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Увод
 
Двадесет и четири години след своето основаване през 1991 г. Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) продължи да изпълнява 
своята мисия да изгражда информационното общество и икономиката на знанието 
чрез приложни изследвания и анализи, разработване на иновативни подходи за 
адресиране и решаване на социално-икономически проблеми, разработване на 
инструменти за ефективни публични политики, създаване на коалиции и публично-
частни партньорства. 

През 2015 г. Фондация ПИК фокусира дейността си върху: 

 • посрещане на предизвикателствата в опазването на околната среда чрез 
разработване на мерки и политики за устойчив растеж и подкрепа на зелените 
иновации; 

 • насърчаване на иновативното предприемачество в България и нарастване на 
иновациите в транснационалното сътрудничество;

 • оценка и управление на устойчиви иновации;
 • проучване и анализ на граждански иновационни практики в образованието, 

природната и енергийната област;
 • насърчаване на сътрудничеството с цел повишаване на ефективността на 

трансфера на знание и технологии;
 • формулиране на препоръки в подкрепа на управлението на иновациите в 

публичния сектор;
 • включване на всички заинтересовани страни в извеждането на научни 

приоритети, основани на виждания, потребности и изисквания на гражданите.

Както всяка година, и през 2015 г. Фондация ПИК публикува доклада Иновации.бг, 
който анализира силните и слабите страни на българските компании от гледна 
точка на техния потенциал за развитие. Един от основните изводи на доклада е, 
че макар да се очаква България да подобри иновационното си равнище най-вече 
в областта на постепенно нарастващите иновации, държавата остава под средното 
равнище на двадесет и осемте членки на ЕС. Докладът определя човешкия фактор 
като най-сериозната бариера пред растежа в България. Това е пряк резултат от 
недостатъчното качество на българското висше образование, което към настоящия 
момент не успява да участва в достатъчна степен в създаването на ново научно 
знание.  

За втори път бе публикуван докладът Зелени иновации.бг. Той анализира напредъка 
през годината към цялостна промяна на икономиката в посока към по-ниски 
въглеродни емисии, разглежда основните политически мерки, целящи и помагащи 
на малките и средните предприятия да постигнат устойчиво развитие и представя 
примери на местни фирми, които успешно са приложили устойчиви практики в 
работата си. Докладът отправя и препоръки за политика за постигане на устойчивост 
в икономиката. Освен доклада Зелени иновации.бг Фондация ПИК създаде и друг 
важен инструмент, чиято цел е да ускори преминаването на иновативните малки 
и средни предприятия в България към устойчиви практики онлайн – инструмента 
IMP3rove за анализ на управлението на иновационните процеси във фирмата.

Ежегодният Национален иновационен форум бе организиран за единадесети пореден 
път. Събитието събра видни личности, включително президента на Република 
България, академични изследователи и бизнесмени. По време на форума се 
проведе и церемония по награждаването на победителите в националния конкурс 
„Иновативно предприятие на годината за 2015“.  
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Фондация ПИК продължи дейността си в областта на приложните изследвания, 
предоставяне на подкрепа за развитието и въвеждането в практиката на 
иновационни подходи, както и за установяване на продуктивно партньорство с 
институции и научни центрове в България и чужбина. Пример за това е включването 
на Фондацията в множество международни проекти и мрежи. 

През 2015 г. Фондация ПИК съдейства за утвърждаването на практиката за 
(парламентарна) технологична оценка като важен инструмент за разработването 
на ефективни публични политики, създаването на адекватно законодателство и 
повишаването на информираността на обществото за напредъка, постигнат в 
областта на науките и технологиите. Пред Европейската комисия бе представен 
доклад с конкретни предложения за политики, основан на проучване сред повече 
от 1000 европейски граждани. Друг значителен принос бе издаването на книгата 
“Policy-Oriented Technology Assessment across Europe   Expanding Capacities”, в която 
екипът на Фондация ПИК е съавтор на няколко глави.

През годината Фондация ПИК участва в разработването на онлайн инструмента 
Action Catalogue, чиято цел е да се привлекат повече граждани за участие в 
изследвания и развитие на иновации.

Внедряването на иновации в транспорта чрез разширяване на транснационалното 
сътрудничество и по-активното участие на различни организации и региони в 
проучванията и проектите в областта на транспорта в ЕС и особено по програма 
„Хоризонт 2020“ също бе в центъра на вниманието на Фондацията през изминалата 
година.    

Фондация ПИК разработи карта на иновациите в 28-те страни - членки на ЕС, която 
бе използвана за изработването на рамка за оценка и управление на практиките 
за устойчиво развитие. Тя бе популяризирана чрез семинари и консултации с 
гражданите за очертаване на визия за устойчиво бъдеще. За да се стимулира 
реален диалог между граждани, изследователи и законодатели за желаното бъдеще 
и за изработването на препоръки и предложения за области и теми за изследвания 
и за разработване на иновационни политики, Фондацията установи партньорства с 
29 организации от цяла Европа.  

Социалните иновации в секторите образование, околна среда и енергетика 
бяха тема на задълбочено проучване на политиките, резултатите от което бяха 
представени в национални доклади. Към края на годината Фондация ПИК подготви 
Източноевропейски регионален доклад, включващ информация за България, Унгария, 
Полша, Словакия и Чехия.

През годината Фондация ПИК използва партньорските обучения (идентифициране на 
практики, опит, пилотни проекти) за насърчаване и разширяване на сътрудничеството, 
мрежите и средите за трансфер на знание и технологии. Увеличаването на трансфера 
на знания допринася за създаването на добра среда за малкия и средния бизнес 
чрез активно сътрудничество с предприятия с държавно участие, посредниците на 
малкия и средния бизнес, както и с потребители и доставчици. За целта Фондация 
ПИК поддържа тясно сътрудничество с партньори от Белгия, Франция и Италия.  

Фондацията се включи и в насърчаващи устойчивостта партньорства между ЕС и 
страните от Черноморския регион; в популяризиране на клъстерните политики и 
тяхното управление; в установяването на преки бизнес връзки между мениджърите 
на клъстери от ЕС с отделни страни и в повишаването на информираността за 
предимствата на включващите, устойчивите и социалните иновации. Тези дейности 
бяха осъществени в сътрудничество с 19 партньорски организации от 16 страни. 
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Годишен отчет 2015 г.

Фондация ПИК продължи своята работа като координатор на националния 
консорциум на Enterprise Europe Network, който включва 12 партньорски организации 
в 8 български града. Изминалата година беляза началото на нов програмен период за 
мрежата (2015 - 2020 година). Беше изграден новият сайт www.een.bg, който предлага 
информация, съвети и дава възможности за установяване на сътрудничество 
между предприятията. Фондацията продължи информационната и консултантската 
си подкрепа за малкия и средния бизнес от различните сектори с традиционен 
фокус върху информационните и комуникационните технологии, машиностроенето, 
мехатрониката и автоматизацията, текстилния и хранително-вкусовия сектор. 

Освен работата в сферата на иновациите и трансфера на знание и технологии 
Фондация ПИК продължи активно и дейността си на координатор на Националния 
център за безопасен интернет, който работи от 2005 г. за осигуряването на по-
безопасна онлайн среда за децата и младите хора. През изминалата година 
Горещата интернет линия на центъра получи и обработи 2463 сигнала за онлайн 
съдържание и поведение, което е незаконно или вредно за деца. Над 320 деца, 
млади хора, родители и учители потърсиха съвет от консултантската линия на 
Центъра за безопасен интернет, която се поддържа от основния партньор на 
Фондацията – асоциация „Родители“. Към края на годината Националният център за 
безопасен интернет обедини всички свои услуги в новия си сайт – www.safenet.bg.

Центърът за безопасен интернет бе много ефективен в повишаването на 
информираността на обществото. Сред главните кампании през 2015 г. бяха „Деца, 
родители и учители срещу езика на омразата“ и „Полевата клиника за мобилни 
устройства на деца доктор Охзаби“. Тъй като превенцията е най-важното средство за 
защита на децата в интернет, Фондация ПИК разработи множество образователни 
материали и организира поредица от обучения за деца и професионалисти, 
работещи с деца. Сред най-успешните обучителни инициативи през 2015 г. се 
нарежда програмата „Киберскаут“, в която взеха участие 126 деца от 12 български 
града и която беше спонсорирана от „Теленор България“ ЕАД. 

Фондация ПИК отбеляза Международния ден за безопасен интернет 2015 г. 
с публичната дискусия „Има ли национална политика за защита на децата от 
сексуална експлоатация в интернет в България?“, проведена в Представителството 
на Европейската комисия и Европейския парламент в София. За да отбележат 
Международния ден на човешките права (10 декември), Фондация ПИК и Центърът 
за изследване на демокрацията в партньорство с Българското председателство на 
Съвета на Европа организираха международната конференция  „Човешките права 
на интернет потребителите“.  

