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Акценти в дейността през 2018 г. 

Иновации.бг е водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуни-
кации“ от 2004 г. насам. Тя включва доклада Иновации.бг, Националния иновационен 
форум и конкурса „Иновативно предприятие на годинатаî.

• Докладът Иновации.бг 2018 представя напредъка при осъществяването на нацио-
налната Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 2014-
2020 г., изследва основните предизвикателства, с които се срещат националните и 
местните власти и дава препоръки за по-добро разбиране на процеса на предпри-
емаческо откривателство и за усъвършенстване на отношенията наука-бизнес, 
стоящи в неговата основа.

•  Националният иновационен форум (НИФ) е платформа за обмен на идеи и сътруд-
ничество между правителството, бизнес общността и изследователските органи-
зации. Тази година Националният иновационен форум събра над 250 политици, из-
следователи и представители на бизнеса, за да обсъдят позициите на България в 
интелигентните политики за растеж, основан на иновации. 

•  Конкурсът „Иновативно предприятие на годината“ е отворен за участие за канди-
дати от всички сектори на националната икономика. Конкурсът е признат от Евро-
пейската комисия за най-добра национална практика за популяризиране на разви-
тието, основано на иновации. Двадесет и пет от повече от 100 фирми от различни 
сектори на икономиката бяха определени за финалисти и 17-членно жури, в което 
бяха представени органи на публичната власт, финансиращи организации, бизне-
са и академичната общност, избра победителите в осем области на иновационно 
въздействие. „Спесима“ ООД получи наградата за „Пазарно лидерство“ за реинже-
неринг на универсални роботи от автомобилната индустрия. „Комрад кооператив“ 
получи наградата за „Социална иновация“ за разработването на нови софтуерни 
продукти на базата на блокчейн и изкуствен интелект. Финалистите в конкурса 
получиха и „Високи постижения в иновациите“ – новата марка на Фондация „При-
ложни изследвания и комуникации“, за своите авангардни иновации.

Иновации и подкрепа за бизнеса

2018 г. беше белязана от Председателството на България на Съвета на ЕС. АРК Кон-
султинг като координатор на Enterprise Europe Network (EEN) – България, беше съор-
ганизатор на ключови европейски бизнес събития и подпомогна близо 70 междуна-
родни преговорни срещи на повече от 40 български фирми. В резултат на оказаната 
подкрепа български фирми успяха да сключат осем международни договори. През 
годината над 70 български фирми се възползваха от консултантските услуги и експер-
тизата на EEN.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ заедно с бизнес организации и 
публични институции взе участие и в поредица от инициативи за изграждане на капа-
цитет и междурегионално обучение с цел подобряване на ефективността на национал-
ните и европейски финансови инструменти в подкрепа на МСП и иновациите, въве-
ждайки в процеса Националния иновационен фонд и Фонда за иновации в културата 
на Община София.
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Научна, технологична и иновационна политика

През 2018 г. Фондацията фокусира своята работа върху следните тематични области: 
отговорни наука и иновации (ОНИ), трансформиране на културата на потребление на 
енергия в домакинствата, развитие на научноизследователски инфраструктури и из-
граждане на национален капацитет за управление на проекти за научни изследвания 
и иновации. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ завърши проучване 
на ОНИ в България, което установи, че познаването на концепцията за отговорни 
наука и иновации е ограничено предимно до политици и изследователи, запознати с 
рамковите програми на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Фонда-
цията проучи и класифицира 1067 инициативи за устойчиво потребление на енергия 
и създаде онлайн база данни с отворен достъп за специалисти в областта на енер-
гетиката, изследователи и обществени групи, както и за всеки, който търси примери 
за добри практики в тази област. България и държавите от Дунавския регион нямат 
изграден експертен капацитет за наблюдение, анализ и оценка на социално-иконо-
мическото въздействие на научноизследователски инфраструктури. За да адресира 
тази потребност, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ се ангажира с 
разработването и провеждането на пилотно обучение за мениджъри на научноизсле-
дователски инфраструктури от държавите в Дунавския макрорегион.

