пании;

• насърчаване на сътрудничеството 
между всички заинтересовани стра-
ни от публичния, частния и неправи-
телствения сектор. 

Младежи, участващи в  младежки парламент по случай Деня за 
безопасен интернет 2013 г.
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опасен интернет беше организиран 
младежки парламент с подкрепата на  
Обществения съвет за безопасен интер-
нет. Над 100 ученика от София и страна-
та се събраха в Зала Изток на Народно-
то събрание, където в продължение на  
4 часа дискутираха и гласуваха Харта на 
онлайн правата на младите хора. За да 
се подпомогне отбелязването на Деня 
за безопасен интернет на повече мес-
та в страната, фондация ПИК разпрати 
плакати, брошури и други материали на 
повече от 40 училища и библиотеки.

Благодарение на активната дейност в 
областта на защитата на децата в ин-
тернет фондация ПИК беше поканена за 
член на Управителния съвет на европей-
ския проект за проверка и рейтинг на 
компютърните програми за родителски 
контрол SIP BENCH и беше избрана 
за представител на България в общо-
европейската изследователска мрежа  
„Децата на ЕС онлайн“.

Един от най-ефикасните методи да се 
достигне до родители и техните деца 
беше организирането и участието в 
различни извънкласни дейности като 
училищни празници, фестивали, детски 
изложения в различни градове. През 
май се състоя ежегодният „Фамилатлон“ 
– целодневен празник за семейства в 
Южния парк в София. Заедно с над  
30 партньорски организации, федерации 
и клубове бяха организирани различни 
игри, състезания и забавления за цяло-
то семейство. Чрез игри и състезания 
над 2000 семейства се започнаха с ос-
новните правила за защита на децата 
в интернет, а децата получиха подаръ-
ци от Центъра за безопасен интернет. 
Екип на фондация ПИК се включи в 
традиционните празници „София диша“ 
и „Седмица на мобилността“, както и в 
детски панаири и изложения в София и 
Бургас.

По случай международния Ден за без-
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при изработване на пътните карти, 
включително европейските политики 
в сферата на научните изследвания 
и иновациите за периода 2014-2020, 
както и глобалните предизвикател-
ства и съществуващите изследова-
телски пропуски. 

• Научно-изследователска среда и ре-
сурси за сътрудничество между ЕС 
и Китай е частта, представяща ре-
левантните заинтересовани страни, 
необходимия човешки ресурс, и из-
следователска инфраструктура, как-
то и  нужните финансови средства.

• Пътни карти – определяне на кон-
кретни приоритети за сътрудничест-
во между ЕС и Китай в сферата на 
околната среда е главата, в която 
са поместени пътните карти в тема-
тичните области на околната среда, 
разглеждани в проекта, а именно: 
климатични промени, води, атмос-
фера, опазване на биологичното 
разнообразие. В тази глава са пред-
ставени и конкретни мерки и препо-
ръки за всяка една от тези четири 
области.

• Приложение на пътните карти, къ-
дето са описани заинтересованите 
страни, участващи в ратифицира-
нето им, както и подробен план за 
изпълнение на мерките, заложени в 
пътните карти.

Докладът беше официално представен 
по време на последната конференция в 
рамките на проекта, проведена в Брюк-
сел през февруари 2013 г. Участниците в 
събитието одобриха доклада и обсъдиха 
бъдещи възможности за продължаване 
на съвместната работа на ЕС и Китай в 
сферата на околната среда.

Форсайт

SPRING

През месец февруари 2013 г. успешно 
приключи проектът „Проучване на на-
учните постижения и основната изсле-
дователска инфраструктура в областта 
на околната среда в Китай: форсайт, по-
тенциални възможности и пътни карти” 
(SPRING), чиято цел бе да създаде ста-
билна основа за ползотворно бъдещо 
сътрудничество и обмен на знания меж-
ду европейски и китайски изследовате-
ли в сферата на околната среда. Ролята 
на фондация ПИК в изпълението му бе 
изключително важна, тъй като именно 
фондацията отговаряше за форсайт за-
дачите, които бяха ключовите дейности 
в SPRING. 

Съществен резултат от SPRING е до-
клад, съдържащ пътни карти и научно-
изследователски приоритети. Докладът 
представлява обобщение от всички фор-
сайт дейности, изпълнени по време на 
проекта: работна среща за определяне 
на ключови технологии; онлайн проучва-
не на тези ключови технологиите; работ-
на среща за разработване на сценарии; 
работна среща за изготвяне на пътни 
карти. Докладът бе съставен и редакти-
ран от Китайския институт за водни ре-
сурси на база на съдържателната струк-
тура, разработена от фондацията. Също 
така, фондацията подготви описанието 
на форсайт методологията, приложена 
по време на изпълнението на проекта. 

