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Увод
 
През 2016 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация 
ПИК) отбеляза своята двадесет и пета годишнина, продължавайки да работи за 
популяризирането и изграждането на информационно общество и икономика на 
знанието в национален и международен контекст. През тези години Фондация 
ПИК затвърди позицията си на пионер в областта на приложните изследвания и 
анализи, както и в сферите на форсайт и гражданско участие, иновации и подкрепа 
за бизнеса, иновационна политика и изграждане на капацитет. Фондацията се 
стреми да адресира някои от най-актуалните проблеми, пред които е изправено 
обществото не само в България, но и в Европа като цяло – грижа за околната 
среда и насърчаване на екологичните иновации; подкрепа за отговорните научни 
изследвания и иновации; противодействие на речта на омразата в интернет и 
развитие на ранна медийна и цифрова грамотност.

Въздействие върху политиките

През изминалата година Фондация ПИК продължи и надгради своите усилия за 
насърчаване на новаторската култура и интернационализацията на публичните 
институции и бизнеса в частния сектор. По-конкретно Фондацията разшири своя 
капацитет за осъществяване на положителни промени в страната чрез използване 
на най-модерните инструменти за разработване на публични политики, основани 
на най-добрите европейски и световни практики. Това обхващаше придаване на 
легитимност на решенията за публична политика чрез предоставяне на възможност 
за провеждане на конструктивен диалог между ключови заинтересовани 
страни, представляващи правителството, индустрията и гражданското общество. 
Подсилването на взаимодействието между правителството, индустрията и 
гражданското общество е важна предпоставка за разработване на приобщаващи 
публични политики и развиващ се частен сектор. Фондация ПИК спомага за 
насърчаването на такова взаимодействие, за да подобри икономическите 
възможности в страната, които вземат под внимание екологичните и социалните 
предизвикателства. Важно значение за постигане на целите на Фондацията има 
прозрачното обсъждане на предимствата и недостатъците на различни идеи и 
мнения с възможност да се влияе върху резултатите от публичните политики.

При все това укрепването на този процес не се осъществява само в посока 
отгоре-надолу, прилагайки консултативно разработване на публични политики. 
Фондация ПИК отчита този факт, като непрекъснато подкрепя дейности в страната, 
които имат за цел да насърчат участието дори и на обикновените граждани. По 
отношение на подкрепата за иновациите и икономиката на знанието Фондацията 
организира специализирани обучения за професионални групи в страната и 
предоставя технологично посредничество, инкубатори за иновации и консултантски 
услуги за български и чуждестранни компании. Понастоящем над 5000 клиенти 
се възползват от услугите, които предоставя Фондацията. По отношение на 
укрепването на гражданското общество Фондация ПИК изпълнява проекти, които 
демонстрират полезността на технологиите за подобряване на управлението 
(като например електронно управление), за подпомагане на децентрализирането 
и демократизирането на информационните ресурси в процеса на вземане 
на решения (например чрез онлайн социални мрежи) и за повишаване на 
конкурентоспособността на българския бизнес (чрез улесняване на партньорствата, 
на трансфера на знания и на най-добрите международни практики). Фокусирайки 
се върху тези социални практики през различни гледни точки, Фондация ПИК има 
за цел да засили взаимодействието им, за да контролира и балансира всеки от 
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тях и по този начин да осигури оптимални резултати за обществото в България и 
в Европа.

През цялата 2016 г. Фондация ПИК продължи да полага усилия за предоставянето 
на актуални данни, информация и анализи на българските автори на политики, 
засягащи решения в областта на иновациите, науката и технологиите. От особено 
значение бе разработването и представянето на доклада Иновации.бг 2016, който 
идентифицира както положителните тенденции, така и предизвикателствата пред 
развитието на иновациите в страната. Докладът бе представен пред автори на 
политики по време на Дванадесетия национален иновационен форум в София.

Фондация ПИК работи в тясно сътрудничество с държавните агенции за 
подобряване състоянието на информационното общество в страната, включително 
с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
Фондацията е представена в Консултативния съвет по информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) към министерството, където предоставя 
информация за текущото развитие на ИКТ в България и дава препоръки за 
подобряване достъпа до широколентов интернет и навлизането на ИКТ в страната. 

Влияние на фирмено равнище

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ също така е сериозно 
ангажирана в предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса. Потвърждение за 
това е фактът, че Фондацията е координатор на European Enterprise Network (EEN) 
в България, състояща се от 12 партньорски организации в 8 града в страната. 
EEN е най-голямата европейска мрежа за бизнес подкрепа и подпомага малките 
и средните предприятия да започнат международна дейност, да разработват 
иновационни решения и да получат информация за достъпните възможности за 
финансиране от ЕС, предоставяйки им консултантски услуги, услуги за търсене на 
подходящи партньори, както и за участие в международни инициативи. През 2016 г.  
Фондация ПИК е предоставила услуги на над 200 фирми в тези направления. 
Сред подкрепените икономически сектори са: мехатроника и автоматизация, 
машиностроене, морски индустрии, информационни и комуникационни технологии, 
туризъм, бизнес консултиране и производство. Фондацията също така организира 
брокерски събития за търсене на подходящи бизнес партньори и технологии и 
подпомага участието на българските малки и средни предприятия в тях. Услугите, 
предоставени от Фондация ПИК, доведоха до сключването на нови договори на 
български фирми с партньори във Великобритания, Австрия, Гърция, Кипър, Албания, 
Испания, Португалия, Румъния, Италия, Германия и Холандия. Фондация ПИК беше 
отличена като една от трите номинирани организации на ежегодните награди на EEN –  
признание за положителните резултати от консултантски услуги, предоставени на 
нейните бизнес клиенти.

Фондация ПИК стимулира дискусията между бизнеса и публичната власт за 
възможностите за подобряване на публичните инструменти в подкрепа на 
иновативните малки и средни предприятия (МСП). За тази цел тя инициира и 
координира международни мрежи с представители на публичната власт, научни и 
технологични паркове, неправителствени организации и други заинтересовани лица 
от голям брой европейски страни и споделя идеи и добри практики въз основа на 
обща методология. 

За своята подкрепа, оказвана на МСП с цел усъвършенстване на техните умения за 
иновационен мениджмънт и повишаване на тяхната конкурентоспособност, Фондация 
ПИК и нейното консултантско звено „АРК Консултинг“ са признати за пример за 
добра практика по предоставянето на високоефективни услуги от Европейската 
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академия за иновационен мениджмънт IMP³rove Academy. На иновативни фирми 
от широк кръг икономически сектори, различни по големина и етап на развитие, 
е осигурена ценна подкрепа в процеса на оценка на практиките им в областта 
на иновационния мениджмънт, разработването на иновационни стратегии/планове 
за действие, подходящото отчитане на иновационните дейности и ефективното 
управление на жизнения цикъл на иновациите и тяхното влияние върху общите 
икономически резултати на фирмите. 

Въз основа на иновативни методологии за приобщаване Фондация ПИК демонстрира 
как гражданите могат да бъдат равностойни партньори в процеса на определяне 
на научните приоритети като фундамент за бъдещи изследвания и провеждане 
на политики в областта на иновациите. Тя успешно интегрира перспективите, 
идващи от различни кръгове на обществото, както и от експертите в областта, в 
последователни политически послания и препоръки към Европейската комисия и 
други заинтересовани лица в ЕС. 

Фондация ПИК инициира и ще продължи да организира и през 2017 г. широк 
обществен дебат за предизвикателствата, присъщи за отговорните страни в 
областта на изследванията и иновациите. Тя мобилизира заинтересованите страни 
от гражданското общество, бизнеса, академичните среди и политиката за общо 
разбиране на обществените трансформации, произтичащи от технологиите и 
иновациите, и за споделена визия за интегриране на принципите за отговорни 
научни изследвания и иновации в политиките, свързани с научноизследователската 
и развойната дейност. 

Услуги в полза на обществото

Фондация ПИК мобилизира своята активна гражданска роля в България чрез 
усилията си за насърчаване на безопасното и отговорното използване на интернет и 
мобилните технологии и чрез сътрудничеството си с Министерството на вътрешните 
работи във връзка с превенцията на злоупотребата с деца онлайн. От 2005 г. 
Фондацията координира Центъра за безопасен интернет в България, оперирайки 
онлайн Гореща линия за борба с незаконното и вредно за деца съдържание и 
поведение в интернет, помощна линия за консултиране на деца, родители и учители 
в случаи на проблеми на непълнолетните в интернет, както и звено за повишаване 
на осведомеността и разработване на образователни инструменти и методологии.

Координирайки Центъра за безопасен интернет, Фондация ПИК помага за 
повишаване на информираността сред деца, родители, учители и други специалисти 
чрез разработване на образователни материали, организиране на информационни 
кампании, следене за възникващи тенденции при употребата на информация и 
подкрепа за сътрудничество между съответните заинтересовани страни. Като част 
от Центъра за безопасен интернет през 2016 г. Горещата линия получи над 400 
сигнала за незаконно и вредно съдържание. Същевременно многобройните сигнали 
бяха предадени на отговорните органи и партньорски горещи линии в други страни, 
което доведе до няколко законови действия и съдебни производства. Националната 
телефонна линия е консултирала над 700 непълнолетни, родители и учители.