Безопасен интернет

През 2018 г. Програма „Безопасен интернет“ разшири своята дейност, насочена към 
защита на децата онлайн. Интернет горещата линия за борба с незаконно и вредно за 
деца съдържание и поведение онлайн получи и обработи над 6200 сигнала за матери-
али със сексуална експлоатация на деца и получи Сертификат за качество от Между-
народната асоциация на интернет горещи линии INHOPE. Над 2000 ученика преминаха 
обучения по най-успешната обучителна програма „Киберскаут“ и над 3000 деца и мла-
дежи, 1500 учители, 1200 родители, 300 социални работници и 250 студенти бяха при-
влечени към различни обучителни и информационни събития и дейности. Министер-
ството на образованието и науката се включи в работна група заедно с експерти от 
Центъра за безопасен интернет, координиран от Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“, начални учители и университетски преподаватели за разработване на 
методика за развиване на дигитално-медийните умения на децата в начален курс на 
образованието. Фондацията стана доверен партньор на Фейсбук и Гугъл.



ПЪРВА ЧАСТ

Програмни области
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Годишен отчет 2018 г. 

Иновации.бг е водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“.

•  Докладът Иновации.бг предоставя ежегодна оценка на иновационното 
представяне на българската икономика и националната иновационна система 
и предстоящите тенденции за развитие. Темата на Иновации.бг за 2018 г. е 
напредъка в реализацията на Националната стратегия за интелигентна 
специализация (НСИС) за периода 2014-2020, като се прави преглед на 
основните предизвикателства пред националните и регионални власти. 
Докладът предлага и препоръки към по-добро разбиране на процеса на 
предприемаческо откривателство и за подобряване на взаимодействията 
наука – бизнес, които са залегнали в основата му. В заключение, докладът 
препоръчва на управляващите органи от всички равнища да насочат своите 
усилия към по-добро изпълнение на НСИС, което ще има въздействие за 
по-ефективната интелигентна специализация на националната икономика и 
прехода на България към страна – умерен иноватор.  

•  Националният иновационен форум (НИФ) е платформа за обмен на идеи и 
сътрудничество между правителството, бизнес общността и изследователските 
организации. Неговата цел е да подчертае представянето на българските фирми 
и да подпомогне реализирането на иновационния потенциал на икономиката 
чрез популяризиране на въвеждането на нови продукти и технологии и 
улесняване на деловите контакти с европейски партньори. Дневният ред на 
форума е основан на изводите от доклада Иновации.бг 2018.

•  Националният конкурс Иновативно предприятие на годината е отворен 
за участници от всички индустрии в страната. Отличават се иновативни 
предприятия, които са разработили нови или значително са усъвършенствали 
свои стари продукти, услуги или процеси през последните 3 години. През 
2018 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ въведе собствена 
марка „Високи постижения в иновациите“, която бе връчена на лауреатите в 
Конкурса за по-добра разпознаваемост от техни бизнес партньори в страната 
и чужбина. 

Иновации.бг 2018

Иновации.бг е цялостна платформа на 
Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации“, която подпомага 
формирането на националната политика 
в областта на иновациите, и включва 
няколко основни компонента, основани 
на експертен опит и специфична 
експертиза.

От 2004 г. докладът Иновации.бг се 
използва като инструмент, базиран на 

емпирични проучвания и макроанализи, 
за независима и комплексна годишна 
оценка на функционирането на 
националната иновационна система 
и националната икономика. Докладът 
прилага оригинална методология за 
оценка на степента на иновативност 
на бизнеса въз основа на видовете 
иновации и степента на новост на 
въведените иновационни продукти 
и процеси. Традиционно, докладът 

Иновации.бг
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Първа част: Програмни области