Най-важните постижения на Фондация ПИК и нейното консултантско звено АРК 
Консултинг за 2015 г. включват:

 • публикуването на докладите Иновации.бг и Зелени иновации.бг;
 • Ден за безопасен интернет 2015, отбелязан за 12-и пореден път с дискусия 

на тема: „Има ли национална политика за защита на децата от сексуална 
експлоатация в интернет в България?“ (10 февруари 2015, София);

 • международни брокерски срещи в областта на информационните и 
комуникационните технологии, организирани съвместно от Enterprise Europe 
Network и Фондация ПИК за пети път (2-4 март, Барселона);

 • индустриален MatchMaking 2015 – международни двустранни бизнес срещи 
за сътрудничество в търговията и трансфера на технологии, организирани 

http://www.een.bg
http://www.safenet.bg
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съвместно от Фондация ПИК и Българската стопанска камара, в рамките на  
Enterprise Europe Network (12 март, София);

 • семинар “Иновации, основани на дизайн, в Европа: политическа рамка, 
приоритети и предизвикателства“ (12 март, София);

 • Go Green 2 Environment 2015 – международни двустранни бизнес срещи за 
сътрудничество в търговията и трансфера на технологии, организирани 
съвместно от Фондация ПИК и Българската стопанска камара, в рамките на  
Enterprise Europe Network (13 март, София); 

 • Future Match 2015 – международно брокерско събитие в областта на 
информационните и комуникационните технологии CeBIT-Хановер, организирано 
от Enterprise Europe Network и Университета Лайбниц в Хановер (16-20 март, 
Хановер); 

 • организиране на консултантски срещи за устойчиво бъдеще с граждани през 
април в София и през ноември в Пловдив; 

 • обучителна програма „Киберскаут“ (април-ноември, Видин, Смолян, Шумен, 
Плевен, Търговище);

 • публична дискусия „Международна конкурентоспособност на България 2015“, 
представяща резултатите от  Годишника на световната конкурентоспособност 
2015 на IMD (27 май, 2015);

 • „Онлайн бизнес в ЕС: регулации, възможности и финансиране“ – среща с 
отворени врати за представители на български малки и средни предприятия, 
организирана от Enterprise Europe Network и Dnevnik.bg (5 юни, София); 

 • кръгла маса “Ролята на началното училище в превенцията на речта на омразата, 
дискриминацията и радикализацията“ (15 юни, София); 

 • инициативата „Полева клиника за мобилни устройства на деца д-р Охзаби“ 
(юни-септември, София);

 • начало на Национална кампания срещу онлайн насилието по полов признак 
(септември, София);

 • бизнес мисия на компании от България, Сърбия, Бивша югославска република 
Македония в Гьотеборг, Швеция, като част от Enterprise Europe Network (21-22 
октомври, Гьотеборг);

 • брокерски срещи в областта на информационните и комуникационните 
технологии Go International, проведени в рамките на Enterprise Europe Network 
(13 ноември, Скопие); 

 • Единадесети национален иновационен форум и национален конкурс „Иновативно 
предприятие на годината 2015“ (8 декември, София); 

 • Международна конференция „Човешките права на потребителите в интернет“ по 
случай Българското председателство на Съвета на Европа и Международния 
ден на човешките права (10 декември, София); 

 • връчена бе специална награда от Министерството на вътрешните работи за 
граждански принос към работата на полицията на Националния център за 
безопасен интернет, координиран от Фондация ПИК (29 декември, София).



ПЪРВА ЧАСТ

Програмни области 
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Наука, иновации и информационно  
общество 

Ежегодният доклад Иновации.бг направи 
оценка на иновационния потенциал на 
българската икономика и на състоянието 
и възможностите за развитие на 
българската иновационна система. Той 
отправя препоръки за подобряване на 
обществената политика по отношение 
на иновациите в България и в ЕС, като 
се опира на най-новите теоретични 
и емпирични изследвания в света и 
отчита специфичната икономическа, 
политическа, културна и институционална 
рамка, в която се развива иновационната 
система на страната. През последните 
10 години Иновации.бг направи редица 
конкретни предложения за подобряване 
на иновационната политика и практика 
в страната, които бяха подкрепени от 
бизнеса и научния сектор. Липсата на 
конкретни и последователни действия 
от страна на българските правителства 
по направените предложения въпреки 
ангажираността им в процеса на 
най-високо политическо равнище 
говори за сериозна институционална 
недостатъчност в развитието и 
прилагането на политики в тази област. 

Иновации.бг 2015 анализира състоянието 
и възможностите за развитие на 
националната иновационна система на 
базата на пет групи показатели:

 • съвкупен иновационен продукт;
 • предприемачество;
 • инвестиции и финансиране на 

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

технологии.
 
Акцент в Иновации.бг 2015 е анализът на 
прилаганите от българските иновативни 
предприятия практики за управление 
на свързаните с иновациите дейности. 
Иновациите са творчески процес и 
тяхната успешна реализация понякога 
води до редица рискове. Въпреки това 
голяма част от дейностите по генериране, 
развитие и внедряване на нови идеи 
могат да бъдат стимулирани, насочвани 
и оценявани, така че иновационният 
процес да се ускори и тяхното обратно 
положително въздействие върху 
икономическото състояние и пазарните 
позиции на фирмата да се засили. 

Иновации.бг 2015
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Фигура 1. Съюз за иновации 2015

Източник: Innovation Union Scoreboard, 2015.

иновационна икономика остават:

• Иновационният потенциал на 
българската икономика се развива 
основно под въздействието на 
външни фактори (европейско 
структурно финансиране, натиск 
за разработване на ориентирана 
към иновациите национална 
стратегическа рамка) и 
въпреки вътрешните бариери на 
национално и местно равнище 
(политическо неразбиране на 
значението на иновациите, липса 
на административен капацитет 
и целенасочени механизми за 
стимулиране на предприемаческата 
и иновационната култура, корупция).

• Разкритията за поредица от без-
наказани злоупотреби с национален 
ресурс, предназначен за наука, 
продължиха и през 2015 г.

• Липса на цялостно национално 
виждане за приоритетите за 
развитие на икономиката и в 
частност на иновационната система. 
Разписаните политики са „на 
парче”, а предприеманите мерки за 
тяхното прилагане са несистемни 
и неустойчиви. В резултат на това 

Както показват множество между-
народни ранглисти и индекси, характерна 
черта на иновативните лидери е добре 
функциониращата иновационна среда, 
основана на активно взаимодействие 
между участниците в процеса, инвести-
рането в човешки капитал и развитата 
иновационна инфраструктура. Липсата 
на тези фактори в някои държави 
създава видимо разделение между 
лидерите и последователите в инова-
циите – разделение, което става толкова 
важно, че започва да заменя познатите 
категории на „развити“ и „развиващи се“ 
страни. 

Сред основните изводи на Иновации.бг 
2015  е очакването, че България ще  
подобри иновационното си пред-
ставяне преди всичко в областта на 
инкременталните иновации, но все още 
изостава спрямо средните равнища за 
ЕС-28.

Въпреки амбициозната стратегическа 
рамка, зададена и приета в 
изпълнение на изискванията на ЕС 
през новия програмен период на 
европейско финансиране (2014 – 
2020), съществуващите до момента 
проблеми и дисбаланси в българската 

Национална иновационна политика 2015
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НИРД за националната икономика 
са международната икономика и 
европейските структурни фондове. 
През 2014 г. тази тенденция се запази, 
като техният дял в общия размер на 
разходите за НИРД е вече над 51 %. 
На практика външното финансиране 
(което има стимулиращ ефект по 
отношение на бизнес разходите за 
НИРД) се превръща в определящо 
за съществуването и развитието на 
националната изследователска и 
иновационна система.

Иновации.бг 2015 представя предим-
ствата и недостатъците на иновативните 
български фирми чрез анализ на 
техните практики на управление въз 

показателите за вложените ресурси в 
националната иновационна система, 
както и показателите за резултатите 
от нейното функциониране силно 
варират през годините. Това 
криволичене отразява лутането на 
българската иновационна политика 
без ясна посока и параметри.

На този фон продължава нарастването 
на разходите за НИРД благодарение 
на участието на частния сектор в 
международни мрежи на добавена 
стойност. През 2014 г. нарастването 
е с близо 26 % спрямо предходната 
година и представлява най-сериозният 
ръст по този показател след 2000 г. 
Основен източник на средствата за 
  

 
 

Фигура 2. Разходи за НИРД в България, 2000 - 2014 г.

Източник: НСИ, 2015.
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основа на методологията IMP3rove на 
Европейската академия за иновационен 
мениджмънт (European Innovation 
Management Academy). Макар че 80 % 
от включените в изследването фирми 
декларират наличие на иновационна 
стратегия, при голяма част от тях визията 
и стратегическите цели за нейното 
осъществяване не са напълно ясни и 
съгласувани с персонала. Българските 
фирми показват резултати малко под 
средните равнища за ЕС по индикаторите 
за иновационна организация и култура. 
Съществува и неизползван потенциал 
по отношение на взаимодействието с 
външни партньори.

Българският ИКТ сектор запазва 
ролята си на ключов източник на 
конкурентоспособност на икономиката, 
осигуряващ вече 10 % от износа на 
страната и над 6,5 % от БВП. Годината 
2015 ще се запомни и с обявяването на 
България за носител на Европейската 
награда за аутсорсинг дестинация на 
годината (награда на Европейската 
аутсорсинг асоциация), с привличането 
на нови инвестиции извън София – 
основно в градовете Пловдив, Варна 
и Бургас и положителните очаквания 
за увеличаване на заетостта в този 
сектор. Освен създаването на по-

  
 
 

високоплатени работни места няколко 
компании пренесоха и НИРД дейността 
си в страната. В това отношение е 
притеснително, че в знаково дело срещу 
международна платформа за споделени 
пътувания българското правителство зае 
изключително агресивна позиция в полза 
на запазване на статуквото и против 
иновациите, въпреки че въпросната 
компания беше установила в страната 
свой развоен център.

И докато частният сектор успява да 
преодолее негативната среда и да 
генерира растеж, подхранен от европейско 
финансиране, висшето образование е 
участникът в иновационната екосистема, 
който показва най-сериозно изоставане 
през последните няколко години:

• За пета поредна година сектор „Висше 
образование” е с намаляващ бюджет 
за научноизследователска дейност. За 
последната година повече от два пъти 
е намалението на средствата за НИРД, 
изразходвани чрез университетските 
фондове за научни изследвания. 
Спадът спрямо пиковата 2007 г. е с 
90 %. Заявеното приоритизиране на 
сектор „Образование” в бюджет 2016 от 
страна на българското правителство е 
стъпка в правилната посока, стига да 

Фигура 3. Съюз за иновации 2015: 
Сравнителни позиции на България 
и ЕС-28 

Източник: Digital Agenda Scoreboard, 
2015.