През 2016 г. екипът на Центъра за безопасен интернет обработи успешно сигналите 
за сексуално посегателство и сексуална експлоатация на деца в интернет. 
Междувременно Центърът спомогна и за решаване на проблемите на деца и млади 
хора онлайн чрез разработване на нови инструменти и методи за осведомяване и 
провеждане на обучение на деца, родители и учители, организиране на събития и 
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провеждане на изследвания за тенденциите в използването на ИКТ от непълнолетни.

Фондация ПИК получи сертификат за отлични постижения на Международната 
асоциация на интернет горещите линии (INHOPE) като ценно признание за 
ангажимента си към активната работа за безопасността на децата и младите 
хора в дигиталния свят. След провеждане на задълбочена проверка на работата, 
практиките, процедурите, политиките и помещенията на българската Гореща линия 
Управителният съвет на INHOPE връчи на Фондация ПИК сертификат за качество 
по време на годишната среща на четиридесет и петте държави - членки на INHOPE.



ПЪРВА ЧАСТ

 Програмни 
области
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Водещите инициативи на Enterprise 
Europe Network – България (EEN) и 
Фондация ПИК – докладът Иновации.
бг, Националният иновационен форум 
и Националният конкурс „Иновативно 
предприятие на годината“ - са в центъра 
на дейностите за подкрепа на бизнеса 
и иновациите през 2016 г. EEN осигурява 
експертна подкрепа за българските 
предприятия в посока на иновиране и 
излизане на международните пазари 
или осъществяване на съвместни 
изследвания с европейски партньори. 

През 2016 г. над 90 фирми са получили 
експертна подкрепа и консултантски ус-
луги от ЕЕN. Фондация ПИК е участва-
ла като съорганизатор в седем събития, 
съсредоточени върху теми от областта 
на интелигентната специализация като 
зелени иновации, дизайн и креативни 
индустрии, клъстерни политики, както 
и в девет брокерски събития и фирме-
ни мисии с участието на 20 фирми. Ре-
зултат от тези дейности са успешното 
сключване на 15 договора за междуна-
родно партньорство и трите положител-
но оценени проекта на ЕС на клиенти 
на Фондацията. Дигиталните услуги на 
ЕЕN имат широк отзвук, те са високо 
ценени и използвани от над 13 000 кли-
енти в България.
 
Експерти на Фондация ПИК получиха 
лиценз от Европейската академия за 
иновационен мениджмънт A.T.Kerney’s 
IMP³rove Academy за оценяване на про-
цесите по управление на иновациите 
на българските фирми, следвайки мето-
дологията на академията. Повече от 30 
фирми получиха задълбочени съвети и 
оценка. Ефикасността и качеството на 
работа на Фондация ПИК и нейният екс-
пертен подход бяха признати от акаде-
мията като пример за добра практика.

Като домакин на Националната контакт-
на точка (NCP) за малките и средните 
предприятия (МСП) на мрежата на NCP 
на Хоризонт 2020 експертният екип на 
Фондация ПИК консултира повече от  

Национална научна и иновационна  
политика

20 МСП в процеса на тяхното кандидат-
стване за инструмента за МСП. Фонда-
цията също така взе участие в национал-
ните пътуващи изложения в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“, организира-
ни от Министерството на образованието 
и науката през 2016 г.

Екипът работи по анализа и подобрява-
нето на два финансови инструмента за 
подкрепа на иновациите в рамките на 
проекти на INTERREG Europe, а именно 
InnoBridge и ESSPO. InnoBridge обединя-
ва партньори от 8 европейски региона, 
а Фондация ПИК играе ролята на кон-
султант на Софийския фонд за иновации, 
който подкрепя културните и креативните 
индустрии. В проекта ESSPO Фондация 
ПИК осигурява експертна подкрепа на 
Националния иновационен фонд със спе-
циален акцент върху разработването на 
инструменти за наблюдение и оценка на 
въздействието. Проектът ESSPO обеди-
нява партньори от шест европейски ре-
гиона за дейности по взаимно проучване 
на опита с цел стимулиране на регионал-
ното иновационно развитие.

Иновации.бг е цялостната програма на 
Фондация ПИК за определяне дневния 
ред на националната иновационна по-
литика. Тя съчетава няколко елемента, 
осигуряващи експертиза, разработване 
на политики и ноу-хау за оценка на въз-
действието.

От 2004 г. докладът Иновации.бг предла-
га изчерпателен инструмент за ежегод-
на оценка на резултатността, осигуря-
ващ независим анализ на националната 
иновационна система и иновационното 
представяне на националната икономи-
ка въз основа на оригинално изследване 
и други микроизследвания. Иновации.бг 
прилага собствена авторска методология 
за оценка на степента на иновационната 
активност на бизнеса на базата на раз-
биране за вида на иновациите и степен-
та на новост на внедрените иновативни 
процеси и продукти.

http://www.enterprise-europe-network.bg/en
http://www.enterprise-europe-network.bg/en
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Ежегодният док-
лад Иновации.бг 
осигурява на-
деждна оценка на 
иновационния по-
тенциал на българ-
ската икономика и 
на състоянието и 
възможностите за  
развитие на българ-
ската иновационна 
система. Той отпра-
вя препоръки за 

подобряване на публичната политика 
в областта на иновациите в България 
и в ЕС въз основа на най-актуалните 
теоретични и емпирични изследвания в 
света и вземайки предвид специфичната 
икономическа, политическа, културна 
и институционална рамка, в която 
функционира иновационната система 
на страната. През последните  
12 години Иновации.бг отправи редица 
конкретни препоръки за подобряване 
на иновационната политика и практика 
на страната, които бяха подкрепени 
от бизнеса и академичната общност. 
Липсата на конкретни устойчиви действия 
на българските правителства въпреки 
ангажираността им в процеса на най-
високо политическо равнище разкрива 
сериозен институционален дефицит при 
прилагането на съответните политики в 
областта.

Иновации.бг 2016 анализира състоя-
нието и възможностите за развитие на 
националната иновационна система 
въз основа на пет групи показатели: 

 • съвкупен иновационен продукт;
 • предприемачество и иновационни 

мрежи;
 • инвестиции и финансиране на 

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

технологии.

 

Във фокуса на Иновации.бг 2016 са 
талантите на страната и възможностите 
те да бъдат отглеждани, откривани 
и привличани; потенциалът те да 
бъдат управлявани пълноценно 
и въз основа на това да бъдат 
развивани национални и регионални 
компетенции. Иновациите са функция 
на творчеството, на мисленето „извън 
кутията“, въображението, страстта 
и упорството на хората, които имат 
потенциал да генерират идеи и 
притежават знанието да ги превърнат в 
успешни нови продукти и бизнес модели.

Предизвикателството „таланти“ е 
феноменът на нашето време, с който 
ни се налага да се справяме на 
различни равнища: в социалните 
групи, предприятията, националните 
икономики. Въпреки това в условията на 
сравнително затворените и обособени 
национални иновационни екосистеми, 
в рамките на които процесите се 
развиват въз основа на принципа на 
скачените съдове, винаги е по-добре, 
ако отделните полюси на системата си 
взаимодействат и взаимно се подкрепят, 
вместо да се превръщат в бариери и 
препятствия за дейността на останалите 
участници в иновационния процес или 
за развитието на системата като цяло.

В този смисъл, когато стремежът е 
да се създаде среда, благоприятна 
за израстването на таланти и в чиито 
рамки талантите на свой ред да виждат 
смисъл да останат и да се развиват, 
трябва да се вземат под внимание 
множество фактори с разнопосочно и 
обвързано действие и те да са обект 
на целенасочена и устойчива политика. 
Тя трябва да бъде фокусирана върху 
силно развитите полюси на системата, 
които могат да осигурят върхови 
постижения в една или друга област, но 
и върху периферията и нейните по-слабо 
развити звена, което да поддържа висок 
стандарт и резерв за възпроизвеждане 
на интелектуалния капитал. 

Иновации.бг 2016
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Европейската комисия (ЕК) в България, 
Design for Europe и Единният център за 
иновации на БАН, с подкрепата на Гене-
рална дирекция „Вътрешен пазар, про-

На 7 декември Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“, „АРК кон-
султинг“, Enterprise Europe Network –  
България, Представителството на  

Дванадесети Национален иновационен форум „Иновации чрез таланти“ и Национален 
конкурс „Иновативно предприятие на годината“

Моделът ще включва фактори, които:
 • имат индиректно влияние и създават 

предпоставки за отглеждане, 
привличане и развитие на таланти;

 • позволяват на икономическите агенти 
да се възползват от тези предпоставки 
или обратно, превръщат ги в актив, 
който остава неизползван или се 
използва в рамките на друга система;

 • са вътрешни за бизнеса и му 
позволяват да превърне талантите в 
двигател на иновационнния процес.

Шест години след лансирането 
на стратегията „Европа 2020“ от 
Европейската комисия през м. юни  
2010 г. и в средата на периода по нейното 
изпълнение постигнатите резултати са 
противоречиви както на европейско, така 
и на национално равнище: изпреварващо 
развитие в областта на климатичните 
промени, колеблив напредък в областта 
на образованието и ясно изразено 
изоставане по отношение на заетостта 
и инвестициите в научноизследователска 
дейност.