Иновации.бг оценява иновационния 
потенциал на България в пет основни 
области:
1) Съвкупен иновационен продукт 
– представя резултатите от 
функционирането на националната 
иновационна система, основните 
насоки за иновационна дейност в 
предприятията и проблемите, с които 
бизнесът се сблъсква в иновационната 
си дейност.
2) Предприемачество и иновационни 
мрежи – очертават характеристиките 
на два основни източника на иновации 
в българската икономика – създаването 
на нови предприятия и участието 
на българските производители в 
националните и международните вериги 
за създаване на стойност в процеса на 
развитието на нови продукти и услуги.
3) Инвестиции и финансиране на 
иновациите – разглежда ролята на 
преките чуждестранни инвестиции и 
вноса на научноизследователски и 
развойни продукти и знания, както и 
наличните инструменти за финансиране 
на научноизследователската, развой-
ната и иновационната дейност.
4) Човешки капитал за иновации – 
оценява разполагаемите човешки 
ресурси като ключов фактор за 
разработване на иновативни продукти 
и успешното им внедряване на пазара.

5) Информационни и комуникационни 
технологии – анализира съществува-
щата ИКТ инфраструктура, разглеждана 
в качеството ∫ на катализатор за 
иновации.

Докладът Иновации.бг предоставя ценна 
аналитична рамка и експертен опит за 
редица заинтересовани групи:

• Европейски партньорски органи-
зации, в това число Съвместният 
изследователски център на 
Европейската комисия1, цитират 
констатациите и препоръките 
на доклада по отношение на 
новите тенденции в процеса на 
интелигентна специализация на 
европейско и национално равнище.

•    Централните и регионалните власти, 
включително Министерството на 
икономиката, Изпълнителната 
агенция за насърчаване на МСП, 
Министерството на външните 
работи, общините София, Габрово 
и Русе и др., които използват 
анализите на иновационния 
капацитет на икономиката на 
национално и регионално равнище 
като инструмент за оптимизиране 
на процеса на вземане на решения в 
областта на подкрепата за бизнеса.

• Частният сектор и академичната 
общност, които използват добрите 
практики, представени в доклада, 
като важен управленски инструмент.

Основна тема на доклада Иновации.бг 
2018 е концепцията и инструментът за 
интелигентна специализация, въведени 
от Европейската комисия през периода 
2013 – 2014 г., за да могат държавите 
членки и техните региони да разработят 
свои собствени концепции за развитие, 
основани на силните страни на местния 
бизнес. България отложи приемането 
на Иновационната стратегия за инте-
лигентна специализация до 2016 г., 
когато беше окончателно приета и 
одобрена от Европейската комисия, 
въпреки че дискусиите с българското 
правителство продължиха.

 1 Съвместният изследователски център на Европейската комисия предоставя независими анализи в подкрепа на 
изготвянето на политиките на ЕС.
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Годишен отчет 2018 г. 

Регионални иновационни центрове

тези на Централна Европа и балтийски-
те страни.

Докладът Иновации.бг 2018 посочва 
също, че за втора поредна година делът 
на разходите за НИРД в БВП продължа-
ва да спада до 0,75%. Спадът в броя на 
персонала, зает с НИРД, е 3,4% на го-
дишна база. Наред с това, над 67% от 
населението на възраст от 16 до 74 годи-
ни няма дигитални умения в сравнение 
със средното равнище от 41% за ЕС-28. 
Само 2% от населението е ангажирано 
с форми на учене през целия живот, при 
11% средно за ЕС-28. Едва 31% от ком-
паниите (66% за ЕС-28) финансират про-
грами за обучение на работното място.

Крайният резултат е, че оставайки на 
нива от 2010 г. по редица ключови по-
казатели за иновационен потенциал, 
България се отказва от редица възмож-
ности и в крайна сметка изостава от 
развитите европейски икономики и но-
вите държави – членки на ЕС. Възможно 
е през следващите две години да се по-
стигне пробив, свързан с подготовката 
на техническите и стратегическите ас-

След анализ на опита на София Тех парк, 
Центровете за компетентност и Центро-
вете за върхови постижения, докладът 
заключава, че българският публичен и 
частен сектор изпитват недостиг на ка-
пацитет в управлението на сложни из-
следователски инфраструктури в един 
от най-развитите райони на страната 
– столицата София. Тематичните прио-
ритети на Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация са труд-
ни за изпълнение поради редица стра-
тегически, управленски и финансови 
пречки. Липсата на устойчив механизъм 
за взаимодействие с иновативни бъл-
гарски предприятия е основна слабост, 
която забавя процеса на подобряване 
на политиките и мерките за тяхната ре-
ализация.