Фигура 4. Профил на България по 
показатели за бързина и цени на 
широколентов интернет, 2014 г.

Източник: Innovation Union Scoreboard, 
2015.
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бъде подплатена с последователни 
действия в средносрочен и 
дългосрочен период до 2030 г.

• Обезпокоителен факт е изключително 
слабата патентна активност на 
сектор „Висше образование”. Само 
8 (от 51) висши училища притежават 
патенти. През 2014 г. за втора 
поредна година се наблюдава спад 
в публикационната активност.

• За разлика от сходната 
институционална структура на 
бенефициентите по рамковите 
програми за наука в ЕС-28, в която 
водеща роля имат университетите, в 
България те отстъпват на четвърто 
(последно) място с едва 9 висши 
училища с получено финансиране 
по програмата „Хоризонт 2020” до 
момента.

• През 2014 г. за пръв път за 
последния седемгодишен период 
е налице намаляване на броя 
на завършилите бакалаври  
(-7 %) и магистри (-3 %) – резултат 
от устойчивото за последните 
години намаляване на броя на 
студентите като цяло. Видно е, че 
българското висше образование не 
успява да преодолее отрицателните 
демографски тенденции чрез 
привличане на повече студенти от 
чужбина – важен показател и за 
липса на съществено подобряване 
на качеството на предлагания 
продукт.

• На този фон броят на българските 
студенти в чужбина е около 10 % 
от броя на студентите, обучавани 
в България. Както сочат данните 
на второто издание на Индекса на 
световната конкурентоспособност 
на таланти (The Global Talent 
Competitiveness Index 2014), сред 93 
държави България е на 89-о място 
по „изтичане на мозъци” (brain drain) 
и на също толкова незавидното 88-о 
място по „привличане на мозъци” 
(brain gain).

• Сред 61 държави в изследването 
Световен доклад за таланта 
2015 (World Talent Report 2015) 

на Института за развитие на 
мениджмънта в Швейцария България 
е на последно място, при това е 
направила крачка назад спрямо 
резултата си от предходната 
година, в т.ч.: финансиране и разви-
тие – 54-о място; икономическа 
привлекателност – 60-о място; 
компетенции – 60-о място.

• България заедно с останалите 
държави от Централна и Източна 
Европа продължава да бъде 
донор на висококвалифицирани 
човешки ресурси чрез прилаганите 
в рамките на ЕС диференцирани 
ставки на заплащане на труда 
на изследователите, включени в 
европейски проекти. В момента един 
висококвалифициран изследовател, 
който участва в научен проект, може 
да увеличи многократно своето 
възнаграждение, ако се регистрира 
например в университет в Австрия 
вместо в България. Продължаването 
на практиката на дискриминация 
на таланта в ЕС е в силен ущърб 
на България и останалите страни 
от Източна Европа и в противовес 
на политиките за регионално 
сближаване на Общността.

• Липсата на подобряване на 
качеството на висшето образование 
води до силно ограничен човешки 
потенциал както за софтуерния 
аутсорсинг (софтуерни инженери/
програмисти), така и за изнесените 
центрове за обслужване на клиенти 
или служители (добри езикови 
познания) – дейности, които са 
двигател за конкурентоспособността 
на националната икономика. 
Неефективното преподаване на 
математика и информационни 
технологии обещава да бъде 
сериозна пречка и в бъдеще (на 
фона на въведените часове по 
програмиране в системата на 
предучилищното обучение в Китай 
например).

Превръщането на сектор „Образование” 
в реален национален приоритет остава 
предимно на хартия и в програмни речи. 
Очевидно е, че изкуственото (неподчинено 
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На 8 декември 2015 г. Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“,   
АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – 
България, и Представителството на 
Европейската комисия в България, 
с подкрепата на Генерална дирекция 
“Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“ на 
Европейската комисия, Изпълнителната 
агенция за малки и средни предприятия 
към Европейската комисия и Норвежкия 
финансов механизъм проведоха 
Единадесетия национален иновационен 
форум „Развитие на иновационната 
среда за устойчив икономически растеж 
в България“. По време на форума се 
състоя и награждаването на отличените 

Президентът на Република България 
г-н Росен Плевнелиев по време на 
изказването му на Единадесетия 

национален иновационен форум.

Единадесети национален иновационен форум „Развитие на иновационната среда 
за устойчив икономически растеж в България“, от ляво надясно: Д-р Огнян 

Шентов, Председател на настоятелството на Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” и г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България.

Единадесети национален иновационен форум и конкурс „Иновативно предприятие на 
годината“, 2015

на пазарната логика и социалните 
промени в българското общество) 
раздуване на сектора (необосновано 
голям брой висши училища, нарастващ 
брой на академичния персонал) не води 
до качествени изменения – патентна и 
публикационна активност и участие в 
изследователски проекти на ЕС. По такъв 
начин университетите в България се 
приравняват със средното образование, 
като припознават предимно функциите 
си по трансфер на знание в рамките на 
образователния процес и не участват 

в създаването на ново знание чрез 
научноизследователската дейност.

Лесно е да се предположи, че все по-
често срещани ще стават примерите 
като в ИКТ услугите, машиностроенето 
и други сектори на икономиката, където 
се наблюдават сериозни бариери 
за растеж, но не от гледна точка на 
търсене, качество, производителност 
и т.н., а от гледна точка на човешкия 
потенциал.
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в националния конкурс Иновативно 
предприятие на годината 2015.

Д-р Огнян Шентов, Председател на 
настоятелството на Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ oткри форума, 
като наблегна на ключовите външни 
и вътрешни фактори за развитието на 
иновационния потенциал на българската 
икономика и открои високия принос на ИКТ 
сектора към БВП на страната. По думите 
на д-р Шентов външното финансиране се 
превръща в определящо за съществуването 
и развитието на националната иновационна 
система. Той постави акцент и върху 
сектора на висшето образование, който 
показва най-сериозно изоставане през 
последните няколко години и тенденцията 
за продължаващо „изтичане на мозъци“ 
придобива обезпокоителни размери.

Г-н Огнян Златев, Ръководител на 
Представителството на Европейската 
комисия в България, подчерта значението 
на икономическия растеж, основан на 
знанието и иновациите, който въпреки 
актуалната тема за проблемите на 
сигурността продължава да стои най-
високо в списъка с приоритети на 

Европейската комисия. Г-н Златев 
наблегна също така на високия потенциал 
на високотехнологичните сектори в 
страната, на значението на публичните 
инвестиции за родния предприемачески 
климат, както и конкретно на плана 
„Юнкер“ за 315 млрд. евро инвестиции в 
европейската икономика.

Президентът на Република България 
г-н Росен Плевнелиев оцени високо 
изводите на тазгодишния доклад 
Иновации.бг, като същевременно обърна 
внимание на големия потенциал на 
българската иновационна среда и 
определи образованието и иновациите 
като основен двигател на развитието 
на всяка модерна икономика.  
Г-н Плевнелиев наблегна на стратеги-
ческото значение на ИКТ сектора за 
страната и се спря на редица конкретни 
примери за иновативни български 
компании, успешно завоювали лидерски 
позиции на големи международни 
пазари като Roo‘Bar, Аглика Трейд, 
Уолтопия и други. Той подчерта също 
така необходимостта от реформа 
в образователната система и от 
въвеждане на електронно правителство.

Финалистите в националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“ с  
г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България, 2015 г.
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По време на форума президентът 
Росен Плевнелиев връчи наградите на 
отличените предприятия в националния 
конкурс „Иновативно предприятие 
на годината 2015“.  Участниците бяха 
отличени в девет области според 
въздействието на тяхната иновационна 
дейност:

1. Област „Иновативни технологии в 
традиционни сектори“ – „Бултех-2000“ 
ООД. Компанията разработва и 
произвежда средства за контрол и 
автоматизация в млекопроизводството 
и хранителната индустрия с фокус 
върху малките производители. Фирмата 
е водещ международен доставчик на 
някои от най-големите пазари като 
Индия, Бразилия, Китай и Мексико.

2. Област „Технологичен лидер в 
международна верига за добавена 
стойност“ – „Айгер Инженеринг” ООД. 
Айгер е инженерингова компания, 
която предлага цялостно проектиране 
и производство на иновативни решения 
в тютюневата индустрия с приложение 
във фармацията и опаковъчната 
промишленост.

3. Област „Иновации за пазарно 
лидерство“ – „Мобайл Системс” ООД. 
Мобайл Системс е водеща българска 
IT компания, разработила офис пакета 
за мобилни устройства на Андроид 
OfficeSuite. 

4. Област „Иновации на работното 
място“ – „Солвей Соди” АД. Компанията 
се награждава за интегрирания й 
цикъл за системно събиране, оценка 
и реализиране на иновативни идеи на 
своите служители, наречена „Got It“.

5. Област „Иновации за по-добро 
качество на живот” – „Алекс 1977“ 
ЕООД. Фирмата създава иновативни 
козметични продукти, хранителни 
добавки и лекарства на базата на 
екстракти от градински охлюв под 
европейската марка „Golden Snail”. 
Използва собствен, безвреден за 
охлювите метод за извличане на 
екстракти, които се влагат в козметични 
и лекарствени продукти за лечение 
на храносмилателната система и 

регенериране на кожата.

6. Област „Социална иновация“  –
„Триада Софт“ ООД. Фирмата предлага 
интерактивна система за обучение 
„Магичен свят“ за деца със специални 
образователни потребности. Тя е с 
няколко режима на работа – за деца, 
специалисти и родители.

7. Област „Зелено новостартиращо 
иновативно предприятие“ – „Мейк 
България“ ЕООД. Мейк е създател на 
патентована иновативна система за 
топлоизолация на сгради.