През оставащите четири години до  
2020 г. страната трябва да удвои 
разходите си за НИРД като дял от 
БВП, за да постигне целта си от 1,5%. 
Няколко други страни със съпоставими 
цели са постигнали подобни резултати: 
Гърция (достигнати 70% от целта за 
1,2%), Хърватия (56% от целта от 
1,4%), Латвия (46% от целта от 1,5%) 
и Словакия (74% от целта от 1,2%). 
Най-голямо е несъответствието при 
Румъния, отчитаща едва 0,38% разходи 
за НИРД като дял от БВП на фона на 
амбициозната цел от 2%.

Липсата на обоснована и последователно 
провеждана политика в тези области, 
която да ангажира еднакво силно и 
публичния, и частния сектор, води до ясно 
изразени диспропорции и колебания 
на показателите за иновационния 
потенциал, което неизбежно води до 
незавидните позиции на страната при 
сравнителния анализ с европейските 
страни.

Източник: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

  
 
 Фигура 1. Модел за насърчаване на ориентирано към 
иновациите бизнес поведение, основано на талантите
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Г-н Руслан Стефанов, Координатор 
на група „Иновации.бг“ към Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“, 
представи основните акценти на доклада 
Иновации.бг 2016 „Иновации чрез 
таланти“. Иновации.бг определя три групи 
условия, необходими за създаването на 
обща среда за развитие и привличане на 
таланти: а) фактори на средата, включващи 
тенденциите в икономиката, демографията 
и здравеопазването; б) подкрепящи 
политики за образование, учене през 
целия живот, наука и технологии, иновации 
и предприемачество; в) корпоративни 
практики за привличане и развитие на 
таланти, капитализиране на талантите в 
иновации, прилагане на международни 
добри практики за управление на таланти.

Г-н Тодор Чобанов, Заместник-кмет 
на Столична община, представи 
последните инициативи на София за 
насърчаване на иновациите. Столицата 
е първият български град със собствена 
Иновационна стратегия за интелигентна 
специализация, чиято цел е да подобри 
качеството на живота в региона. 
Общината също така подкрепя мащабни 
събития в областта на иновациите и 
цифровия растеж и е много активен 
участник в ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. и 
рамковите програми на ЕС.

мишленост, предприемачество и МСП“ 
на ЕК и Изпълнителната агенция за мал-
ки и средни предприятия към ЕК прове-
доха дванадесетия Национален инова-
ционен форум „Иновации чрез таланти“. 

Д-р Огнян Шентов, Председател на 
Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации“, откри форума, като 
подчерта нарастващата роля на частния 
бизнес за развитието на националната 
иновационна среда. Тази тенденция 
се илюстрира от нарастващия брой 
наградени фирми в конкурса „Иновативно 
предприятие на годината“, което е 
положителен сигнал за иновационния 
потенциал на българската икономика. 

Президентът на Република България 
г-н Росен Плевнелиев изтъкна 
положителното развитие на иновативните 
български предприятия, като наблегна 
на три високотехнологични сектора: 
ИКТ, аутсорсинг и автомобилостроене, 
които са създали над 70 000 работни 
места през последните няколко години.

Г-н Плевнелиев изтъкна и благоприятната 
среда за стартиране на нови компании 
в страната, създадена благодарение 
на Европейския инвестиционен фонд и 
акселераторите Eleven и Launchhub, която 
играе ключова роля в привличането на 
иновации, таланти и знания в България. 

Откриване на дванадесетия Национален иновационен форум – от ляво на 
дясно: Президентът Росен Плевнелиев, д-р Огнян Шентов, Н.Пр. Майкъл 

Форбс, посланик на Ирландия.
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инженерство като радикална иновация. 
Цялостната разработка и производствен 
цикъл се осъществяват в България. Най-
новият продукт на фирмата е Goliath, 
единственият аудиоинтерфейс в света с 
атомен часовник и максимален възможен 
брой от 68 канала за конвертиране 
на цифрово и аналогово съдържание. 
Технологиите на „Електросфера“ се 
използват от най-големите звукозаписни 
студиа в САЩ, Великобритания и 
Япония, от изпълнители, носители на 
наградата „Грами“, и при озвучаването 
на високобюджетни филми.

2. „Иновация в креативните индустрии“ 
– „Доли Медия Студио“ ООД е премиум 
студио, поддържащо най-модерните 
(и дори експериментални) технологии 
в областта на киното за продукция и 
постпродукция на съдържание. Студиото е 
единственото извън Холивуд, осигуряващо 
едновременно мастеринг, цветокорекция 
и показване на финално preview на 
филма с качество на прожекция в кино 
салон. Комбинирането на технологиите 
Dolby Atmos Premium, ACES workflow и 
4K DCI е глобално предизвикателство, 
преодоляно от оригиналното ноу-
хау на студиото, за да се постигне 
перфектно качество на звука и образа. 

Ежегодният конкурс, проведен за 
дванадесета поредна година, е най-
известното събитие в България за 
популяризиране на успешните иновации 
и бизнес модели на българските 
предприятия. Конкурсът играе значима 
роля в откриването на новите победители 
и бизнес агенти и довеждане на 
информацията за тях до общественото 
внимание. Той е признат за най-добра 
национална практика за популяризиране 
на иновациите от Европейската 
комисия и Enterprise Europe Network.

Церемонията по връчването на 
наградите на Националния конкурс 
„Иновативно предприятие на годината 
2016“ традиционно се състоя по време 
на Националния иновационен форум. 
Президентът на Република България г-н 
Росен Плевнелиев награди победителите, 
влиянието на чиито  иновации беше 
признато в следните осем категории:

1. „Пазарно   лидерство“    – „Електросфера“ 
ООД и нейната марка Antelope Audio 
са световни лидери в дигиталните 
аудиотехнологии. Фирмата е основана в 
България от американеца Игор Левин, 
който пръв въвежда използването 
на атомен часовник в музикалното 

Национален конкурс „Иновативно предприятие на годината 2016“

Президентът Росен Плевнелиев. 
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3. „Иновации за развитие на таланти“ –  
Софтуерният университет („СофтУни“ 
ООД) е основан през 2013 г. като 
едно от решенията за подготовката 
на висококвалифициран персонал 
за ИТ индустрията в България. 
Университетът прилага модела „учене 
чрез правене“, за да обучава кадри 
за софтуерната индустрия в подкрепа 
на предприемачеството. Над 120 000  
души са обучени чрез курсовете на 
мрежата „СофтУни“. „СофтУни“ си 
сътрудничи с акредитирани български 
университети и повече от 60 фирми и 
нестопански организации.

4. „Иновационен мениджмънт“ - 
в съответствие с методологията на 
Европейската академия за иновационен 
мениджмънт IMP³rove „Скейл Фокус“ е 
лидер в разработването и интегрирането 
на софтуерни решения и управлението 
на данни, информация и процеси.

Фирмата прилага водещи практики 
за иновационен мениджмънт като 
генериране и внедряване на нови 
идеи и жизнен цикъл на иновацията с 
цел повишаване на креативността на 
служителите за разработването на нови 

Наградените в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината 2016“ заедно с 
президента г-н Росен Плевнелиев (в средата) и д-р Огнян Шентов (вдясно). 

проекти с пазарен потенциал.

5. „Зелена иновация“ – „Тангра“ ООД 
е производител на високоефективни 
енергоспестяващи вентилационни 
системи и вторично използване 
на горещ или студен въздух при 
вентилационни или климатични 
инсталации с ефективност до 94%. 
Техните компактни системи са особено 
подходящи за училищни класни стаи 
и са успешно внедрени в Португалия. 
Фирмата е лидер на Балканите и е сред 
водещите компании в Европа, въвели 
обновяването на вентилационни 
системи. Тя осъществява износ в над 
15 държави.

6. „Качество на живот“ – „Синтал ММ“ 
ООД прилага най-новите постижения в 
областта на неорганичните материали 
(патентовани и одобрени за продажба 
в Европейското икономическо 
пространство) в производството 
на дентални сплави, несъдържащи 
берилий и основани на никел и 
кобалт, за влагане в метало-керамични 
конструкции посредством методите 
на праховата металургия. Сплавите 
са нетоксични, с висока химическа 
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чистота и концентрация на никел 20 
пъти по-ниска от стандартната стойност. 
Производството е енергоспестяващо 
и екологично чисто и постига 100 % 
оползотворяване на материалите. 
Понастоящем фирмата осъществява 
износ в Индия, Хонконг, Австралия, 
Румъния и Турция.

7. „Социална иновация“ – „Прознание 
Академия“ ЕООД създава цялостна 
авторска методика за дистанционно 
обучение и интерактивна виртуална 
класна стая – VEDAMO. Тя предоставя 
образователни услуги за всички видове 
доставчици и потребители – деца в 
медицински заведения и специални 
институции, обучаеми от уязвими 
общности, деца бежанци и българчета 
в чужбина. Заедно с партньори успешно 
са подготвили студенти от ромски 
произход за обучение в специалности 
като „Педагогика“ и „Медицинска 
сестра“. В момента обучават български 
деца, живеещи в Европа, Азия и Хаваите. 