Интелигентната специализация като 
ключов инструмент на ЕС за подкрепа 
на иновациите ще запази ключовото си 
значение след 2021 г. Задачата на бъл-
гарското правителство (на национално 
и местно равнище) е да предложи реше-
ния за постигане на пробив в иноваци-
ите и да повиши нивата на растеж над 

По инициатива на Европейската комисия и с цел да насърчи сътрудничеството 
между бизнеса и изследователите на регионално равнище и да компенсира 
концентрацията на центрове за компетентност и центрове за високи 
постижения в София, българското правителството прехвърли 100 млн. лева 
от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Средствата ще се 
използват за финансиране създаването на регионални иновационни центрове 
(поне един център за всеки тематичен приоритет на Иновационната стратегия 
за интелигентна специализация във всеки от шестте региона в България). За 
да се постигне устойчивост, регионалните иновационни центрове трябва да 
се основават на съществуващи формални или неформални взаимодействия 
между бизнеса и научните среди. Фондация ПИК допринесе значително за 
развитието на концепцията за регионалните иновационни центрове в рамките 
на проект, възложен от Министерството на икономиката, за изготвянето на 
препоръки въз основа на фокус групи и интервюта със заинтересованите 
страни в цялата страна, както и на задълбочен анализ на добрите европейски 
практики.
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специализация на национално и регио-
нално равнище с цел по-нататъшно за-
силване на приноса на частния сектор в 
иновационната икономика на България.

пекти на рамката за следващия програ-
мен период. В допълнение, необходимо 
е разработването и последователното 
прилагане на политики за интелигентна 

За четиринадесета поредна година На-
ционалният иновационен форум събра 
над 250 представители на политическа-
та, научната и бизнес общности да спо-
делят възгледи относно позициите на 
България в интелигентните политики за 
растеж, основани на иновации. Събити-
ето се състоя на 6 декември 2018 г. 

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фон-
дация „Приложни изследвания и кому-
никации“, изтъкна основните предиз-
викателства пред реализирането на 
иновационния потенциал на България, 
като ниската иновационна активност, 
намаляващите публични разходи за из-
следвания и иновации, и снижаващият 
се брой изследователи в обществените 

институции. Той също така отбеляза рас-
тежа на частните инвестиции в инова-
ции, но изтъкна необходимостта от дъл-
госрочна правителствена ангажираност 
и подкрепа.

Президентът на Република България г-н 
Румен Радев заяви, че иновациите са 
„най-ефективният начин за постигане 
на устойчив икономически растеж“. Той 
отбеляза, че въпреки конкурентните си 
предимства като наличието на млади та-
ланти, нарастващите частни инвестиции 
в научноизследователска и развойна 
дейност и лесният достъп до широколен-
тов интернет, България все още е сред 
скромните иноватори на Европа. Прези-
дентът изрази своята подкрепа за все-

Четиринадесети Национален иновационен форум

Фиг. 1 Разходи за НИРД в България, 2000 – 2017
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странни политически мерки и стимули 
за иновации, целенасочени програми за 

Президентът на Република България г-н Румен Радев на 
Четиринадесетия национален иновационен форум

Четиринадесети национален иновационен форум, 
София, 6 декември 2018 г.

финансиране, инвестиции в образова-
ние и по-ниска административна тежест.
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церемонията по награждаване на Нацио-
налния конкурс „Иновативно предприя-
тие на годината 2018“.