8. Област „Иновативен бизнес клъстер“ – 
„Средногорие Мед индустриален 
клъстер”. Клъстер Средногорие Мед 
обединява интересите на членовете си за 
повишаване на конкурентоспособността 
и потенциала на икономиката в 
района. Към него функционират четири 
лаборатории, които се използват като 
споделен ресурс за развойна и приложна 
дейност в духа на иновативната 
концепция “Shared value“ – следващото 
ниво на корпоративната социална 
отговорност.

9. Област „Иновационен мениджмънт“  – 
„А Дейта Про” ООД. А Дейта Про е лидер 
в сектора на интензивните на знание 
услуги, свързани с обработване, анализ 
и създаване на съдържание. Компанията 
получи най-високата оценка сред 10-те 
иновативни български компании, които 
бяха оценени през 2015 г. по оценката 
на иновационния мениджмънт в малките 
и средните предприятия IMP³rove.

По време на Националния иновационен 
форум г-н Руслан Стефанов, координатор 
на група Иновации.бг към Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации”, 
очерта предизвикателствата пред 
развитието на националната екосистема, 
изведени в тазгодишните издания 
на докладите Иновации.бг и Зелени 
иновации.бг. Г-н Стефанов подчерта 
острата необходимост от иновации в 
държавната администрация, особено по 
регионите, и наблегна на потребността 
от създаване на държавна агенция, която 
по примера на “Иновация Норвегия” да 
предлага централизирана подкрепа за 
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За втора поредна година Фондация 
ПИК публикува своя доклад Зелени 
иновации.бг. Той представя постигнатия 
през годината прогрес за преминаване 
към нисковъглеродна икономика, 
политическите мерки в подкрепа на 
малките и средните предприятия в опита 
им да постигнат устойчиво развитие, 
както и примери на местни компании, 
които успешно са внедрили устойчиви 
практики в своята работа. Докладът 
представя и препоръки за политики 
за повишаване на устойчивостта на 
икономиката. 

Статистическите данни сочат, че България 
започва да намалява зависимостта на 
икономическия си растеж от емисиите 
на парникови газове, като постепенно 
преминава към икономика с ниска 
въглеродна интензивност. Въпреки 
това през 2011 г. емисиите на CO2 

в съотношение с брутния вътрешен 
продукт (БВП) на България възлизат 
на 0,44 кг спрямо 0,20 кг средно за 
ЕС. Емисиите на флуорирани газове, 
които имат много по-висок потенциал 
за глобално затопляне в сравнение с 
другите парникови газове, рязко са се 
повишили между 2000 и 2012 г. от 0,03 до 
0,47 млн. тона CO2 еквивалент поради 
увеличеното използване на технологии 
за охлаждане и климатизация. 

Въпреки остарялата и неефективна 
технологична база енергийната 
производителност на България бавно 
се подобрява и през 2013 г. достигна 
1,6 евро/КНЕ. Тя остава по-ниска от 
средната за ЕС, която възлиза на  
7,1 евро/КНЕ за същата година. Нивата 
на енергийна ефективност също бавно 
се повишават във всички сектори на 
икономиката. Енергийната бедност сред 
населението бавно намалява в резултат 
както на нарастващите доходи, така и 
на подобренията в жилищния сектор. 
Тя обаче остава висока в сравнение 
със средната за ЕС. През 2014 г. 
домакинствата са похарчили средно  
12,6 % от доходите си за енергийни 
продукти в сравнение с 14,4 % през  
2012 г. 

Секторите „Преработваща промишле-
ност” и „Електропроизводство” все 
още изостават във внедряването на 
зелени, по-ефективни технологии, които 
биха довели до значителни икономии 
на енергия. Делът на възобновяемите 
енергийни източници в общото 
потребление на енергия (18,9 % през  
2013 г.) се повишава и ще продължи да 
расте през следващите десет години. 
Въпреки това този ръст е свързан с много 
високи тарифи и слаба регулаторна 

Доклад Зелени иновации.бг

иновативната дейност в страната.

Г-н Елвин Гури, изпълнителен директор 
на Empower Capital, оцени високо 
препоръките, изведени в тазгодишното 
издание на доклада Иновации.бг и 
сподели опита си като инвеститор в 
предприятия от здравеопазването, 
софтуерната и хранително-вкусовата 

индустрия. Според него въпреки липсата 
на достатъчно добри мениджъри и 
стратегическо мислене в България 
има много силни предприятия, които 
вече са се утвърдили на световните 
пазари и допринасят за развитието на 
националната икономика.
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рамка, което води до финансови загуби 
в енергийния сектор, както и до широко 
недоволство срещу инвестициите в 
зелена енергия сред населението. 

Развитието в транспортния сектор е 
съсредоточено основно върху пътната 
инфраструктура, която поема съответно 
80,9 % и 75,9 % от пътническия и товарния 
транспорт. Делът на възобновяемите 
източници в автомобилния транспорт е 
около 5,6 %, а стимулите за използване на 
биогорива или хибридни/електрически 
технологии са твърде малко. 

България ще продължи да разчита 
основно на външни източници, за да 
финансира внедряването и развитието 
на зелени иновации. Оперативните 
програми на Европейския съюз ще 
продължат да бъдат основен източник 
за малките и средните предприятия 
(МСП), които се стремят да въведат 
зелени иновации. Споразумението 
за партньорство между България и 
ЕС за ползването на структурните и 
инвестиционните фондове на EС за 
програмния период 2014 – 2020 г., както и 
новите оперативни програми са насочени 
към насърчаване на енергийната 
ефективност, възобновяемите енергийни 
източници, управлението на отпадъците 
и зелените превозни средства. 
Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” ще осигури 
около 1,4 млрд. евро за насърчаване 
на изследванията и иновациите, за 
повишаване на конкурентоспособността 
на МСП и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна икономика. 

Оперативна програма „Околна среда“ 
също ще предостави възможности за 
финансиране за МСП чрез Приоритетна 
ос 2 „Отпадъци” за управление на 
битовите отпадъци. Около 20 % от 
средствата от Оперативна програма 
„Региони в развитие” ще бъдат насочени 
към подобряване на енергийната 
ефективност на обществени и жилищни 
сгради, като ще се даде възможност за 

финансиране и на компании, работещи 
в тази сфера. Допълнителен източник 
на финансиране на зелени иновации е 
Норвежкият финансов механизъм. На 
този етап правителството на Норвегия и 
Европейската комисия са се договорили 
за общо 210 млн. евро за следващия 
програмен период, част от които ще 
бъдат предназначени за подпомагане на 
иновациите в зелената индустрия.

Българските МСП трябва да преодолеят 
доста предизвикателства, за да 
повишат своята конкурентоспособност 
в рамките на ЕС и да подпомогнат 
прехода на икономиката към 
нисковъглероден растеж. Първо, в 
резултат на икономическата криза те 
бяха принудени да съкратят средно  
8 % от персонала си и добавената им 
стойност намаля с 4 % между 2008 и 
2013 г. Възстановяването бе относително 
по-бавно в сравнение с по-големите 
предприятия поради по-ниската 
производителност и трудностите, 
свързани с диверсифицирането на 
пазара им. Въпреки относително лесните 
процедури за започване на нов бизнес 
съществуват структурни пречки, които 
забавят растежа на МСП. Частните 
предприемачи все още са обременени 
от сложни бюрократични изисквания, 
особено при кандидатстването за 
финансирани от ЕС проекти или 
при тяхното изпълнение, както и от 
бавния напредък при внедряването на 
електронното правителство и липсата 
на координация между различните 
институции. Не са много компаниите, 
които инвестират в зелени технологии, 
с изключение на мерките за 
ефективност на ресурсите, финансирани 
основно от Оперативна програма 
„Конкурентоспособност 2007 – 2013 г.“ 
(с период на изпълнение, приключващ 
през 2015 г.). Само 11 % от местните 
компании стъпиха на екологичния 
пазар и предлагат зелени продукти на 
клиентите си. 
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на Норвежкия финансов механизъм 
и норвежката държавна агенция 
“Иновация Норвегия”. За да ускори 
усвояването на устойчиви технологии 
и да повиши конкурентоспособността 
на местно равнище, екипът на проекта 
разработи онлайн инструмент за 
самооценка на МСП за устойчивост и 
изготви доклада Зелени иновации.бг.

Изграждане на капацитет за зелени иновации на малки и средни предприятия в 
България

През 2015 г. Фондация ПИК продължи 
да работи за развитие на капацитета 
за зелени иновации на малките и 
средните предприятия в България. Това 
беше и фокусът на проекта „Иновации 
за зелена индустрия“, осъществен в 
сътрудничество със Северния институт 
за изследване на иновации, наука и 
образование и с финансовата подкрепа 

Трансфер на технологии и подкрепа за  
бизнеса

Онлайн инструмент за самооценка

Поредица от проведени през годината 
интервюта показа, че голяма част 
от български МСП все още не са 
усетили повечето от финансовите и 
природозащитните ползи на устойчивите 
иновации. Това е резултат предимно 
от липсата на финансиране както в 
компаниите, така и от външни източници. 
В много компании не достигат човешки 
и финансови ресурси за оценяване 
на енергийното им потребление, 
вследствие на което те не могат да 
определят най-подходящите мерки за 
подобрение. Поради това Фондация ПИК 
в сътрудничество с външни енергийни 
експерти разработи онлайн инструмент 

за самооценка, който цели да помогне 
на малките и средните предприятия в 
първите им стъпки към подобряване на 
управлението на енергията и устойчиво 
развитие. Инструментът им позволява да 
установят как разходите им се отразяват 
на крайните цени на производството. 
Освен това регистрираните потребители 
могат да видят как се представят в 
сравнение с техни конкуренти на база 
размер, сектор и местоположение. 
Инструментът ще бъде разпространен 
чрез редица събития, така че да достигне 
до голям брой български МСП и да им 
помогне да се насочат към подобряване 
на енергийното си потребление.  
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Интернет страницата на проекта 
www.transport-ncps.net съдържа 
цялата необходима информация за 
европейските програми в областта на 
транспорта като новини, бюлетини, 
обявени конкурси за кандидатстване по 
„Хоризонт 2020“, инструмент за търсене 
на партньори за проекти и обучителни 
материали.