8. „Иновативно новостартирало 
предприятие“ – „Тикий Мобайл 
Солюшънс“ ООД проектира и 
разработва платформи за мобилна 
продажба на билети в обществения 
транспорт и за придвижване чрез 
универсален електронен билет. Те 
създават мобилно приложение за 
билети за Android и iPhone, позволяващо 
таксите за обществения транспорт -  
автобуси, трамваи, тролеи, метро, 
да бъдат платени чрез универсален 
електронен билет - Tickey. Модулната 
уеббазирана платформа дава достъп 
до различни модели на таксуване в 
системата на обществения транспорт 
в зависимост от профила и ролята на 
потребителя. Тя предлага най-добрата 
цена за транспортната услуга на базата 
на профила и ролята на потребителя, 
включително чрез комбинирани билети и 
отстъпки. Системата е успешно внедрена 
във Fal River Ferries, Великобритания. В 
България системата е инсталирана в 
няколко станции на метрото в София.
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Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в света за подкрепа на МСП с aмби-
ции за международен растеж

От основаването си през 2008 г. насам  
Enterprise Europe Network (EEN) се 
превърна в най-голямата мрежа 
за подкрепа на бизнеса в света, 
обединяваща над 600 партньорски 
организации в 66 страни по земното кълбо. 
Основната цел на EEN е да подпомогне 
малките и средните предприятия (МСП) 
да се възползват от съществуващите 
възможности за бизнес и технологично 
развитие на Единния пазар на ЕС и извън 
него. В подкрепа на тази цел партньорските 
организации от EEN ежедневно работят с 
най-големите бази данни, съдържащи над 
10 000 фирмени и технологични профила. 
Повече от 90 000 фирми ежегодно 
посещават международни В2В събития и 
бизнес мисии, организирани от мрежата. 
Благодарение на услугите на EEN повече 
от 11 000 фирми са подписали партньорски 
споразумения за бизнес, технологично и 
проектно сътрудничество.   

EEN осигурява професионални 
консултантски услуги за МСП, които са 
нейни клиенти от почти десетилетие –  
достатъчно продължително, за да се 
е доказала като надежден център 
за компетентност по въпроси, 
свързани с ЕС. Основната цел на тези 

Подкрепа на бизнеса и иновациите

EEN мрежата в България

услуги е да се укрепят и повишат 
конкурентоспособността и устойчивостта 
на европейските предприятия чрез 
осигуряването на задълбочена 
информация за разработването на 
проектни предложения, управлението 
на права на интелектуална собственост, 
стандартите на ЕС, международните 
търговски процедури, международното 
уреждане на спорове и т.н.

Нещо повече, EEN е най-краткият 
комуникационен канал на Европейската 
комисия за събиране на мнения и 
за обратна връзка от МСП с цел 
по-качествено разработване на 
предстоящите политики и инициативи, 
насочени към осигуряване на растеж и 
разкриване на работни места.

Фондация ПИК продължи своя 
ангажимент като координатор на 
националния консорциум на EEN чрез 
своето консултантско звено „АРК 
Консултинг“ ЕООД. EEN – България, 
включва 12 партньорски организации 
в София, Пловдив, Стара Загора, 
Ямбол, Сандански, Враца, Добрич и 
Русе. Порталът на мрежата в България 
с адрес www.een.bg осигурява бизнес 

http://www.een.bg/


18

Подкрепа на бизнеса и иновациите

брокерски събития на Mobile World 
Congress (в Барселона, през март 2016 г.)  
и CeBIT (в Хановер, през март 2016 г.) –  
водещите международни мероприятия в 
областта на мобилните комуникации и 
ИКТ индустрията. Осем български ИКТ 
фирми взеха участие в В2В срещи и имаха 
възможност да посетят изложенията 
при преференциални условия (намалена 
такса за участие, участие в паралелни 
събития, логистична подкрепа и т.н.), 
както и да проведат преговори на място 
с потенциални доставчици или купувачи 
на нови продукти и технологии.

Брокерски срещи, бизнес мисии и семинари

Всяка година Фондация ПИК участва 
като съорганизатор в бизнес 
мисии и технологични брокерски 
събития в различни сектори на 
икономиката като ИКТ, мехатроника, 
здравеопазване, автомобилостроене, 
креативни индустрии и умни градове. 
Предварително уговорените В2В срещи 
улесняват контактите между фирмите 
и изследователските организации, 
търсещи бизнес и технологични 
партньорства, както и партньорства по 
проекти, финансирани от ЕС.    

През 2016 г. Фондация ПИК беше сред 
съорганизаторите на Международните 

Брокерското събитие FutureMatch 2016 в рамките на CeBIT Fair, 

14-18 март 2016 г., Хановер, Германия.

информация и консултации, както 
и възможности за международно 
сътрудничество. Фондация ПИК също 
така поддържа свой регионален EEN 
уебсайт на адрес www.enterprise-europe-
network.bg, предоставящ адаптирана 
информация на нейните клиенти.   

Други дейности, осъществявани 
през 2016 г., са: продължаващата 
информационна и консултантска 
подкрепа за МСП от различни браншове 
с традиционен акцент върху секторите 
за интелигентна специализация като 
ИКТ, машиностроене, мехатроника 
и автоматизация, производството 
на храни и напитки, културните и 

креативните индустрии. Фондация ПИК 
предоставя регулярна подкрепа на бизнес 
клъстерите в България за изграждането 
на капацитет и за осъществяването на 
технологичен трансфер, бидейки един от 
основателите на Клъстера по мехатроника 
и автоматизация и на Асоциацията 
на бизнес клъстерите – организация, 
обединяваща около 20 от най-големите 
клъстери в България.

Със своя опит в управлението на проекти 
и иновационна подкрепа на фирмите 
Фондация ПИК участва и в мрежата 
на националните контактни точки на 
Хоризонт 2020 със специфичен фокус за 
подкрепа на МСП.

http://www.enterprise-europe-network.bg/
http://www.enterprise-europe-network.bg/
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технологичния трансфер и участието 
в европейски програми на 90 нови 
организации (в добавка към по-рано 
регистрираните клиенти на мрежата), 

Друго глобално събитие, по време на 
което екипът на EEN към Фондация 
ПИК участва като съорганизатор на В2В 
срещи, беше Международният панаир 
за храни и напитки ALIMENTARIA, който 
се проведе в Барселона през април. 
По време на събитието българско 
иновативно стартиращо предприятие 
взе участие в седем предварително 
организирани срещи с потенциални 
партньори. Отново през април българска 
фирма от автомобилния сектор беше 
подкрепена от Фондацията, за да 
участва в В2В срещи в панаира AMPA в 
Тайпе, Тайван.

През юни екипът на EEN подпомогна 
две водещи български фирми да 
вземат участие в В2В събития за 
нишово ориентираните сектори на 
биомедицинските изследвания и на 
гейминг индустрията. Едната фирма 
имаше седем предварително уговорени 
срещи по време на Партньорското 
събитие по биомедицина, проведено в 
Ливърпул, Великобритания, а другата - 
многобройни възможности за контакти 
с нови партньори в рамките на 
мероприятието GamesMatch в Кьолн, 
Германия.

Eкипът на EEN при Фондация ПИК 
традиционно участва в брокерското 
събитие “ICT – Go International” в Скопие 
(Република Македония), което през 2016 г.  
бе организирано през м. ноември 
от членовете на EEN от Югоизточна 
Европа. Пет български новосъздадени 
предприятия се присъединиха към 
мероприятието и взеха участие в В2В 
срещи и разговори с потенциални 
инвеститори.

Отново през месец ноември фирма, 
подкрепена от Фондация ПИК, взе 
участие в Smart City Expo World Congress 
and Brokerage event в Барселона, което 
обедини повече от 470 участници от  
38 страни по света по теми като iWater, 

циркулярна икономика и интелигентни 
градове. С помощта на Фондацията 
две фирми от креативните индустрии 
бяха одобрени за участие в поканата 
за проекти Think Up Culture! HUB, по 
която международно жури избра най-
добрите проекти за консултиране 
и усъвършенстване. Финалът беше 
проведен през периода 24-26 януари  
2017 г. в Палма де Майорка, Испания.

През 2016 г. Фондация ПИК съвместно 
с Българо-казахстанската търговска 
камара организира фирмена мисия 
за български компании в областите 
на мехатрониката, автоматизацията 
и машиностроенето в Казахстан – 
страна, която желае да се присъедини 
към мрежата EEN в близко бъдеще. За 
целите на мероприятието през ноември 
бяха проведени В2В срещи с фирми от 
Казахстан в градовете Алмати и Астана в 
рамките на международното изложение 
“Central Asia Machine World-2016”.

Близо двадесет български фирми 
участваха в брокерски срещи и бизнес 
мисии в чужбина, на които екипът на EEN 
към Фондация ПИК беше съорганизатор. 
В резултат на това бяха подписани над 
100 договора за бизнес и технологично 
сътрудничество с чуждестранни ком-
пании.

В своята роля на координатор на 
националния консорциум на EEN 
Фондация ПИК организира дейности, 
вътрешни за структурата, срещи на 
заинтересованите лица (в рамките на 
инициативите Бизнес клуб за иновации 
и Асоциация на бизнес клъстерите), 
както и информационни дни и семинари 
за изграждане на капацитет за достъп 
до фондовете на ЕС за периода 2014 -  
2020 г. (като част от пътуващото 
изложение на Националните контактни 
точки по Хоризонт 2020), иновационен 
мениджмънт, разработване на иновации 
и други.