Спесима ООД получи награда за 
Пазарно лидерство за реинженеринг 
на използвани универсални роботи от 

на публичната администрация, фи-
нансиращи организации, бизнеса и 
академичната общност избра крайните 
победители в 8 области на въздействие 
на иновациите. Президентът Радев връчи 
отличията на победителите по време на 

Президентът на Република България, г-н Румен Радев (в средата), д-р Огнян Шентов, 
Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (вляво) и

отличените предприятия в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2018“

Президентът на Република България, г-н Румен Радев и Ивана 
Славкова и Светослав Савков, Спесима ООД

Национален конкурс „Иновативно предприятие на годината 2018“ 

Стартирал през 2004 г., конкурсът „Инова-
тивно предприятие на годината“ отличава 
български предприятия, които успешно 
създават и интегрират иновативни разра-
ботки в своята практика. Кандидатите се 
оценяват по специфична методология от 

експертна група и външно жури спрямо 
областта на въздействие на иновацията.

Във финалната фаза, 25 от над 100 
предприятия бяха номинирани в 
надпреварата за отличия, от които 
17-членно жури от представители 

http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18385
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18385
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18385
https://www.spesima.eu/
http://www.arcfund.net/arcartShow.php?id=18103
http://www.arcfund.net/arcartShow.php?id=18103
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сектор автомобилостроене и продажбата 
им в над 35 държави. Използвайки 
механичната конструкция на роботите, 
фирмата разработва нов хардуер и 
софтуер, с което ги пренасочва към 
изцяло ново приложение. Подходът е 
екологичен и спестява енергия.

Комрад Кооператив получи наградата 
за Социална иновация за разработка 
на иновативни софтуерни продукти 
на основата на блокчейн и изкуствен 

Финалистите в Националния конкурс 
„Иновативно предприятие на годината“ 
се отличават и с новата марка „Високи 
постижения в иновациите“ на 
Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации“ като знак за техните 
авангардни иновации. Независимо жури 
оцени кандидатите спрямо критериите за 
придобиване на правото за използване 
на марката, които включват високо 
качество и оригиналност на иновациите, 
въздействие върху глобални пазари, 
околна среда и общество и ефективност 
на бизнес модела.

Президентът на Република България, г-н Румен Радев и Тодор Колев,
Комрад Кооператив

Въвеждане на марката „Високи постижения в иновациите“ 

интелект. Кооперацията е основана 
от 16 член-кооператора. Тя създава 
инфраструктура за управление на децен-
трализирани автономни организации 
върху блокчейн посредством умни 
договори, наречена Wetonomy. 
Разработва и платформата Скайнет 
(Scynet) за създаване и трениране на 
изкуствен интелект, на основата на 
блокчейн. 

https://comradecoop.com/
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Програма „Иновации и подкрепа 
за бизнеса” 

През 2018 г., Програмата „Иновации и подкрепа за бизнеса“ насочи дейността си 
към следните области:

•  Подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) за създаване 
на международни партньорства и нови пазари. 2018 година премина 
под знака на Българското председателство на Съвета на Европа. АРК 
Консултинг като координатор на Enterprise Europe Network (EEN) – България 
бе активен съорганизатор на важни бизнес събития от календара на Мрежата 
и подкрепи близо 70 международни преговори с потенциални партньори на 
над 40 български компании. В резултат на интегрираните услуги на екипа бяха 
подписани 8 споразумения за сътрудничество с родни компании за 2018 г.

•  Консултации на МСП. Три са основните области от интерес за бизнеса: 
достъп до финансиране, с фокус върху Инструмента за МСП на Хоризонт 
2020, достъп до нови пазари и управление на иновациите. Над 70 български 
компании се възползваха от услугите и експертизата на екипа на EEN. С 
помощта на нашите експерти бяха разработени и подадени 4 проектни 
предложения по програмите Хоризонт 2020 и LIFE, едно от който получи 
финансиране по Инструмента за МСП. Експертите на АРК Консултинг са сред 
малкото в България с лицензи от Международната академия за иновационен 
мениджмънт IMP3rove. На близо 30 МСП бяха направени подробни IMP3rove 
анализи и предоставени консултации, които доведоха до оптимизации в 
управлението на корпоративните иновационни процеси.