TRANSINNOV

ETNA Plus – Европейска транспортна мрежа от контактни лица 

ETNA Plus е инициатива на националните 
контактни лица в приоритет „Транспорт” 
на програма „Хоризонт 2020“ и има 
за цел да стимулира иновациите 
във всички области на сектора чрез 
транснационално сътрудничество и 
активно привличане на нови участници в 
европейски проекти. Освен контактните 
лица по Транспорт в проекта участват 
и други заинтересовани организации, 
включително и Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ като 
иновационен хъб и координатор на 
Enterprise Europe Network - България. 

През 2015 г. партньорите по ETNA Plus 
разработиха инструмент за търсене 
на партньори за проекти в приоритет 
„Транспорт” на „Хоризонт 2020“ и други 
подходящи източници на финансиране. 

В рамките на Информационния ден по 
приоритет „Транспорт” за „Хоризонт 
2020“ (5 ноември 2015, Брюксел), 
организиран от Европейската комисия, 
мрежата ETNA Plus съвместно с 
Enterprise Europe Network, представяна 
от АРК Консултинг, организираха 
брокерска среща за търсене на 
партньори за транспортни проекти по 
„Хоризонт 2020“ в програмния период 
2016 - 2017. Брокерското събитие 
привлече 208 организации от 31 страни 
в Европа, които осъществиха над 280 
двустранни срещи.  

Проекти в областта

Заедно с три партньорски органи- 
зации – Агенцията за техническа 
стимулация (Валония, Белгия), 
Иновационно развитие Бретан (Бретан, 
Франция) и АСТЕР (Емилия Романя, 
Италия), Фондация ПИК цели да 
подобри структурата и иновационните 
екосистеми, основани на знанието и 
технологиите. Това ще бъде постигнато 
чрез идентифицирането на практики, 
опит и пилотни проекти на партньорите 
в проекта за задълбочаване на 

сътрудничеството и изграждане на мрежи 
и екосистеми за трансфер на знание и 
технологии. 

Подобряването на трансфера на знание в 
структурирана екосистема ще допринесе 
за създаването на благоприятна среда за 
малките и средните предприятия, в която 
публичните предприятия, посредници 
на МСП, потребителите, доставчиците 
и предприятията си сътрудничат за 
въвеждане на иновации. 

ETNA Plus брокерско събитие по време 
на Информационния ден на ЕК по 

приоритет „Транспорт” на  
„Хоризонт 2020” (5 ноември 2015, 

Брюксел).

http://www.transport-ncps.net
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на фирми от над 50 държави.

Същевременно Enterprise Europe Network 
осигурява пряка връзка между малките 
и средните предприятия и европейските 
институции. Европейският съюз ръководи 
множество програми за финансиране 
и подпомагане на МСП, които 4500-те 
експерти към мрежата популяризират 
сред предприемачите. Европейската 
комисия използва  Enterprise Europe 
Network и като канал за получаване 
на обратна връзка от предприятията 
по конкретни политики и инициативи, 
засягащи европейския бизнес климат.

През 2015 г. Enterprise Europe 
Network – България, пусна в 
действие новия си уебпортал   
www.een.bg, предоставящ бизнес инфор-
мация, консултации и възможности за 
сътрудничество. Всеки партньор, в т.ч. 
и Фондация ПИК, поддържа собствен 
регионален уебсайт. 

В рамките на EEN-България през 2015 г. 
Фондация ПИК продължи да предоставя 
подкрепа на МСП от различни сектори 
като ИКТ, който е основен двигател на 
растежа на българската икономика, 
както и на традиционните за страната 

Карта на офисите на EEN в България

Entreprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на интернационализа-
цията на малкия и средния бизнес

През 2015 г. Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ чрез своето 
консултантско звено „АРК Консултинг“ 
ЕООД продължи дейността си като 
координатор на националния консорциум, 
управляващ мрежата Enterprise Europe 
Network (ЕЕН) за България. С настъпването 
на 2015 г. бе дадено началото на 
новия програмен период на мрежата  
(2015 - 2020 г.), която се съфинансира от 
Европейската комисия, и обхваща над 
600 организации като търговски камари, 
технологични центрове, университети и 
агенции за развитие в Европа и целия 
свят. В България Enterprise Europe Network 
включва 12 партньорски организации в 
София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, 
Сандански, Враца, Добрич и Русе.

От създаването си през 2008 г. Enterprise 
Europe Network (EEN) продължава да се 
разраства като най-голямата световна 
мрежа в подкрепа на бизнеса. Основната 
й мисия е да подпомага малките и 
средните предприятия (МСП) да се 
възползват максимално от широките 
възможности за бизнес развитие на 
единния вътрешен пазар на Европейския 
съюз. Мрежата поддържа база данни с 
над 13 000 бизнес и технологични оферти 

http://www.een.bg
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машиностроене, мехатроника и 
автоматизация, текстил, храни и 
други. Благодарение на натрупания 
опит в управлението на проекти, 
интелигентната специализация и 
технологичния трансфер Фондация ПИК 
предоставя подкрепа за изграждане 
на капацитет на бизнес клъстерите в 
България. Фондация ПИК е съосновател 
на Клъстера по мехатроника и 
автоматизация, както и на Асоциацията 

Новият уебсайт на Enterprise Europe Network – България.

на бизнес клъстерите в България, която 
обхваща 20 от най-големите клъстери в 
България.

По традиция през месец март  
2015 г. Фондация ПИК бе организатор на 
международните двустранни бизнес срещи 
за търговско коопериране и технологичен 
трансфер Industry Matchmaking IMM 2015 и  
Go Green2Environment. Те бяха проведени 
в Интер Експо център – София, в 

Горен ляв ъгъл: участници в брокерското събитие Go Green 2 в Интер Експо 
център - София (13 март 2015); горен десен ъгъл: конференция на клъстерите във 

Варна, организирана съвместно от  Enterprise Europe Network и Фондация ПИК 
(12 юни 2015); долен ляв ъгъл: среща по време на ИКТ фирмена мисия в Гьотеборг, 
Швеция, организирана съвместно от Entreprise Europe Network и Фондация ПИК  

(22 октомври 2015); долен десен ъгъл: ICT Go International брокерска среща в Скопие, 
(Бивша Югославска Република Македония) (13 ноември 2015 г.).
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Инструмент за оценяване на иновациите на МСП IMP³rove 

IMP³rove осигурява 
платформа за 
у с ъ в ъ р ш е н с т в а н е 
на иновационния 

мениджмънт в малките и средните 
предприятия (МСП) и постигане на 
устойчиви резултати. Методологията, 
одобрена от Европейската комисия през 
2006 г., предлага уникален систематичен 
подход, който обхваща всички аспекти и 
дейности, свързани с управлението на 
иновационните дейности. Към момента 
IMP³rove е част от пакета услуги, 
предлаган от сертифицирани експерти 
към Enterprise Europe Network. Оценката 
се основава на концепцията на  
A. T. Kearney “Къща за иновациите”, при 
която анализът на фирмите се прави 

въз основа на пет групи показатели: 
иновационна стратегия, иновационна 
култура и организация на иновационната 
дейност, иновационен жизнен цикъл, 
фактори, подкрепящи иновациите, 
както и резултати от иновационна 
дейност. Благодарение на уникалната 
си база данни IMP3rove осигурява 
възможност на МСП да сравнят 
иновационния си мениджмънт на 
национално и международно равнище.

Оценката е безплатна за МСП с 
висок иновационен потенциал и 
се извършва от сертифицирани 
експерти на Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ като част 
от услугите на Enterprise Europe Network. 

сътрудничество с Българската стопанска 
камара, която е и партньорска 
организация в консорциума на EEN –  
България. Над 70 български и 
чуждестранни компании споделиха опит 
и идеи, демонстрираха свои постижения 
и се информираха за новостите и 
тенденциите в своите сектори. 

Двама от експертите на Фондация ПИК 
бяха лицензирани от Европейската 

академия за иновационен мениджмънт, 
което им позволява да предоставят 
консултантски услуги за иновационен 
мениджмънт с инструмента IMP³rove –  
доказан международен метод 
за оценяване и подобряване на 
иновационния мениджмънт на 
компаниите. 

Източник: A. T. Kearney.
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Capacities”. Екипът на Фондация ПИК 
е съавтор на няколко глави в книгата, 
акцентиращи върху: 1) обучението 
на професионалисти в сферата на 
технологичните оценки и повишаването 
на капацитета за изработване на 
политики, основаващи се на знанието; 
2) въвеждането на технологичната 
оценка в страните от Централна и 
Източна Европа; и 3) използването на 
World Wide Views метода за ангажиране 
на обществеността по темата за 
устойчивото потребление в Европа.  
 
Фондация ПИК се гордее с факта, 
че е пионер на концепцията за 
технологичната оценка и практика 
във вътрешнополитическия дискурс в 
страната. Ние доизграждаме нашия 
капацитет в подкрепа на разработването 
и прилагането на политики за иновации, 
за изпълнението на висококачествени 
приложни изследвания в тясно 
сътрудничество с институции и научни 
центрове и за разпространяването на 
прогресивни технологични решения.

Форсайт и ангажиране  
на обществото в сферата на 
научните изследвания и иновациите

PACITA: Парламенти и гражданско общество за технологична оценка

Март 2015 г. отбеляза края на 
изпълнението на успешния новаторски 
проект „Парламенти и гражданско 
общество за технологична оценка” 
(PACITA). Подкрепен от Седма рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации на ЕС, PACITA обедини усилията 
на 15 партньори от 13 европейски страни, 
сред които национални и регионални 
парламентарни структури за наука 
и технологии, академии на науките, 
научноизследователски институти, 
университети и граждански организации.
 