Консултантски услуги

Консултантите на EEN към Фондация 
ПИК подкрепиха и предоставиха 
задълбочени съвети по отношение 
на бизнес интернационализацията, 
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През 2016 г. експертите на EEN към 
Фондация ПИК осъществиха успешно 
посредничество за сключването на 15 
бизнес и изследователски договора 
между български и чуждестранни фирми. 
С консултантската подкрепа на екипа на 
Фондацията три български организации 
се присъединиха към проектни 
консорциуми по различни европейски 
програми и получиха финансиране за 
осъществяване на НИРД, иновационни 
дейности и различни форми на 
сътрудничество.

За пръв път българска фирма - „Балбок 
инженеринг“ АД, беше сред финалистите 
на Enterprise Europe Network Awards 
2016 в категорията “New Directions”. 
TНаградата отличава най-добрите 

примери за положителни резултати на 
МСП, които успешно са се възползвали 
от консултантските услуги на мрежата, за 
да представят своите стоки или услуги на 
нов пазар. В резултат на консултантските 
услуги, оказани от Фондация ПИК на 
„Балбок инженеринг“ през 2015 г., фирмата 
успешно кандидатства за безвъзмездна 
финансова подкрепа от Норвежкия 
финансов механизъм и изгради 
„Екоиновативна система за управление 
на отпадъци с неизвестен състав и 
произход в България“ – единствената 
по рода си „зелена“ услуга за региона 
на Балканите. Промоционалното видео, 
заснето от EASME, е достъпно на адрес 
InnoAwards channel in YouTube.

Номинация на „Балбок инженеринг“ за EEN Awards 2016.

Оценка на иновационния мениджмънт на МСП чрез инструмента IMP³rove

Проектът „Услуги за иновационна 
подкрепа на EEN за повишаване на 
капацитета на българските МСП при 
управление на иновативни процеси“ 

е разработен, за да допринесе за 
осъществяването на европейските 
политики чрез повишаване на 
капацитета на МСП за управление 

Успешни истории

по-голямата част от които МСП и 
новосъздадени фирми. Фондацията 
е един от доставчиците на услуги, 
определени от Европейската комисия за 
информационно и консултантско звено 
за инструмента за МСП на програмата 
„Хоризонт 2020”. Новият инструмент за 
МСП осигурява финансова подкрепа за 
иновативни лидери, чиито технологии 
демонстрират висок пазарен потенциал 
в глобален мащаб. Около 20 иновативни 
български фирми получиха сериозна 
подкрепа по отношение на подготовката 

на техните заявки за кандидатстване за 
инструмента за МСП за фази 1 и 2.

Двама експерти на Фондация ПИК 
получиха лицензи от Европейската 
академия за иновационен мениджмънт, 
позволяващи им да предоставят 
консултантски услуги от областта на 
иновационния мениджмънт посредством 
инструмента IMP³rove – доказана 
международна методология за оценка 
и подобряване на управлението на 
иновациите на фирмите.

http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=17718
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=17718
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=17718
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=17718
https://www.youtube.com/watch?v=9EoaZeYqCzI
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на иновации и да доведе до по-добри 
бизнес и иновативни резултати на МСП 
чрез растеж и разкриване на работни 
места за висококвалифицирани кадри. 
Иновациите в продукти, процеси и услуги 
като основен инструмент за повишаване 
на глобалната конкурентоспособност 
на европейските фирми изискват 
добре фокусиран подход и ефективно 
управлявани ресурси.

Общата цел на проекта е да се повиши 
капацитетът за управление на иновациите 
и да се ускорят иновационните процеси 
на българските МСП с цел подкрепа на 
растежа, създаването на работни места, 
конкурентоспособността и устойчивостта 
на Единния пазар на ЕС, както и 
излизането на трети пазари. Основният 
очакван резултат в дългосрочен план е 
компаниите, подкрепени чрез проекта, 
да бъдат по-добре подготвени за достъп 
до финансови инструменти и привличане 
на инвестиции за иновации. 

Като член на мрежата EEN Фондация 
ПИК има правото да предоставя редица 
услуги от пакета за повишаване на 
капацитета за иновационно управление 
(Enhancing Innovation Management 
Capacities - EIMC), осигуряващ на МСП с 
висок иновативен потенциал безплатна 
оценка на иновационното управление 
чрез инструмента IMP³rove.

Три от четири български фирми, 
които се пребориха за финансиране 
по инструмента за МСП, са клиенти 
на Фондация ПИК, ползващи услуги 

за ключови клиенти (Key Account 
Management services). Предприятията 
имаха възможност да работят с 
надежден консултант с международен 
опит, препоръчан от експертите на 
Фондацията, за изпълнение на целите 
на своите проекти. Целият процес 
беше осъществен под менторството и в 
координация с Фондацията.

През 2016 г. 20 нови фирми с оценка 
чрез инструмента IMP³rove бяха 
прибавени към целия пакет от  
33 компании, представляващ всички 
икономически сектори, възрастови 
групи и мащаби на дейността, на които 
Фондация ПИК предостави пълния 
комплект от услуги, целящи подобряване 
на практиките за управление на 
иновациите – регистриране в 
електронната платформа, попълване на 
въпросника, анализиране на доклада, 
разработване на план за действие 
и съвместна работа по неговото 
осъществяване. Повечето от тези фирми 
навлязоха на нови пазари и постигнаха 
значителен растеж, отчасти и заради 
резултатите от свързаното с IMP³rove 
сътрудничество.

IMP³rove е методология за систематична 
оценка на всички аспекти и дейности, 
свързани с управлението на 
иновативните продукти и процеси във 
фирмите. Методологията е одобрена 
от Европейската комисия през  
2006 г. и понастоящем е част от услугите, 
предоставяни от сертифицирани 
консултанти на EEN. Оценката е основана 

„Къща на иновациите“ на А. Т. Кърни
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Eфективни финансови инструменти в подкрепа на МСП (ESSPO)

Целта на проекта „Ефективни финансови 
инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO) 
е да бъдат подобрени регионалните 
политики за конкурентоспособност 
на МСП и ангажираността им с 
иновационните дейности в регионите, 
участващи в проекта. Очаква се да 
бъдат усъвършенствани публичните 

услуги за МСП и да бъдат подобрени 
икономическите показатели на 
регионално равнище. ESSPO стъпва 
на постиженията на успешно завършил 
проект със създадена база данни с 
добри практики и подходи за управление, 
прилагане и контрол на Стратегиите за 
интелигентна специализация.

на концепцията „Къща на иновациите“ 
на А. Т. Кърни (Kearney, A. T., “House of 
Innovation”), анализираща стратегията 
за ефективност на управлението на 
иновациите; иновационната култура 
и организацията на иновационната 
дейност; управлението на жизнения 
цикъл на иновациите; факторите, 
подкрепящи иновациите, и резултатите 
от иновационната дейност. Благо-
дарение на уникалната и богата 
база данни към IMP³rove оценките на 
управлението на иновациите позволяват 
осъществяването на съпоставки на 
национално и международно равнище.

„Къща на иновациите“ на А. Т. 
Кърни анализира ефективността 
на управлението на иновациите, 
иновационната стратегия; инова-
ционната култура и организацията на 
иновационната дейност; управлението 
на жизнения цикъл на иновациите; 
факторите, подкрепящи иновациите, 
и резултатите от иновациите за пред-
приятията.

За своята подкрепа, оказвана на 
МСП с цел усъвършенстване на 
техните умения за управление на 
иновациите и повишаване на тяхната 
конкурентоспособност, Фондация ПИК 
и нейното консултантско звено „АРК 
Консултинг“ бяха признати през 2016 г.  
за пример за добра практика по 
предоставянето на високоефективни 
услуги от Европейската академия за 
иновационен мениджмънт IMP³rove 
Academy - “Case Examples of 
IMP³rove Innovation Management 
Support Services for SMEs to Gain in 
Competitiveness 2016.” Бяха изтъкнати 
следните дейности на Фондация 
ПИК/„АРК Консултинг“ в областта на 

оценката чрез инструмента IMP³rove:

 • подкрепа на публични институции, 
включително българската Агенция за 
насърчаване на МСП, управляваща 
Националния иновационен фонд, в 
създаването на адекватна подкрепа 
за иновативните български фирми;

 • квалифициране на членове на 
персонала за прилагане на подхода 
IMP³rove;

 • изграждане на национална база 
данни за уменията за управление на 
иновациите на МСП;

 • предоставяне на награда за 
иновации на базата на оценката 
IMP³rove, връчвана от президента, 
на местни фирми или организации 
за практики по успешно управление 
на иновациите;

 • участие в международната кръгла 
маса IMP³rove за споделяне на 
възгледи по усъвършенстването 
на иновационните екосистеми и 
дискутиране на успешни подходи за 
насърчаване на сътрудничеството 
чрез иновации.