•  Ефективност на финансовите инструменти за МСП и иновации.  През 
2018 г., Фондацията участва в редица събития за междурегионален обмен на 
знания с бизнеса и публичната администрация за по-ефективни европейски, 
национални и регионални финансови инструменти за МСП и иновации, 
включително Националния иновационен фонд и Фонда за иновации в 
културата на Софийска община. Различни мерки и препоръки бяха въведени в 
Планове за действие, черпейки опит от добри практики и експертното мнение 
на организации от Австрия, Испания, Португалия, Италия, Полша, Франция, 
Германия и Естония.
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EEN – България, координирана от АРК 
Консултинг, предоставя на българските 
компании нови възможности за достъп 
до финансиране, международни 
партньорства и нови пазари в трети 
страни. 

През годината на своето Предсе-
дателство на Съвета на Европа, 
България бе в центъра на инициативите 
за подпомагане на растежа, конкуренто-
способността и иновациите.

Конференцията на TCI в София 
разшири дебата за Европейските 
клъстерни политки 

На 20-22 март в София, в партньорство с 
EEN и АРК Консултинг, глобалната мрежа 
за конкурентоспособност, клъстери и 
иновации TCI организира своята годишна 
конференция за 2018 г. „Да превърнем 

Подкрепа на МСП за международни партньорства и нови пазари

TCI годишна конференция с участници от над 20 
държави, София, 20-22 март 2018

предизвикателствата във възможности 
чрез клъстерите в Югоизточна Европа”. 

Въпреки регионалния си акцент, конфе-
ренцията събра участници от над 20 
държави, включително от Нова Зеландия 
и Канада. Участниците дискутираха 
как клъстерите могат да се превърнат 
в двигатели на мащабни промени за 
местната конкурентоспособност и 
какви са начините за постигане на по-
голямо въздействие, оставайки верни 
на клъстерната динамика и регионалния 
контекст. Сред най-бележитите говори-
тели на конференцията бяха Улла 
Енгелман, председател на отдела 
за Модерни технологии, клъстери и 
социална икономика към ГД „Вътрешен 
пазар, индустрия, предприемачество 
и МСП“, Маделин Смит от Института за 
иновации чрез дизайн към Училището 
по изкуства в Глазгоу, и Алберто Пеци 
от Агенцията за развитие ACCIÓ на 
правителството на Каталуния.

WATIFY: Inspire to transform: събитие за 
технологичното преустройство на 
европейския бизнес

http://www.tci-network.org/
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Дигитализацията е един от приори-
тетите на ЕС и на програмата на 
Председателството на България на 
Съвета на Европа. В сърцето на тази 
кампания бе събитието WATIFY: Inspire 
to Transform, политически форум на 
високо равнище на ГД „Вътрешен 
пазар, индустрия, предприемачество и 
МСП“, който бе съорганизиран от АРК 
Консултинг и Enterprise Europe Network – 
България на 2 май. Мрежата на EEN бе 
партньор и в конференцията на високо 
равнище „Интелигентна специализация и 
технологичен трансфер като двигатели 
за иновации и регионален растеж“, 
проведена на 3-4 май.

WATIFY събра заедно лидери в ино-
вациите и автори на политики от 
цяла Европа, между които Малина 
Едрева, вицепрезидент на Бюрото на 

Български новатори и предприемачи споделиха свои постижения в ефира на БНР

За втора поредна година АРК 
Консултинг, координатор на Enterprise 
Europe Network – България, организира 
специализирано радио предаване, 
посветено на иновациите, в ефира на 
Радио София, програма на Българското 
национално радио. Български новатори 
и предприемачи разказаха за своите 
предизвикателства и постижения в съв-
местната инициатива, организирана в 
партньорство с Международното висше 
бизнес училище. Д-р Тодор Галев, 
старши експерт към Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“, подчерта, че 
българските малки и средни предприятия 
извън ИКТ сектора, които използват 
системи за контакти с клиентите 
(CRM) и за управление на ресурсите 
(ERP), са три пъти по-малко, отколкото 
средната стойност за Европейския 
съюз. Тяхното слабо представяне или 
пазарни провали често се дължат на 
липсата на дългосрочна стратегия, визия 
и знания за пазара. Като опровержение 