В началото на януари 2015 г., след 
провеждането на гражданска консултация 
на тема „устойчиво потребление“, 
основана на метода World Wide Views, бе 
публикуван общоевропейски доклад с 
резултатите от проведените консултации 
в 11 европейски страни. Екип на 
Фондация ПИК взе участие в съвместна 
среща с представители на Европейската 
комисия в Брюксел, по време на 
която бяха представени и обсъдени 
заключенията в доклада. Документът 
отправя конкретни препоръки, 
базирани на приноса на повече от 
1000 граждани от участващите страни. 
 
През февруари Фондация ПИК участва 
в международна научна конференция, 
посветена на темата за технологични 
оценки в Берлин, Германия, а през 
март посрещна в София целия PACI-
TA консорциум, за да отбележи края 
на проекта и да обсъди възможните 
следващи стъпки. 
 
Дългоочакван резултат бе публикуването 
в края на 2015 г. от Palgrave Macmillan 
на книгата “Policy-Oriented Technology 
Assessment across Europe - Expanding 

Втора Европейска научна конференция 
за технологична оценка в Берлин, 
Германия (25 февруари 2015 г.).

Проекти в областта

http://www.palgrave.com/page/detail/policy-oriented-technology-assessment-across-europe-lars-kl%C3%BCver/?sf1=barcode&st1=9781137561718
http://wwviews.org/
http://www.palgrave.com/page/detail/policy-oriented-technology-assessment-across-europe-lars-kl%C3%BCver/?sf1=barcode&st1=9781137561718
http://www.palgrave.com/page/detail/policy-oriented-technology-assessment-across-europe-lars-kl%C3%BCver/?sf1=barcode&st1=9781137561718
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съществуващите методи и инструменти 
за ангажиране на обществото в 
сферата на научноизследователската 
дейност и иновациите. Резултатите от 
картографирането бяха използвани, за 
да се състави онлайн каталог, достъпен 
на адрес: http://actioncatalogue.eu/. 
Този онлайн инструмент помага на 
заинтересованите да изберат и да 
приложат най-правилния метод/
инструмент за ангажиране на гражданите 
в зависимост от поставените цели и 
наличните ресурси.

Фондация ПИК също така координира 
разработването и публикуването на 
шест аналитични обзора на публични 
политики в тази област, които са 
достъпни в интернет на адрес:   
http://engage2020.eu/publications-page/.

През 2015 г. приключи и изпълнението 
на проекта Engage2020, който имаше 
за цел да насърчи и прякото участие на 
обществото в научноизследователската 
дейност и иновациите. 

В консорциума по проекта „Engage2020” 
участваха шест организации  от 5 
страни: Фондация ПИК, Датският съвет 
по технологии, Технологичният институт 
на Карлсруе (Германия), Университетът 
в Грьонинген (Холандия), INVOLVE 
(Великобритания) и DIALOGIK (Германия). 
Консорциумът включваше експерти и 
практици в областта на технологичните 
оценки, форсайт, т.нар. science shops 
и други подходи за ангажиране на 
обществото в политиките и процесите, 
свързани с научните изследвания и 
иновациите. 

Фондация ПИК координира извършване-
то на обстойно картографиране на 

ENGAGE2020: Ангажиране на обществото в „Хоризонт 2020“

Engage2020 онлайн каталог.

http://actioncatalogue.eu/
http://engage2020.eu/publications-page/
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Проектът CASI е насочен към 
общественото участие в разработването 
на обща рамка за оценка и управление 
на устойчивите иновации. Той е 
финансиран от Седма рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации на ЕС, а Фондация ПИК е 
негов координатор. Консорциумът се 
състои от 19 партньорски организации 
от 12 европейски страни и е насочен 
към приоритета „Действия във връзка 
с изменението на климата, околната 
среда, ефективното използване на 
ресурсите и суровините”. Партньорите 
са подкрепени от мрежа от национални 
експерти от останалите 16 държави в 
ЕС, както и от консултативен панел от 
водещи експерти в сферата на околната 
среда, устойчивостта и иновациите. 

През 2015 г. беше разработена рамка 
за оценка и управление на устойчиви 
иновации, основана на анализа на 
540 примера за устойчиви иновации 
от 28-те страни - членки на ЕС. Важна 
дейност през 2015 г. бе провеждането на 
национални граждански консултативни 
панели в 12 европейски страни  
(с близо 250 участници) с цел 
обсъждане и разработване на визии на 
гражданите за по-устойчиво бъдеще с 
хоризонт към 2050 г. 

CASI: Обществено участие в разработването на обща рамка за оценка и  
управление на устойчивите иновации 

Национален граждански панел в София, 

България (17 октомври 2015).

След всички 12 национални панела 
през юни в Копенхаген се състоя 
работна среща с водещи европейски 
експерти в сферата на иновациите 
и устойчивостта. Бяха определени  
27 научноизследователски приоритета, 
които да бъдат представени пред 
Европейската комисия за включване 
в следващия програмен период. 
Допълнителна информация за дейностите 
на проекта е достъпна онлайн на:  
http://www.casi2020.eu.

SI-DRIVE: Социални иновации – движеща сила за социална промяна

В рамките на проекта SI-Drive Фондация 
ПИК проучи социалните иновации в 
три тематични области – образование, 
околна среда и енергетика.  
В образователната сфера примерите 
включваха инициативи от България, 
Чехия, Унгария и Полша; примерите за 
социални иновации в околната среда 
бяха единствено от България, а в 
областта на енергетиката   от България, 
Естония, Латвия, Литва, Полша и 
Румъния. Тези социални практики бяха 
групирани в клъстери в зависимост от 
конкретната сфера/тема/въпрос, към 
които се отнасят (напр. придобиването 
на ИКТ умения и нови преподавателски 
практики са примери за два клъстера 

в сферата на образованието). По 
този начин бе направен преглед 
на социалните иновации и техните 
различни регионални характеристики, 
определяни от културни и други 
фактори. Националните доклади на 
всички партньори бяха обединени в 
тематични доклади според областите, 
към които се отнасяха. 

През ноември Фондация ПИК подготви 
и Регионален доклад за Източна 
Европа, представящ социалните 
нужди, предизвикателствата и 
възможностите, които стимулират 
социалните иновации в региона, както 
и тяхното въздействие.

http://www.casi2020.eu
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Турция, Унгария, Франция, Молдова, 
Полша, Португалия, Румъния, Армения, 
Русия, Украйна, Грузия и Азербайджан. 
Проектът цели да засили връзките на 
ЕС със страните от Черноморския район 
и да допринесе за установяването на 
преки бизнес контакти между клъстерите 
от ЕС и страните от региона.

BSH: Black Sea Horizon

През 2015 г. стартира проектът Black 
Sea Horizon, насочен към развитие 
на двустранното сътрудничество в 
сферата на науката, технологиите 
и иновациите между страните от 
Европейския съюз и региона на 
Черно море. В проекта участват 19 
партньори от 16 страни, включително 
България, Австрия, Германия, Гърция, 

CIMULACT: Консултиране с граждани и други заинтересовани страни в  
„Хоризонт 2020“ 

През 2015 г. Фондация ПИК започна 
изпълнението на проекта „Консултиране 
с граждани и други заинтересовани 
страни в Хоризонт 2020“ (CIMULACT), в 
който Фондацията си партнира с още 
29 организации от цяла Европа. Това 
тригодишно начинание цели да до-
принесе за по-широко разпространяване 
на научни изследвания и иновации в 
Европа и да включи различни обществе-
ни групи (граждани, заинтересовани 
лица, учени и законотворци) в 
разработването на програми за научни 
изследвания. Проектът ще изгражда 
споделено разбиране за ролята на 
обществото в науката, технологиите 
и иновациите между научните среди, 

законодателите и гражданите. Този 
всеобхватен подход обединява  
28-те страни - членки на ЕС, заедно с 
Норвегия и Швейцария. CIMULACT е 
финансиран от Рамковата програма на 
ЕС за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“.

В по-късна фаза на проекта всички визии, 
разработени по време на националните 
работни срещи, ще бъдат преработени в 
препоръки и предложения за политики 
в сферата на научните изследвания 
и иновациите, които от своя страна 
ще дадат конкретeн принос към  
„Хоризонт 2020“. 
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расизъм и ксенофобия – 7, пропаганда 
на насилие над личността – 32),  като 
20 от сигналите бяха предадени на 
Министерството на вътрешните работи, 
40 бяха препратени към други INHOPE 
горещи линии, а в останалите 36 случая 
собствениците на съдържанието бяха 
уведомени да го премахнат.

Не по-малко значима бе и работата 
на Консултантската линия за онлайн 
безопасност на Центъра за безопасен 
интернет, обслужвана от асоциация 
„Родители”. 322 деца, тийнейджъри и 
родители се свързаха с консултантската 
линия, за да потърсят съвет за 
проблеми, свързани с употребата на 
интернет и дигитални технологии от 
деца. Най-често срещаните теми, по 
които бяха дадени консултации през 
2015 г., засягаха проблеми като онлайн 
тормоза, насилието над личността, 
технически настройки и настройки 
за сигурност, незаконно или вредно 
съдържание, както и нежелан контакт 
от непознати.

Към края на годината Центърът за 
безопасен интернет пусна в действие 
новия си сайт  – www.safenet.bg.  Той 
обедини двете услуги на центъра (гореща 
линия и консултантска линия) на едно 
място, правейки подаването на сигнали 
и искането на съвет много по-лесно 

През 10-ата година на дейността на 
българския Център за безопасен 
интернет Фондация ПИК продължи да 
работи активно за подобряването на 
безопасността на децата и младите 
хора, които ползват информационните 
и комуникационните технологии. 
Българският център за безопасен 
интернет е част от Международната 
асоциация на интернет горещите линии 
INHOPE и Европейската мрежа от 
центрове за безопасен интернет Insafe 
и се координира от Фондация ПИК.