 

Общата оценка беше, че този поетапен 
подход на управление на иновациите 
и свързаните с тях въпроси, започващ 
от подкрепа на МСП при развиването 
на техните умения за управление на 
иновациите и конкурентоспособността 
и стигащ до включването на анализа 
на данните в националния иновационен 
индекс и избор на победителите в 
конкурса за иновации на базата на 
експертизата, е приложим в много други 
региони и страни. Той дава възможност 
на вземащите решения да определят 
най-ефективните услуги за подкрепа на 
базата на опита и знанията, придобити 
на всеки от етапите.
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Проектът е финансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие по 
програмата INTERREG Europe. По него 
заедно работят девет партньорски 
организации от Полша, Франция, 
Испания, Германия, Естония и 
България. Всяка организация проучва 
специфичен инструмент на национално 
или регионално равнище за публична 
подкрепа за реализирането на 
иновационния потенциал на МСП.  

Проектът е структуриран в два 
етапа. През първия етап ще бъдат 
идентифицирани проблемните зони в 
регионалните политики и финансовите 
инструменти за повишаване на 
конкурентоспособността на МСП и ще 
бъдат предложени адаптирани решения 
на проблемите. По време на втория 
етап  ще бъде оценявана ефективността 
на приложените в практиката мерки.

ESSPO започва през месец януари  
2016 г. и ще продължи до месец декември 
2020 г.

Водещата организация и партньор в 
ESSPO – Научният и технологичен парк 
на Познан заедно с Главното управление 
на Великополското войводство, е 
включена в срещите за взаимна 
проверка (peer review), организирани на 
24-26 октомври в София.

Партньорите от Полша интервюираха 
представители на българската Агенция 
за насърчаване на малките и средните 
предприятия (управляващият орган 
на Националния иновационен фонд –  
НИФ), експерти от Министерството 
на икономиката, отговарящи за 
разработването на стратегията за 
интелигентна специализация на 
България, от Българската стопанска 
камара като посредник на МСП и 
представители на български иновативни 
компании като бенефициенти на сесиите 
на НИФ. Те също така осигуриха на 

домакините от Фондация ПИК обратна 
връзка и препоръки за Националния 
иновационен фонд като един от 
инструментите за подкрепа на МСП и на 
сътрудничеството между МСП в страната. 
Фокусирайки се върху тематичните 
области за интелигентна специализация 
в България, НИФ има голям потенциал 
да допълни по синергичен начин схемите 
на Структурните фондове. Той също така 
еволюира от инструмент с национален 
обхват към по-регионално ориентиран 
механизъм за подкрепа, достъпен 
както за новосъздадени предприятия, 
така и за развити фирми. Необходими 
са и подобрения за постигане на по-
високо съответствие между портфейла 
на НИФ и потребностите на фирмите 
и за идентифициране на препятствията 
пред иновационния процес, с чието 
преодоляване може да се заеме фондът 
посредством своите действия в бъдеще.

Повече информация за проекта ESSPO 
можете да откриете на неговата 
Facebook страница https://www.facebook.
com/ESSPOproject или на уебсайта на 
Interreg Europe http://www.interregeurope.
eu/esspo/ 

Среща на Фондацията на Университет 
„Адам Мицкевич“, Научният и 

технологичен парк на Познан и 
Главното управление на Великополското 

войводство с български фирми.

https://www.facebook.com/ESSPOproject
https://www.facebook.com/ESSPOproject
http://www.interregeurope.eu/esspo/
http://www.interregeurope.eu/esspo/
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Подкрепа на бизнеса и иновациите

InnoBridge “Преодоляване на иновационните различия чрез превръщане на резулта-

тите от НИРД в комерсиален успех по по-ефективен и ефикасен начин”, програма 

INTERREG Europe 

Работната среща в София,  
14-16 септември 2016.

Високите разходи на регионите за НИРД 
не водят непременно до иновации и по-
висока регионална конкурентоспособност, 
ако регионалната икономика не използва 
в достатъчна степен резултатите от своята 
НИРД и ако няма достъп до публичните 
резултати от НИРД. Повишаването 
на конкурентоспособността на МСП 
чрез подобряване на „иновационните 
мостове“ (Innovation Bridge) и свързаните 
с тях инструменти, насочени към МСП, 
е в сърцевината на проекта InnoBridge: 
„Преодоляване на иновационните 
различия чрез превръщане на 
резултатите от НИРД в комерсиален 
успех по по-ефективен и ефикасен начин“. 
Това позволява на МСП да реализират 
в по-висока степен своя иновационен 
потенциал и да действат като катализатор 
за създаването на повече работни места 
за квалифицирани кадри, както и за 
осигуряването на регионален растеж. 

Екипът се състои от 9 партньорски 
организации от 8 региона в 8 страни от 
цяла Европа с баланс между напредналите 
и по-слабо напредналите региони. 

Отговорното участие на органите, 
управляващи осемте инструмента, за 
които се отнася проектът – като директни 
партньори или членове на групата на 
заинтересованите страни – осигурява 
устойчивостта на подобренията и дълго-
срочното влияние върху иновативността 
на МСП в партниращите региони. 

Всички инструменти са част от стратегиите 
за интелигентна специализация RIS3, 
а 7 инструмента са свързани със 
Структурните фондове. Оценката за 
генерирането на общо 30,4 млн. евро под 
влияние на мерките на Innobridge показва 
силен лостов ефект на регионалните и 
европейските политики като добавена 
стойност.

С активното участие на фондация ПИК 
ще бъдат разработени концепцията 
и методологията на InnoBridge и 
„библиотека“ с добри практики и научени 

уроци, които ще обобщят резултатите от 
обмена на опит и знания и ще допринесат 
за тяхното разпространяване в ЕС. 
Проектът се подпомага от интензивни 
комуникационни дейности като 
изграждането и поддържането на 
уебстраници, бюлетини, профили в 
социалните мрежи и провеждането на 
2 конференции. 

През 2016 г. бяха проведени три 
работни срещи за взаимна оценка 
(Peer Reviews) на политиките и 
инструментите на регионите на Долна 
Австрия (Австрия), Софийска община 
(България), Алентежу (Португалия) и 
Малополша (Полша). Втората работна 
среща със съорганизатори Фондация 
ПИК и Асоциацията за развитие на 
София се състоя на 14-16 септември 
в София. Тя се отличи и с посещения 
в Музейко и в София Тех Парк, където 
новосъздадената фирма Escreo, клиент 
на фондация ПИК, демонстрира своите 
иновативни продукти.

http://www.interregeurope.eu/innobridge/
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дователска дейност и иновации, 
Фондация ПИК поставя гражданското 
участие в центъра на своята дейност. 
Във връзка с това Фондацията продължи 
да мобилизира заинтересованите 
страни да търсят устойчиви подходи 
за справяне с належащите обществени 
предизвикателства и да си сътрудничи 
с мрежа от научноизследователски 
организации от ЕС и в световен мащаб. 
През 2016 г. екипът на програмата 
„Научна, иновационна и технологична 
политика“ към Фондация ПИК работи по 
шест проекта, подкрепящи изпълнението 
на политиката на ЕС в областта на 
научните изследвания и иновациите. 

Фондация ПИК е координатор на 
проекта CASI („Обществено участие 
в разработването на обща рамка за 
оценка и управление на устойчивите 
иновации“), в който участват  
19 партньорски организации от  
12 страни от ЕС. Проектът представлява 
междусекторно партньорство за 
адресиране на предизвикателствата, 
свързани с иновациите, и ефективно 
интегрира перспективите на граж-
данското общество, МСП, индустрията, 
заинтересованите страни в политиката 
и учените. През 2016 г. бяха проведени 
редица събития по проекта. Сред 

Форсайт и ангажиране на 
обществото в сферата на научните 
изследвания и иновациите
През 2016 г. Европейската комисия 
продължи да популяризира своя подход 
на отворени иновации, отворена наука 
и отваряне към света като основни 
цели на своята политика в областта на 
научните изследвания и иновациите. 
Фондация ПИК непрекъснато 
популяризира тези цели чрез своята 
работа и придобива успешен опит с 
подкрепата на гражданското участие 
в дебати за възможно и желано 
бъдеще. Фондацията мобилизира 
заинтересованите страни по редица 
актуални въпроси и продължава да си 
сътрудничи с мрежа от изследователски 
организации в ЕС и в световен мащаб. 
Ангажирана с принципите на отговорна 
научноизследователска дейност и 
иновации, Фондацията е пионер в 
развитието на технологичен форсайт и 
технологична оценка при разработването 
на публични политики. Всички дейности 
на Фондация ПИК се осъществяват в 
подкрепа на връзката общество – наука –  
политика и имат за цел да мобилизират 
различни лица за взаимно учене/обмен 
на идеи и за намиране на устойчиви 
подходи за справяне с належащите 
обществени предизвикателства.

Следвайки ангажимента си към прин- 
ципите на отговорна научноизсле-

Конференция на високо ниво, CASI – снимка: Петери Репо, 
Университет в Хелзинки.
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Форсайт и ангажиране на обществото

Проектът CIMULACT („Консултиране с 
граждани и други заинтересовани страни 
в Хоризонт 2020“) има за цел подобряване 
на обществената значимост и отчетност 
на европейските и националните изсле-
дователски и иновационни стратегии 
чрез ангажирането на граждани и 
заинтересованите страни в съвместно 
разработване на програми за научни 
изследвания, които се основават на 
обществените представи за желано 
бъдеще, потребностите и изискванията 
на обществото. През 2016 г. по проекта 
бяха организирани поредица от събития 
(семинари и срещи), по време на които 
на гражданите бе дадена възможност да 
вземат активно участие в разработването 
на визии за устойчиво бъдеще и на 
предложения за изследователски 
програми, основани на идентифицирани 
социални нужди. В допълнение към 
многобройните срещи лице в лице в 
цяла Европа партньорите по проекта 

тях могат да се откроят три основни:  
а) семинар за взаимно учене, организиран 
от Фондация ПИК през февруари  
2016 г.; б) среща с актьори, отговорни за 
вземането на решения и създаването на 
политики, и други лица от политическата 
сфера през април 2016г.; в) конференция 
на високо ниво на тема „Ангажиране 
на обществото в сферата на научните 
изследвания, практиката и политиката: 
проучване на възможностите за 
политики в областта на отговорните 
научни изследвания, устойчивостта 
и иновациите“, която се проведе в 
сградата на Комитета на регионите в 
Брюксел на 16 и 17 ноември 2016 г. и 
на която присъстваха над 160 участници.