Докладът се състои от следните глави:

• Резюме, представящо целите и 
структурата на документа.

• Въведение, описващо необходимост-
та от подобен доклад, както и под-
робности за форсайт методологията 
на проекта; представящо средата 
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следните дейности:
• Съставяне на въпросник за про-

веждане на интервюта от страна 
на партньорите със заинтересовани 
страни в сферата на енергетиката.

• Съставяне на кратък информацио-
нен документ за метода форсайт.

• Разработване на форсайт ръковод-
ство.

• Разработване на методология за 
провеждане на работни срещи за 
идентифициране на ключови енер-
гийни технологии.

• Разработване на въпросник за он-
лайн проучване на ключови енер-
гийни технологии.

Фондацията организира и обучение на 
партньорите как да прилагат методоло-
гията за идентифициране на ключови 
енергийни технологии. Обучението беше 
проведено на 16 юли и беше последвано 
от работна среща за обсъждане на клю-
чови за град София енергийни техноло-
гии. Сред тридесет и осемте участници 
в събитието имаше представители на 
университети, изследователски органи-
зации, ютилити фирми, неправителстве-
ни организации, община София, както 
и представители на фирми, работещи 
в сферата на енергийната ефективност. 
Събитието бе с продължителност един 
пълен работен ден, като след кратка въ-
веждаща сесия участниците бяха разде-
лени в тематични работни групи, всяка 
от които бе модерирана от експерт в 
съответната област, а именно: конвен-
ционална енергия, енергия от биомаса 
и енергия от ВЕИ. Под ръководството 
на модераторите участниците обсъдиха 
европейските и глобалните технологич-
ни тенденции в сферата на енергетиката 
и идентифицираха съответните ключови 
енергийни технологии, които имат по-
тенциала да подобрят конкурентоспосо-
бността и качеството на живот в София, 
а в дългосрочен план биха могли да под-
помогнат местната зелена икономика. 

Дефиниция на ключови енергийни тех-
нологии в контекста на EnVision2020:  

Необходимостта от по-ефективно из-
ползване на ресурсите е една от основ-
ните теми в политиката на Европейския 
съюз. Това е видно както от целите, по-
ставени в сферата на енергетиката и 
замърсяването на околната среда, така 
и от водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите,“ 
която е част от Европа 2020 — страте-
гия за интелигентен, устойчив и при-
общават растеж. В много от страните 
в Югоизточна Европа потреблението на 
енергия е сред най-високите на конти-
нента. И тъй като очакването е с тече-
ние на времето тези страни да достиг-
нат средното европейско икономическо 
равнище (БВП на глава от население-
то), взаимовръзката между енергийното 
потребление и икономическия растеж 
предполага, че енергийното потреб-
ление в този район ще се покачи над 
средните европейски нива.

Целта на Envision2020 е да предложи 
възможности за намаляване на енер-
гийното потребление, отчитайки прогно-
зираното му нарастване в случай на за-
пазване на настоящите тенденции, като 
в същото време се поддържат и дори 
подобряват условията за живот. Макар 
и да съществуват възможности за на-
маляване на енергийното потребление и 
емисиите на парниковите газове в раз-
лични сектори на икономиката, подобря-
ването на енергийната ефективност на 
съществуващия остарял сграден фонд 
би довело до значително намаляване на 
цялостното енергийното потребление. 
В други сфери като транспорта залогът 
също е голям, най-вече поради непре-
къснато нарастващия брой на личните 
автомобили в световен мащаб. 

Ролята на фондация ПИК в Envision2020 
е да разработи форсайт методологията, 
да обучи останалите партньори как да я 
прилагат и да подпомогне участващите 
в проекта общински и регионални вла-
сти в изпълнението на форсайт дейност-
ите. Именно в тази своя роля на мето-
дист през 2013 г. фондация ПИК изпълни 

EnVision’2020
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Подобни работни срещи за определяне 
на ключови енергийни технологии бяха 
организирани във всички участващи в 
проекта градове/райони. Определените 
в резултат на тези срещи технологии 
бяха използвани в последвалото онлайн 
проучване на ключови енергийни техно-
логии, чиято концепция бе разработена 
от екипа на фондацията. Проучването 
включваше две отделни части, първата 
от които имаше за цел да приоритизира 
европейските технологични разработ-
ки и тенденции и беше подготвена от 
фондацията, а втората бе посветена на 
ключовите технологии, идентифицирани 
от участниците по време на работните 
срещи за определяне на ключови енер-
гийни технологии в съответните градове. 
Изпълнението на форсайт дейностите 
продължава с анализиране на резул-
татите от онлайн проучването и разра-
ботване на концепция и провеждане на 
работни срещи за изготвяне на енергий-
ни пътни карти. 