На 29 декември работата на българския 
Център за безопасен интернет бе 
оценена на много високо ниво по време 
на ежегодната церемония „Полицай на 
годината“. Центърът и неговата интернет 
Гореща линия получиха специалната 
награда на Министерството на вътреш-
ните работи за специален граждански 
принос към работата на полицията.

През 2015 г. Горещата линия за борба 
с незаконното и вредно за деца 
съдържание и поведение в интернет 
получи 2463 сигнала (значително 
увеличаване от 2166 през 2014 г.). 
Обработването на сигналите показа, 
че 96 от тях се отнасят за сайтове, 
съдържащи незаконно съдържание или 
поведение (детска порнография – 52; 
детски нудизъм – 2, подмамване – 3, 

Национален център за безопасен 
интернет

Координаторът на Центъра за безопасен интернет Георги Апостолов получи 
специалната награда от кмета на София Йорданка Фандъкова.

http://www.safenet.bg
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за потребителите. Освен това сайтът 
предоставя подробна информация 
за рисковете, на които децата най-
често попадат в интернет, начините за 
превенция и представя инициативите, 

Превенция – материали и обучения

Превенцията е най-важният метод за 
осигуряване на защитата на децата 
онлайн. Поради това обучението на деца, 
младежи, родители и професионалисти, 
както и разработването на нови 
материали и методики са сред основните 
приоритети на Фондация ПИК. По повод 
на Международния ден за безопасен 
интернет 2015 екипът на Националния 
център предостави набор от материали 
на българските училища за провеждане 
на техни инициативи, посветени на 
безопасността на децата онлайн. Те 
включваха плакати, презентации и урочни 
планове на тема „Заедно за по-добър 
интернет“, които помогнаха на десетки 
български училища да организират 
различни инициативи, дискусии и уроци 
с ученици от 1 до 12 клас. Друг полезен 
материал на Центъра е наръчникът за 
учители „Онлайн животът на децата и 
тийнейджърите“. Наръчникът помага на 
учителите да започнат конструктивен 
диалог с родителите за предимствата 
и предизвикателствата, пред които 
интернет изправя техните деца. 

Както и в предходните години, обуче-
нията останаха една от запазените 
марки на Центъра. През април 
екипът започна съвместен проект 
за борба с киберпрестъпленията 
срещу непълнолетни и връзката им 
с трафика на хора с община Варна. 
Повече от 40 млади хора от училищните 
превенционни клубове участваха в 
два обучителни семинара и четири 
онлайн сесии. Участниците научиха 
за новите тенденции в компютърните 
престъпления, насочени срещу децата 
и младите хора. Разработеният в 
рамките на проекта наръчник „Рисково 
поведение в интернет и трафик на хора“ 
бе раздаден по време на семинарите за 
ползване от младите хора при работа с 
техни връстници.  

В рамките на съвместния проект с 
община Варна професионалисти, които 
работят с млади хора (членове на местни 
комисии за борба с трафика на хора и 
членове на местни комисии за борба с 
противообществени прояви на малолетни 
и непълнолетни), също преминаха 

Началната страница на сайта на Центъра за безопасен интернет.

обученията и материалите на Центъра, 
целящи повишаването на дигиталната 
грамотност на младите интернет 
потребители.
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След завършването на обученията 
киберскаутите влязоха в надпревара, 
по време на която трябваше да 
проведат някаква обучителна дейност 
с връстници по рисковете онлайн 
и начините за справяне с тях. На  
9 февруари 2016 г., когато ще бъде 
отбелязан международният Ден за 
безопасен интернет, отново трите най-
добри киберскаутски инициативи ще 
бъдат наградени. 

През цялата година множество 
еднодневни обучения и открити уроци 
бяха проведени в различни училища 
в страната. Темите, които бяха 
представяни и обсъждани на тях, бяха 
онлайн безопасността, кибертормозът, 
както и разликите между реалния и 
виртуалния свят и онлайн рисковете. 
Професионалисти, работещи с 
деца и млади хора в областта на 
образованието, превенцията и 
интервенцията, бяха обучени как да 
прилагат в работата си разработената 
от Фондация ПИК методология за 
превенция на виртуално и реално 
насилие чрез интерактивно обучение в 
училище.

обучение по темата. Експертите на 
Фондация ПИК представиха пред тях 
онлайн рисковете за децата и младите 
хора, както и начините за предпазване 
от въвличане в трафик на хора. 

Друга важна и успешна обучителна 
програма бе инициативата Киберскаут, 
финансирана от Теленор България 
и осъществена с помощта на 
Министерството на вътрешните работи. 
Двудневни обучения бях проведени 
в пет областни града (Смолян, Видин, 
Шумен, Плевен и Търговище), като в тях 
участваха общо 126 деца на възраст 
между 10-14 години от 16 населени 
места. По време на обученията 
участниците задълбочиха своите знания 
за най-честите рискове, пред които са 
изправени децата онлайн, и за начините, 
по които те могат да се предпазят от 
тях. Киберскаутите бяха обучени и да 
предават своите знания на връстниците 
си. В паралелни сесии техните учители 
бяха запознати с програмата и им бе 
разяснено как могат да съдействат 
на учениците в организирането на 
различни дейности за повишаване на 
информираността на техни връстници. 

Отрядите киберскаути получиха сертификати за успешно 
завършване на обучението.
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През 2015 г. Фондация ПИК продължи 
да бъде активен член на Европейската 
мрежа от центрове за безопасен 
интернет Insafe и Международната 
асоциация на интернет горещи линии 
INHOPE. Фондацията допринесе 
към работата на двете мрежи и в 
сътрудничество с други горещи линии 
и собственици/администратори на 
сайтове в Европа предприемаше 
мерки за отстраняването на незаконно 
или вредно за деца съдържание в 
интернет. 

Фондация ПИК бе сред 180-те 
граждански и неправителствени 
организации от 20 държави, които 
учредиха  Европейска младежка 
мрежа срещу екстремизма на 
среща на 4 юни в Осло. Мрежата 
бе създадена като реакция срещу 
нарастващия брой млади хора на 
възраст между 13-17 години, които 
биват въвлечени към различни 
радикални движения и групировки. 
На този форум беше представена 
дейността по превенция на речта на 
омразата и дискриминацията чрез 
методиката за интерактивно обучение 
в начален образователен курс „Деца, 
родители и учители срещу езика 
на омразата и дискриминацията“. 
Центърът участва и в Третата 
глобална конференция #CATS2015 
(Children as Actors in Transforming 
Society – Децата като участници в 
трансформирането на обществото) 
в Швейцария. Събитието събра на 
едно място над 300 участници от  
45 държави в опит активно да включи 
децата и младите хора в процеса на 
вземане на решения по теми, които 
ги засягат. Делегацията на Фондация 
ПИК включваше две от най-активните 
участнички в младежките панели към 
Центъра за безопасен интернет от  
2013 г. Едната от тях бе избрана да бъде 
един от четиримата млади посланици, 
които да представят впечатленията си 
от #CATS2015 на специално събитие в 
Европейския парламент през ноември 
2015 г.

Други важни събития, в които експертите 
на Центъра за безопасен интернет при 
Фондация ПИК взеха участие, са:

 • работна среща на Европейската 
изследователска мрежа „Децата на 
ЕС онлайн“ за обмен на опит с други 
европейски организации, работещи 
в сферата на безопасния интернет 
(проведена през месец януари в 
Брюксел);

 • конференция Safeguarding Teenage In-
timate Relationships STIR, посветена на 
теми като секстинга, злоупотребата с 
родителски профили, порнографията 
за отмъщение (проведена през 
февруари в Лондон);

 • EuroDIG 2015 - Центърът модерира 
сесия по младежко овластяване (през 
юни в София);

 • Международен Хакатон за борба с 
трафика на хора (през септември в 
Талин).

На 18 ноември за пръв път в България 
бе отбелязан Европейският ден за защита 
на децата от сексуална експлоатация и 
сексуална злоупотреба. Коалиция от 
30 организации, включваща Фондация 
ПИК като координатор на Центъра 
за безопасен интернет, подписаха 
декларация, настояваща за ефективни 
мерки и политика на нулева толерант-
ност към сексуалната експлоатация 
и злоупотреба с деца в интернет. Те 
призоваха за разширен фокус и разбиране 
за „сивата зона“ в интернет, която остава 
извън правната дефиниция за детска 
порнография (снимки и видео материали, 
представящи деца в провокативни и 
еротични пози). 

За да отбележи Международния ден 
на човешките права (10 декември), 
Фондация ПИК организира Между-
народна конференция „Човешките 
права на потребителите в интернет“ с 
финансовата подкрепа на Съвета на 
Европа и Българското председателство 
на Съвета на Европа. Събитието бе 
открито от г-жа Ева Паунова, член на 
Европейския парламент и г-н Григор 

Международно сътрудничество



33

Национален център за безопасен интернет

Като и през предходните години, 
отбелязването на Международния ден 
за безопасен интернет през февруари 
бе важен повод за привличане на 
общественото внимание към работата 
и целите на Националния център за 
безопасен интернет. Посветена на 
деня публична дискусия на тема „Има 
ли национална политика за защита на 
децата от сексуална експлоатация в 
интернет в България?“ се проведе в 
Представителството на Европейската 
комисия и Европейския парламент 
в София. Сред участниците бяха 
представители на държавни институ-
ции – Държавната агенция за закрила на 
детето, Министерството на вътрешните 
работи, Министерството на младежта 
и спорта, отдел „Киберпрестъпност“ 
на Държавната агенция за национална 
сигурност, учители и студенти. 