на думите му участници в конкурса 
„Иновативно предприятие на годината“ 
представиха своите успешни проекти – 
интелигентна система за управление на 
отпадъците, специализирани услуги за 
ремонт и поддръжка на автомобили на 
хора с увреждания и майки, социална 
мрежа за „добри дела“, която свързва 
неправителствени организации, бизнеса 
и частни лица. „Често предизвикателство, 
което предприемачите срещат, е липса-
та на квалифицирана работна сила. 
Взаимодействието между образо-
вателната система и бизнеса трябва да 
се подобри, а образователният процес 
трябва да подтиква студентите да създават 
устойчиви бизнеси“, заяви проф. Теодо-
ра Георгиева. Според нея образованието 
допълва развитието на иновационната 
среда. „Важно е да свържем семейството, 
държавата, бизнеса и образованието, 
когато подкрепяме предприемачите, за 
да не остават училищата и университетите 
изолирани“.

Европейския комитет на регионите, и 
Маркуу Маркула, първи вицепрезидент 
на Европейския комитет на регионите. 
Специален фокус бе поставен върху 
създаването на интелигентни общества, в 
които гражданите се подпомагат взаимно 
със социални решения, основани на 
иновациите. Събитието предостави 
възможности за кратки представяния на 
проекти и идеи, както и за обмен на опит 
между иновативни европейски компании, 
които демонстрираха технологичните си 
трансформации. SmartFabLab, първата 
лаборатория за дигитално прототипиране 
в България, представи 3D принтиране 
на прототипи и създаде в реално време 
наградите на WATIFY. Компанията Bächer 
and Bergmann спечели наградата за 
2018 г. за най-добра WATIFY технологична 
трансформация.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/watify/boosting/news?page=1
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/watify/boosting/news?page=1
http://bnr.bg/sofia/post/101028786/prodaljava-izostavaneto-v-digitalizaciata-na-biznesa-i-publichnia-sektor
http://bnr.bg/sofia/post/101028862/biznesat-i-obrazovatelnite-institucii-sa-dvete-strani-na-edna-i-sashta-moneta
http://bnr.bg/sofia/post/101028862/biznesat-i-obrazovatelnite-institucii-sa-dvete-strani-na-edna-i-sashta-moneta
http://www.smartfablab.org/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/watify/inspiring/watify-success-stories/craftsmanship-meets-digitalisation
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/watify/inspiring/watify-success-stories/craftsmanship-meets-digitalisation
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осем успешни партньорства и навлизане 
на пазари в ЕС и трети страни, например 
Германия, Румъния и Черна гора.

Тази година Европейската агенция 
за МСП повери на АРК Консултинг 
функциите на Посланик на Бюрото на 
ЕС за подкрепа в областта на правата 
на интелектуална собственост за 
България. За АРК Консултинг работят и 
трима опитни експерти, сред малкото в 
България, лицензирани да консултират 
МСП при използването на инструментите 
за оценка на Европейската академия за 
иновационен мениджмънт (ATKerney In-
novation Management IMP3rove Academy). 
Конкурсът „Иновативно предприятие 
на годината“ със своята категория 
„Иновационен мениджмънт“, основана 
на оценката по методологията IMP3rove, 
са признати за добра практика и приети 
като част от базата данни с добри 
практики на програмата Interreg Eu-
rope. АРК Консултинг e една от четирите 
организации в България, упълномощена 
от Европейската комисия да изпълнява 
функциите на мениджър „Ключови 
клиенти“ (Key Account Manager - KAM) 
по отношение на МСП, класирали се за 
сключване на договор за финансиране 
по Инструмента за МСП на програмата 
Хоризонт 2020.