Ключови енергийни технологии в кон-
текста на EnVision2020 са всички нови 
или значително подобрени енергийни 
технологии (за производство на енер-
гия), които имат потенциал да подобрят 
конкурентоспособността и качеството 
на живот в даден град/район, а в дъл-
госрочен план биха могли да подпомог-
нат зелената икономика в участващите 
в проекта градове/райони.

Ключовите енергийни технологии ще 
позволят на целевите градове/райони 
да развиват своите местни енергийни 
източници и системи във времеви хо-
ризонт от двадесет години, като едно-
временно с това свеждат до минимум 
негативните последици върху околната 
среда. Също така, тези технологии тряб-
ва да посрещат местните и регионални 
енергийни нужди по устойчив начин, 
както и да притежават потенциала да 
бъдат въведени в масова употреба.

PACITA

През 2013 г. фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” продължи 
усилията си за насърчаване на въ-
веждането на технологичните оцен-
ки в публичните политики и в про-
цесите на вземане на решения и 
законотворчество. Проектът „Парламен-
ти и гражданско общество за техноло-
гична оценка” (PACITA), финансиран по 

Седма рамкова програма на Европей-
ския съюз, включва 15 партньора от  
13 европейски държави, и има за цел 
да подпомогне изграждането на капаци-
тет в областта на технологичните оцен-
ки в Европа. Проектът беше официал-
но включен от Европейската комисия 
като добра практика и приоритет за на-
следника на Седма рамкова програма 

Среща на консорциума на Envision2020 в 
Загреб, Хърватия на 30 септемрви -  

1 октомври 2013 г.
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логични оценки, базиращи се както 
на експертни знания, така и на ме-
тоди, ангажиращи широката общест-
веност във формирането на публич-
ни политики. Участниците работиха 
върху задачи от реални казуси, като 
например геномика в здравеопазва-
нето и устойчиво потребление, кои-
то демонстрират сложните връзки 
между обществените предизвика-
телства, технологичните възможнос-
ти и политическите решения. 

• тридневен семинар на експертите в 
областта на технологичните оценки 
във Вилнюс, Литва през ноември 
2013 г. Сред основните обсъдени 
теми бяха кои групи заинтересовани 
страни, експерти, граждани и пред-
ставители на публични институции  
да бъдат включени в процеса на 
приложение на TО и каква трябва 
да е ролята на всяка една от тези 
групи за постигне на оптимални ре-
зултати.

Освен семинарите за изграждане на ка-
пацитет, екипът на фондация ПИК участ-
ва в Първата европейска конференция 
за технологични оценки, която се про-
веде в Прага, Чехия през март 2013 г. 
На конференцията присъстваха около 
300 международни експерта в областта 
на науката и публичните политики, как-
то и представители на държавната ад-
министрация, гражданското общество,  

- Хоризонт 2020. Това е признание за 
значението и ползите от технологични-
те оценки в демократичните системи за 
вземане на решения в рамките на ЕС, 
както и подчертава значението на уси-
лията на фондацията за по-прозрачни и 
отговорни политики, особено по отноше-
ние на проблемите на науката, техноло-
гиите и иновациите.

Като партньор в проекта PACITA, фон-
дация ПИК има уникалната възможност 
да изгради капацитет в областта на тех-
нологичните оценки и да си сътрудничи 
с мрежа от водещи ТО-организации от 
цяла Европа. През 2013 г. фондация ПИК 
участва в няколко обучения за постига-
не на дългосрочната си цел - развитие 
на солидна институционална база от 
компетенции и знания в областта на ТО. 
Сред събитията бяха:

• международен семинар на експер-
тите в областта на технологичните 
оценки в София, през април 2013г. с 
над 30 участника от цяла Европа с 
интерес към приложението на техно-
логичните оценки при анализа и из-
работването на публични политики. 
Обучението се фокусира върху ме-
тодите, използвани при технологич-
ните оценки, и тяхното приложение 
в мащабни ТО-изследвания. Опитни 
експерти от водещите TО-институции 
в Европа представиха различните 
методи за осъществяване на техно-

София, България - Участници в 
обучението за ТО практици;  

Снимка: Томас Михалек

София, България – Участници в 
обучението за ТО практици;  

Снимка: Томас Михалек
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все още не са институционализирани, и 

б) предоставят информация в процеса 
на формиране на европейската полити-
ка в две области от сферата на науката 
и технологиите, които биха могли да ока-
жат значително влияние върху живота 
на хората в близко бъдеще – телеасис-
тенция и телемедицина за остаряване в 
добро здраве и устойчиво потребление. 