В рамките на проекта SI-Drive („Социални 
иновации – движеща сила за социална 
промяна“) през 2016 г. Фондация ПИК 
проведе задълбочен анализ на практики, 
свързани със социални иновации в 
областта на образованието, околната 
среда и енергетиката.

През март 2016 г. Фондацията бе домакин 
на международна работна среща в 
рамките на проекта Black Sea Horizon 
(проект за укрепване на двустранното 
регионално сътрудничество в сферата 
на науката, технологиите и иновациите 
между страните от Европейския съюз 
и региона на Черно море) на тема 
„Приложни изследвания в областта на 
химията: интелигентни материали за 
интелигентно бъдеще“. На базата на 
резултатите от срещата бяха изведени 
научноизследователски теми от взаимен 
интерес, които ще бъдат предложени 
за включване в предстоящи покани за 
подаване на проектни предложения в 
програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС, както 
и в други международни и регионални 
двустранни и многостранни програми 
за научни изследвания, свързани с 
тематиката. Една от подцелите на 
проекта Black Sea Horizon е да подготви 
общ конкурс за научноизследователски 
проекти (joint call), който да бъде 
финансиран чрез обединяването на 
ресурси от държавите - членки на 
Европейския съюз, от страните в региона 
на Черно море, които не са членки на ЕС. Общоевропейска конференция по 

проекта CIMULACT в Брюксел  
(1-2 декември 2016 г.).
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консултираха повече от 1000 граждани 
и експерти от 30 европейски страни 
чрез онлайн проучване, започнало 
през лятото на 2016 г. Фондация ПИК 
изготви два политически обзора, които 
представят накратко постиженията на 
проекта и са насочени към авторите на 
политики на европейско и национално 
равнище, както и към изследователи 
и други заинтересовани страни. 
Текстовете са достъпни на адрес:  
http://www.cimulact.eu/publications-2/. 

През януари 2016 г. стартира проектът 
PROSO („Насърчаване на гражданското 
участие в отговорните научни 
изследвания и иновации“), в който 
Фондация ПИК е партньор. PROSO 
е научноизследователски проект по 
програмата „Хоризонт 2020”, чиято цел 
е да насърчи общественото участие 
като един от принципите на отговорните 
научни изследвания и иновации (ОИИ) 
в националните иновационни системи 
в Европа. Фондация ПИК координира 
по-голямата част от методологията на 
PROSO, по-конкретно изследванията, 
насочени към ангажирането на 
неорганизирани групи граждани в 
научноизследователска и развойна 
дейност. Гражданското участие играе 
важна роля в проекта. Във връзка с това 
партньорите по проекта от пет държави 

(Австрия, България, Великобритания, 
Германия и Португалия) организираха 
срещи с граждани, на които бяха обсъдени 
вижданията им за различните формати 
за гражданско участие в контекста на 
трите изследователски области във 
фокуса на проекта - нанотехнологии, 
биоикономика и храна и здравеопазване.

От септември 2016 г. Фондация ПИК 
участва в проекта RRI-PRACTICE 
(„Отговорни изследвания и иновации 
в практиката“), който обединява група 
от признати международни експерти 
и партньорски организации от пет 
континента. Целта на проекта е да се 
проучат движещите сили и препятствията 
пред успешното прилагане на отговорните 
научни изследвания и иновации (ОИИ) 
в европейски и световен мащаб; да 
насърчи дебат върху съществуващите 
организационни структури и управленски 
модели в рамките на изследователските 
и финансиращите организации, както и да 
идентифицира и подкрепи добри практики, 
които да стимулират възприемането на 
ОИИ в изследователските организации 
и програми. Освен изследването на 
организационни практики на национално 
ниво Фондация ПИК отговаря и за 
изпълнението на дейности, свързани с 
комуникацията и популяризирането на 
резултатите от проекта.

http://www.cimulact.eu/publications-2/
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медии, а работата на НЦБИ  е отразена 
в повече от 100 публикации. 

През своите Гореща линия за борба с 
незаконно и вредно за деца съдържание 
и поведение в интернет и Консултантска 
линия за онлайн безопасност НЦБИ е 
предприел различни действия по повече 
от 1000 сигнала и случая, отнасящи се 
до сексуална експлоатация на деца и 
проблеми на непълнолетни в интернет. 

Новият уебсайт на Националния център 
за безопасен интернет, пуснат онлайн 
в края на 2015 г., привлича все по-
сериозно внимание, както е видно от 
статистическите данни за посещенията 
на сайта (посещава се средно от около 
400 потребители на ден). Новият уебсайт 
обединява двете услуги на Центъра 
(Гореща и Консултативна линия), по-
рано налични на отделни уебстраници, 
което позволява на потребителите по 
по-лесен и опростен начин да подават 
сигнали и да се обръщат за консултация. 
Това се отрази на броя на подадените 
сигнали и на проведените консултации, 
който нарасна значително спрямо 
предходните години. Уебсайтът има също 
и мобилна версия, улесняваща достъпа 
на потребители, ползващи таблети или 
смартфони.

Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации“ навлезе вече във 
второ десетилетие като координатор 
на Националния център за безопасен 
интернет (НЦБИ), създаден през 2005 г. с 
финансовата подкрепа на Европейската 
комисия. Центърът за безопасен 
интернет е член на Международната 
асоциация на интернет горещи линии 
INHOPE и на Европейската мрежа от 
центрове за безопасен интернет Insafe. 
През последната година екипът на НЦБИ 
продължи да работи по програмите и 
инициативите, свързани с безопасната 
и позитивна употреба на дигиталните 
технологии, превърнали се вече в 
негова запазена марка и същевременно 
започна да работи по някои нови. 
Центърът насочи усилията си към 
повишаването на дигитално-медийната 
грамотност и противодействието на 
речта на омразата в интернет.

През 2016 г. Националният център 
за безопасен интернет организира 
общо 16 и участва в 27 национални и 
международни събития и проведе 24 
обучения (15 за ученици, 5 за учители и 
4 за родители). Експертите на Центъра 
имаха 40 радио- и телевизионни участия 
и дадоха над 20 интервюта за печатни 

Център за безопасен интернет

https://www.safenet.bg/bg/
https://www.safenet.bg/bg/
http://www.inhope.org/gns/home.aspx
http://www.inhope.org/gns/home.aspx
http://www.inhope.org/gns/home.aspx
https://www.betterinternetforkids.eu/
https://www.betterinternetforkids.eu/


29

Годишен отчет 2016 г.

След много успешната си първа година 
обучителната програма „Киберскаут“ 
с подкрепата на Теленор България 
бе продължена и през 2016 г. с втори 
кръг от обучения. Бяха проведени 
двудневни обучения в шест града в 
страната (Божурище, Елена, Шабла, 
Поморие, Панагюрище и Стара Загора) 
с участието на общо 162 деца на възраст 
10-14 години. По време на обученията 

Националната кампания срещу 
насилието, основаващо се на пола, 
адресира проблеми като ранната 
сексуализация, липсата на родителски 
контрол върху употребата на интернет 
от децата и факта, че децата все по-
често са изложени на неподходящо 
за възрастта им съдържание в 
интернет. Сексуализираната медийна 
и информационна среда утвърждава 
половите стереотипи и децата започват 
да възприемат модели на поведение, 
според които насилието, основаващо 
се на пола, се приема за нещо съвсем 
нормално. Кампанията #облечисебе бе 
разработена с активното участие на 
членовете на Младежки панел, състоящ 
се от 12 доброволци на възраст между 
15 и 17 години, и включваше богат набор 
от информационни материали (флаери, 
брошури, плакати, стикери, фланелки, 
кутии за подаръци и видеоклип). 
Официалният видеоклип на кампанията 
бе видян от над 100 000 потребители 
на Facebook и YouTube. Кампанията 
включваше и публичен дебат „За и 
против разголените селфита“, проведен 
на 26 април с участието на над 30 млади 
хора. Събитието бе излъчвано на живо 
във Фейсбук. 

През изминалата година НЦБИ завърши 
работата си по друг важен проект: 
„Деца, родители и учители срещу езика 
на омразата и дискриминацията“. 
Екипът на Центъра работи заедно с 

група учители, педагогически съветници 
и експерти, за да създаде специална 
методика с 10 учебни модула за деца 
от 1-4 клас. Методиката насърчава 
развитието на толерантност и 
приемането на различието от децата. 
След като бе изпробвана в 10 училища, 
методиката бе завършена и публикувана 
като учебно помагало „Деца, учители и 
родители срещу езика на омразата“. 
Целият й първи тираж бе изчерпан и 
разпратен в над 150 училища из цялата 
страна.