През 2015 г. Центърът за безопасен 
интернет продължи работата си 
по проекта „Деца, родители и 
учители срещу речта на омразата и 
дискриминацията“, финансиран от 
Норвежкия финансов механизъм по 
Програмата за подкрепа на НПО в 
България. В сътрудничество с група 
учители, педагогически съветници и 
методически експерти бе разработена 
специална методология за деца от 
1. до 4. клас за развиване у децата 
на толерантност към различията и 
приемане на разликите помежду им 
като важни умения за противопоставяне 
на разпространяващия се език на 
омразата и дискриминационните 
нагласи в обществото. Методиката 
включва 10 урочни плана, които могат 
да бъдат приложени в часове по 
различни предмети.  Методологията 
е представена в учебника „Деца, 
родители и учители срещу езика на 
омразата“. Учебникът вече се ползва в 

няколко училища в различни български 
градове и учителите предоставиха 
обратна връзка и идеи за подобряване 
на методологията. Наръчникът ще 
бъде представен и за одобрение от 
Министерството на образованието и 
науката.

На пресконференция, проведена на 
17 септември, Центърът за безопасен 
интернет обяви подготовката на 
Национална кампания за противо-
действие на съвременните модели на 
насилие по полов признак, финансирана 
от Норвежкия финансов механизъм. 
Причината за организирането на 
тази кампания е, че с все по-ранното 
ползване на интернет възникна 
проблемът за ранната сексуализация на 
децата. Липсата на родителски контрол 
над употребата на интернет от децата, 
както и фактът, че малките потребители 
на Мрежата от все по-ранна възраст 
биват изложени на неподходящо 
интернет съдържание, водят до  
затвърждаване на стереотипите за 
ролите на двата пола. Тези стереотипи, 
подсилени от сексуализираната 
медийна и информационна среда, 
спомагат за усвояването на модели на 
поведение, в които насилието по полов 
признак е разглеждано като нещо 
нормално. Кампанията, включваща 
множество материали за повишаване 
на информираността, се разработва 
заедно с група младежи доброволци 
от столични училища на възраст между 
15 и 17 години. Част от материалите, 
разработени през 2015 г., са подробен 
урочен план „Искам да съм популярен 
като другите“ и допълнителни насоки 
за учители. Всички материали бяха 
разработени в сътрудничество с 
младите доброволци и екипи психолози 
и представители на правоприлагащите 
органи.

Инициативи

Порожанов, Директор на Дирекция 
„Външноикономически отношения“ на 
Министерството на външните работи. 
Уважавани български и международни 
експерти от различни институции и 
организации, представители на бизнеса 

и политическия елит, поддръжници 
на човешките права и журналисти 
представиха и обсъждаха тенденциите и 
перспективите в областта на защитата 
на фундаменталните човешки права на 
интернет потребителите.
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През 2015 г. конкурсът „Учител – будител 
във виртуалното пространство“, 
организиран ежегодно от Центъра 
за безопасен интернет, бе свързан 
с Националната кампания за 
противодействие на съвременните 
модели на насилие по полов признак. 
Учители, преподаващи на деца от 
5. до 12. клас, бяха поканени да 
изпробват разработения урочен план 
и методологията за провеждането на 
занятие по него със своите класове, като 
след това предоставят обратна връзка и 
препоръки към Центъра. 

Много успешна инициатива, която 
Центърът за безопасен интернет започна 
през 2015 г., е Полевата клиника за 
мобилни устройства на деца „Д-р 
Охзаби“. „Д-р Охзаби“ е мобилен 
център, където експертите на Центъра 
„преглеждат“ смартфоните, таблетите 
и другите устройства на децата и 
преценяват дали те са добре защитени. 
Мобилните клиники се проведоха през 
топлите месеци в столични паркове, 
молове и по време на публични открити 
събития като фестивала „София диша“, 
което направи Клиниката за мобилни 
устройства една от най-привлекателните 
и популярни инициативи на Центъра за 

безопасен интернет за 2015 г. 

„Прегледите“ се състоят от десет 
въпроса. Девет от тях са свързани с 
настройките на мобилните устройства, 
а последният цели да установи дали 
децата знаят към кого да се обърнат 
(освен към родителите си), в случай че 
срещнат проблем в интернет. Докторите 
установиха, че около половината 
„пациенти“, които прегледаха, 
бяха „болни“. За да ги излекуват, 
те обсъждаха със семействата и 
децата мерките, които те трябва да 
предприемат, за да се предпазят. Над 
200 семейства участваха в прегледите. 
Несъмнено още много ще посетят 
клиниката в бъдеще. 

Продължавайки успешната инициатива 
от предишната година, която събира 
родители и техните деца в дейност, 
изискваща креативната употреба 
на дигиталните технологии, бяха 
организирани няколко CoderDojo 
събития. CoderDojo са курсове по 
програмиране за млади потребители 
на интернет на възраст между 7 и 10 
години, по време на които те се учат как 
да разработват приложения и игри за 
мобилни устройства. Събитията, които 

Мобилните доктори пред Клиниката за мобилни устройства, ползвани от деца.
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Национален център за безопасен интернет

• национален младежки форум VOICE 
IT, организиран от Националната 
мрежа за децата.

Експертите на Центъра имаха много 
изяви в печатните и електронните медии 
и предоставиха коментари и мнения 
по теми като насилието в интимните 
отношения между тийнейджъри, онлайн 
безопасността на младите хора, 
рисковете за малките деца, ползващи 
социалните мрежи, и начините за тяхното 
предотвратяване, превенционните 
дейности на Центъра, ролята на 
мобилните устройства в училищата, 
онлайн тормоза сред малолетните, 
онлайн радикализацията, екстремизма 
и речта на омразата, както и за това, 
какви действия трябва да предприемат 
родителите и училищата, за да защитят 
децата в интернет.

Национално сътрудничество и медийни изяви

се организират в сградата на Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“, 
се провеждаха в неформална и 
творческа обстановка с помощта на 

млади доброволци като ментори. Децата 
и техните родители научиха много нови 
неща, докато се забавляват.

През 2015 г. експертите на Центъра за 
безопасен интернет при Фондация ПИК 
участваха в:

• работна група „Превенция на 
насилие и злоупотреба с деца“ към 
Националния съвет за закрила на 
детето; 

• семинар с полицаи, занимаващи 
се с престъпления от малолетни, 
посветен на превенцията и 
реагиране на онлайн престъпления 
срещу децата;

• конференция за защитата на децата 
в интернет, представяща дейностите 
на Центъра за безопасен интернет 
(гореща линия, консултантска линия, 
информационен център);

• конференция „Оценяване на 
младежкото участие в България“;



ВТОРА ЧАСТ
 

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 
допълнителни разпоредби за финансово отчитане и да представят годишни отчети 
за дейността си. През 2006 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ 
регистрира АРК Консултинг ЕООД – консултантска фирма, целяща да оползотвори 
опита на организацията по възможно най-добрия начин. Компанията предлага 
консултантски услуги в областта на иновациите и ИКТ. Освен това тя разработва 
и изпълнява национални и международни проекти по рамковите програми на ЕС, 
Кохезионния и Структурните фондове.

Фондацията и АРК Консултинг формират групата на Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“. 

През 2015 г. за групата на Фондация ПИК работиха 31 души, включително консултанти 
на непълно работно време. Екипът на Фондация ПИК е смесица от млади, добре 
образовани и високомотивирани хора и опитни експерти, уважавани за своя 
професионализъм и високо качество на работа.

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 

английски език;
 • редовно публикуване на информация за текущи проекти и събития на уебсайта на 

фондацията с цел информиране на широката общественост за своята дейност; 
 • политика за защита на децата, която съдържа етически код, принципи и правила 

при работата с деца;
 • публикации в медиите с цел повишаване на ефективността на отправените 

препоръки и обществената информираност за подкрепяните каузи.

През 2015 г. Фондация ПИК и АРК Консултинг работиха по изпълнението на 33 проекта, 
финансирани от национални институции и международни организации. Сред тях са 
Европейската комисия (Изпълнителната агенция за иновации и мрежи, Механизмът 
за свързване на Европа, ГД „Научни изследвания и иновации“, ГД „Регионална и 
градска политика“, ГД „Предприятия и промишленост“, ГД „Съобщителни мрежи, 
съдържание и технологии“, както и Европейската агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия), швейцарската фондация ОУК, Норвежкият финансов 
механизъм, Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, 
българското Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, както и Европейската фондация за подобряване на условията на 
живот и труд Eurofound и Представителството на Европейската комисия в България. 
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Годишен отчет 2015 г.

Управителен съвет
Д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет
Владимир Йорданов, Заместник-председател на Управителния съвет
Д-р Инко Разпопов, член на Управителния съвет 
Любомир Христов, член на Управителния съвет

Екип
Николай Бадински, Изпълнителен директор 
Зоя Дамянова, Програмен директор
Даниела Чонкова, Програмен координатор 
Георги Апостолов, Програмен координатор
Тодор Ялъмов, Координатор, Група по информационни технологии
Руслан Стефанов, Координатор, Група Иновации.бг
Професор Марин Петров, Старши консултант
Професор Теодора Георгиева, Главен експерт
Деница Маринова, Координатор на проект
Адриана Димова, Координатор на проект
Венцеслав Козарев, Координатро на проект
Робърт Хикий, Експерт
Благовеста Чонкова, Експерт
Десислава Асенова, Експерт
Методи Найденов, Експерт
Ясен Несторов, Експерт
Луиза Шахбазян, Старши експерт
Любомир Сирков, Старши експерт
Марко Хайдиняк, Експерт
Даниела Минева, Експерт
Кристиан Брайков, Експерт
Надежда Ганчева, Експерт
Елена Велкова, Експерт

Финанси и администрация 
Цветослава Кьосева, Финансов мениджър
Даниела Заин, Счетоводител
Станислав Кушлев, Технически сътрудник 
Димитър Стаменов, Системен администратор
Кристина Цветкова, Финансов експерт