Всеки проект се осъществява чрез из-
ползването на различен метод за тех-
нологична оценка. Това са World Wide 
Views - метод за допитване до голям 
брой граждани по определена тема и 
семинар на заинтересованите страни 
за обсъждане на предварително подгот-
вени сценарии. Заключенията от тези 
обсъждания са от значение за парла-
ментаристи  както на национално, така 
и на европейско равнище, тъй като кон-
султациите  се извършват едновременно 
в около 14 държави-членки.

 

През есента на 2013 г. стартира проектът 
„Гражданско участие в Хоризонт 2020” 
(Engage2020). В неговите рамки фон-
дация ПИК работи за насърчаване из-
ползването и въвеждането на политики, 
инструменти и практики за обществено 
участие в областта на изследванията и 
иновациите в програмата Хоризонт 2020. 
Проектът прави задълбочен преглед на 
съществуващите политики, структури, 
методи, подходи и инструменти за на-
сърчаване на обществената ангажи-
раност. Инструментите са обобщени и 
преработени с цел да съответстват на 
Големите обществени предизвикател-
ства, около които е изградена програ-
мата Хоризонт 2020. Консорциумът на 
Engage2020 се състои от шест органи-
зации, в които са представени експерти 
и практици в областта на науката, тех-
нологиите и иновациите с дългогодишен 
опит в прилагането на методи за анга-
жиране  на обществото на всички нива 
на управление (местно, национално, ев-
ропейско и глобално).

Приносът на фондация ПИК в проекта 
включва преглед на съществуващите 
европейски и световни практики за ан-
гажиране на обществото при правенето 
на научни изследвания и иновации. Това 
ще бъде постигнато чрез цялостен пре-
глед на литературата, както и консул-
тации с международни експерти чрез 
онлайн въпросник и лични интервюта. 
Резултатите от прегледа и картографи-
рането на методите за публично учас-
тие ще бъдат обобщени в справочник, 
в който ще бъдат предложени стъпки за 
разработването на политики, програми 
и проекти. Съдържанието на справоч-
ника ще бъде систематизирано според 
заинтересованите страни, които ще из-
ползват съответния инструмент, както и 
според Големите обществени предизви-
кателства, които трябва да бъдат пре-
одолени. На основата на справочника 
ще бъде разработена антология в елек-
тронен формат, която да послужи като 
въведение в практиките за граждан-
ско участие. Антологията ще представя 
вече утвърдени практики за обществено  

Engage2020

научни работници. Екипът на фондация-
та се включи в дебат между заинтересо-
ваните страни по теми, сред които бяха 
институционализиране на TО, публично 
управление и ТО, TО ориентирани към 
бъдещето, методи на участие за гражда-
ните, етични аспекти на TО.

Изпълнявайки своя стратегически анга-
жимент, а именно стимулиране на сре-
да на отворени и прозрачни политики 
и улесняване на комуникацията между 
вземащите решения в законодателния 
процес и различните заинтересовани 
страни, включително гражданите, през 
2013 г. фондация ПИК започна рабо-
тата по два пилотни проекта, в които 
ще бъдат приложени едни от най-раз-
пространените методи за технологични 
оценки. Двата проекта се осъществяват 
благодарение на съвместното усилие на 
партньорите по PACITA, за да: 

а) демонстрират потенциала на ТО в 
страни, в които технологичните оценки 
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Форсайт

Участието в проекта заедно с Датския 
борд по технологии, Института по техно-
логии в Карлсруе (Германия), Универси-
тета в Грьонинген (Холандия), INVOLVE 
(Великобритания) и DIALOGIK (Герма-
ния) само по себе си е признание за 
знанията, капацитета и последовател-
ността на фондацията в подкрепа на 
гражданското участие в законодателния 
процес. Основна цел е постигането на 
по-информиран и демократично легити-
миран процес на изработване на поли-
тики в сферата на науката, технологиите 
и иновациите. Чрез този проект фонда-
ция ПИК се възползва от изключителна 
възможност да продължи изграждането 
на капацитет в тази област и да почерпи 
от опита и създаде устойчиви връзки с 
организациите - глобални лидери в при-
лагането и насърчаването на методи за 
обществена ангажираност. 
 