Публичен младежки дебат по темата за 
разголените селфита онлайн беше част 

от националната кампания.

Наръчник за учители

Сертифицирани киберскаути от 
Стара Загора.

Проекти и инициативи

https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/173-cyberscouts
https://www.safenet.bg/bg/novini/274-nacionalna-kampania-oblechisebe-produljava
https://www.safenet.bg/bg/novini/274-nacionalna-kampania-oblechisebe-produljava
https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/251-deca-roditeli-uchiteli
https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/251-deca-roditeli-uchiteli
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Център за безопасен интернет

децата задълбочиха познанията си за 
най-често срещаните опасности, пред 
които се изправят в интернет, и за 
начините да ги избегнат. Киберскаутите 
бяха подготвени също и да предадат 
това, което са научили на връстниците 
си. След като завършиха обучението си, 
на киберскаутските отряди бе дадена 
задачата да организират събития за 
информиране на връстници по темата 
за онлайн безопасността в своите 
училища. Всички дейности бяха оценени 
от жури и трите най-успешни инициативи 
бяха наградени на международния Ден 
за безопасен интернет (7 февруари  
2017 г. в София).

Международният Ден за безопасен 
интернет остава един от най-важните 
поводи да се насочи общественото 
внимание към работата и мисията на 
Центъра за безопасен интернет. Тази 
година той бе отбелязан на 9 февруари в 
литературен клуб „Перото“ в София. На 
специална церемония трите най-успешни 
киберскаутски отряда за 2015 г. (от 
Попово, Смолян и Видин) бяха наградени 
за своите усилия да информират 
връстниците си за рисковете за децата 
в интернет. Основното събитие беше 
конференцията „Какво да и какво не 
за няколко лайка повече“. Над 60 деца, 
тийнейджъри и възрастни дискутираха 
относно приемливите и неприемливите 
начини, по които младите интернет 
потребители търсят популярност и 
одобрение чрез социалните мрежи. 
Участниците обсъдиха и различни 
начини за превенция и противодействие 
на сексуалната злоупотреба с деца в 
интернет, онлайн тормоза, насилието 

по полов признак и други форми на 
злоупотреба с деца и непълнолетни. 

Овластяване на децата в дигиталната 
епоха чрез развиване на ранна 
медийно-дигитална грамотност е обща 
тема на два проекта, по които НЦБИ 
работи в партньорство със Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ и с 
подкрепата на фондация „Оук“. Основната 
цел е да се разработи методика за 
обучение на бъдещи учители в начален 
курс, по която те да работят с децата в 
областта на ранната медийно-дигитална 
грамотност. Методически наръчник 
за учители в начален курс, включващ 
учебни планове за работа с деца от 
първи до четвърти клас, ще развие 
дигиталната грамотност на учениците, 
ще ги направи по-подготвени за онлайн 
рисковете и ще повиши възможностите 
им за учене, творчество и социализация 
в дигиталната среда. За да се осигури 
необходимата информация, на която 
да стъпи методиката, в периода от 
септември до ноември бе проведено 
национално представително изследване 
за поведението на българските деца 
онлайн с участието на 1400 деца, 
ползващи интернет, на възраст 9-17 
години. Бяха подготвени няколко 
аналитични доклада върху изследването, 
които ще бъдат достъпни за широката 
общественост в началото на 2017 г.  

Ежегодният „Фамилатлон“ се проведе 
за осми път на обичайното си място – 
Южния парк в София (15 май). Както 
и в предходните години, събитието 
предостави отлична възможност 
на хиляди семейства да изпробват 

Младежка дискусия по време на 
Международния ден за безопасен 

интернет.

https://www.safenet.bg/bg/novini/327-otbeliazan-den-bezopasen-internet
https://www.safenet.bg/bg/novini/327-otbeliazan-den-bezopasen-internet
https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/303-mediina-informacionna-gramotnost-evropa
https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/303-mediina-informacionna-gramotnost-evropa
https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/303-mediina-informacionna-gramotnost-evropa
https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/171-familatlon
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Превенция – ресурси и обучения

Най-ефективният начин за предпазване 
на децата и тийнейджърите в интернет 
е превенцията. Затова Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“ 
обръща сериозно внимание на 
разработването на нови материали и 
ресурси за информиране и обучение 
на децата и на професионалистите, 
работещи с деца, както и на това 
да включи тези групи в различни 
обучителни програми. Темите, 
покривани от тези обучения, включват 
онлайн безопасността, превенцията на 

виртуално и реално насилие, онлайн 
тормоза и езика на омразата в интернет. 
Професионалисти, работещи с деца и 
младежи в областта на образованието, 
превенцията и интервенцията, бяха 
обучени да прилагат в работата си 
различни методики, разработени от 
НЦБИ („Превенция на виртуално и реално 
насилие чрез интерактивно обучение в 
училище“, „Активно бащинство“, „Деца, 
учители и родители срещу езика на 
омразата и дискриминацията“). 

уменията си и да се забавляват, докато 
участват в разнообразни игри, спортни 
и образователни дейности. Центърът за 
безопасен интернет участва с различни 
игри по темата за онлайн безопасността 
и представи националната си кампания 
срещу насилието, основаващо се на пола, 
с помощта на двама доброволци от своя 
Младежки панел, а също така се включи 
и полева клиника за мобилни устройства 
„Д-р Охзаби“. 

Включвайки се в международната 
инициатива на Теленор “Бъди умен, бъди 
мил,” експерти от Националния център за 
безопасен интернет подготвиха и обучиха 
над 260 служители на Теленор България, 
които от своя страна на 29 септември 
посетиха повече от 60 училища из цялата 
страна. Над 10 000 ученици участваха в 
образователни игри, целящи повишаване 
на информираността за онлайн тормоза 
и неговите последствия. За тази цел 
бяха подготвени две различни събития 
на открито. Ученици от 1-4 клас играха 
играта „Знам и мога в интернет“. Целта 
на играта бе да представи на децата 
различни рискови ситуации, свързани 

с онлайн тормоза и да ги научи как 
да се справят с тях. Ученици от 5-8 
клас участваха в играта „Профайлър“, 
която повиши чувствителността им по 
отношение на онлайн тормоза. Младите 
хора направиха онлайн тест, който да 
оцени потенциалното им поведение в 
няколко типични ситуации, свързани 
с тормоз. Чрез това упражнение те 
научиха също как да реагират позитивно 
и конструктивно. 

За шести пореден път бе организиран 
ежегодният конкурс „Учител-будител 
във виртуалното пространство“. Той бе 
отворен за всички учители, преподаващи 
на ученици от 1 до 12 клас. Кампанията 
през 2016 г. бе посветена на темата 
за дигитално-медийната грамотност 
на децата поради изключителната 
важност на развитието на умения 
и на способността за избиране на 
успешни стратегии за учене, намиране 
на информация, активно гражданство, 
забавление и общуване. 

https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/174-dr-ohzabi
https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/174-dr-ohzabi
https://www.safenet.bg/bg/novini/301-safenet-telenor-online-tormoz
https://www.safenet.bg/bg/novini/301-safenet-telenor-online-tormoz
https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/296-uchitel-buditel-iniciativa
https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/296-uchitel-buditel-iniciativa
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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. 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 2016 г. в Групата на Фондация ПИК работиха 28 души, включително консултанти 
на непълно работно време. Екипът на Фондация ПИК се състои 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 етичен 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 2016 г. Фондация ПИК и АРК Консултинг работиха по изпълнението на 22 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), Европейският фонд за регионално развитие (програмата 
Interreg Europe), швейцарската Фондация ОУК, Норвежкият финансов механизъм, 
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, българското 
Министерство на регионалното развитие и Министерството 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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Екип
Настоятелство
Д-р Огнян Шентов, Председател на Настоятелството
Владимир Йорданов, Заместник-председател на Настоятелството
Д-р Инко Разпопов, Член на Настоятелството
Любомир Христов, Член на Настоятелството

Екип
Николай Бадински, Изпълнителен директор
Зоя Дамянова, Програмен директор 
Руслан Стефанов, Координатор, Innovation.bg и Генерален мениджър, АРК 
Консултинг

Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“
Даниела Чонкова, Ръководител на програма
Деница Маринова, Ръководител на проект
Проф. Теодора Георгиева, Главен експерт 
Мая Цанева, Експерт „Връзки с обществеността“

Програма „Научна, иновационна и технологична политика“
Венцеслав Козарев, Ръководител на програма
Благовеста Чонкова, Старши анализатор
Адриана Димова, Старши анализатор
Марко Хайдиняк, Старши анализатор
Десислава Асенова, Анализатор
Константин Иванов, Анализатор

Център за безопасен интернет
Георги Апостолов, Ръководител на програма
Луиза Шахбазян, Анализатор
Любомир Сирков, Анализатор
Кристиан Брайков, Анализатор
Петър Кънчев, Анализатор
Емануил Георгиев, Анализатор

Финанси и администрация 
Цветослава Кьосева, Финансов мениджър
Даниела Зайн, Счетоводител
Кристина Цветкова, Финансов експерт
Димитър Стаменов, Системен администратор 

 