ангажиране и ще подпомага читателя 
при избора му на подход, съответстващ 
на нейните/неговите нужди.

Друга основна дейност в проекта, коор-
динирана от фондация ПИК, е разработ-
ването и публикуването на серия анали-
зи на съответните политики, включващи 
обобщения на релевантни резултати от 
проекта Engage2020, както и свързаните 
с тях текущи политически процеси в об-
ластта на научните изследвания и ино-
вациите на европейско и национално 
равнище. Ще бъдат включени също така 
и предложения относно начините за ут-
върждаването на обществената ангажи-
раност при формулиране на политики, 
разработване на програми  и дефинира-
не на проекти. 



ЧАСТ ВТОРА
 

Управление
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Институционално развитие
 
Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е регистрирана в Централния 
регистър на Министерството на правосъдието като неправителствена организация 
в обществена полза. ЮЛНЦ в обществена полза са задължени да спазват допъл-
нителни разпоредби за финансово отчитане и да представят годишни отчети за 
дейността си.

През 2006 г. фондация „Приложни изследвания и комуникации” регистрира АРК Кон-
султинг 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 международ-
ни проекти по рамковите програми на ЕС, Кохезионния и Структурните фондове.

Фондацията и АРК Консултинг формират Групата на фондация „Приложни изслед-
вания и комуникации“.

През 2013 г. служителите от Групата на фондация „Приложни изследвания и кому-
никации” наброяват тридесет и трима души, двадесет и осем 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 про-
фесионализъм и високо качество на работата си.

Фондацията се управлява в съответствие с принципите на доброто управление, 
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 англий-

ски език.
• Редовно публикуване на информация за текущи проекти и събития на уебсайта 

на фондацията с цел информиране на широката общественост за своята дей-
ност.

• Публикации в медиите с цел повишаване на ефективността на отправените пре-
поръки и обществената информираност за подкрепяните каузи.

През 2013 г. фондация „Приложни изследвания и комуникации” и АРК Консултинг 
работиха по изпълнението на 26 проекта, финансирани от национални институ-
ции 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 техно-
логии”), програмите за трансрегионално сътрудничество Интеррег 4С и Югоизточна 
Европа (Структурните фондове на ЕС), Министерството на регионалното развитие, 
Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, и Световната банка.

Мрежата от партньори на Групата на фондация ПИК се разрастна и през 2013 г., 
като наброяваше 224 организации от цял свят, от които 95 организации на гражд-
наското общество, 53 научноизследователски организации и университети, публич-
ни власти и институции (42), както и 34 фирми. 
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Годишен отчет 2013 г. 

Броят на партньорските организации, съотнесен към броя на изпълняваните през 
2013 г. проекти  показва, че средно в рамките на един проект фондация ПИК и  
АРК Консултинг партнират с повече от 8 организации.

Дял на партньорските организации през 2013 г., според типа на 
организацията (n=224)
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Годишен отчет 2013 г. 

Екип
Настоятелство
Д-р Огнян Шентов, Председател
Владимир Йорданов, Заместник председател
Д-р Инко Разпопов
Любомир Христов

Сътрудници
Николай Бадински, Изпълнителен директор
Зоя Дамянова, Програмен директор
Ангел Милев, Програмен директор
Даниела Чонкова, Програмен координатор
Георги Апостолов, Програмен координатор
Д-р Тодор Ялъмов, Координатор, Група по информационни технологии
Руслан Стефанов, Координатор, Група Иновации.бг
Проф. Теодора Маринова, Главен експерт
Д-р Тодор Галев, Главен експерт
Деница Маринова, Координатор на проект
Емилия Домусчиева, Координатор на проект
Любомир Сирков, Старши експерт
Методи Найденов, Експерт
Луиза Шахбазян, Експерт
Робърт Хикий, Експерт
Адриана Димова, Експерт
Венцеслав Козарев, Експерт
Благовеста Чонкова, Експерт
Станислав Кушлев, Асистент
Димитър Стаменов, Системен администратор
Елена Велкова, Експерт
Даниела Минева, Експерт
Пламен Шалъфов, Експерт
Надежда Ганчева, Експерт
Мирослава Стоянова, Технически сътрудник
Проф. Марин Петров, Старши консултант
Проф. Миланка Славова, Старши консултант

Финансов отдел
Цветослава Кьосева, Финансов мениджър
Даниела Зайн, Счетоводител



ЧАСТ ТРЕТА

Финансов отчет