Консултиране на МСП

Повишаване на ефективността на провежданите политики

През 2018 г., 35 МСП и новосъздадени 
фирми се възползваха от интегрираните 
консултантски услуги на АРК Консултинг, 
покриващи области като достъп до 
финансиране, права на интелектуална 
собственост, иновационен мениджмънт, 
достъп до нови пазари, посредничество в 
областта на иновациите и технологичния 
трансфер. В резултат на тези услуги 
български МСП и клъстери подадоха 
четири проектни предложения по 
програмите Хоризонт 2020 и LIFE, 
отнасящи се до предизвикателства като: 
капацитет на банките и инвеститорите 
да оценяват проекти за енергийна 
ефективност, нови методи в областта 
на пчеларството и опазването на 
биологичното разнообразие, и нови 
законодателни решения, свързани 
с биоенергията в регионите на ЕС. 
Иновативно решение в областта на 
морските технологии, проектирано от 
българско МСП, получи финансова 
подкрепа от програмата Хоризонт 
2020 и в момента се тества в различни 
водни басейни. Подкрепата за участие 
на български фирми в специализирани 
брокерски събития и бизнес мисии като 
Digital Health B2B в Бристол и Chii 
2018, и в интерактивната база данни на 
ЕЕN-мрежата, стимулира провеждането 
на повече от 65 преговорни сесии за 
бизнес и технологични партньорства 
в редица области като дигитални и 
креативни технологии, строителство, 
металообработване, опазване на 
околната среда и аутсорсинг на ИКТ. 
През 2018 г. подкрепата на МСП доведе до 

В рамките на инициативата Ефективни 
финансови инструменти в подкрепа 
на МСП, осем европейски региона от 
Полша, Франция, Испания, Германия, 
Естония и България обединиха 
усилията си за анализиране на преди-

звикателствата пред ефективната 
подкрепа за МСП, по-специално 
механизмите за мониторинг и оценка 
на инструментите за подкрепа на МСП. 
Фондация ПИК работи съвместно с 
Изпълнителната агенция за насърча-

https://digital-tech-transforming-healthcare.b2match.io/
https://www.chii2018.com/
https://www.chii2018.com/
https://www.interregeurope.eu/esspo/
https://www.interregeurope.eu/esspo/
https://www.interregeurope.eu/esspo/
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иновативния бизнес и институции, 
озаглавени „Мнението на бизнеса има 
значение”. Разглежданите мнения и идеи 
по време на дискусиите бяха включени 
от Фондация ПИК в План за действие 
с набор от мерки за подобрение. 
Инициативата беше представена като 
добра практика на събитието Pan-
European Interreg Europe Experience 
Fair в София в рамките на Българското 
председателство на Съвета на ЕС през 
първата половина на 2018 г.

ване на МСП във връзка с оценката 
на дейността на Националния инова-
ционен фонд и разработването на План 
за действие за подобряване на неговата 
ефективност и въздействие. Основното 
предизвикателство пред Агенцията 
като управляващ орган на Фонда е 
липсата на механизми за мониторинг, 
които да гарантират устойчивостта 
на въздействието на предоставяната 
финансова подкрепа.
Фондация ПИК стартира обществени 
консултации с представители на 

InnoBridge събира добрите практики на европейските региони, за да превърне 
науката и иновациите в пазарен успех

Осем европейски региона работят по 
инициативата InnoBridge и имат за цел 
да превърнат научните изследвания и 
иновациите в пазарен успех с помощта 
на по-ефективни политики и финансови 
инструменти за НИРД. Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“ 
е в ролята на съветник по методологията 
и процесите за групата от InnoBridge 
региони. През 2018 г., Фондацията заедно 
с регионалното правителство на Долна 
Австрия, организираха и модерираха 

междурегионални семинари за обмяна 
на знания в Краков, Болзано и Баден. 
Събитията имаха за цел да подпомогнат 
нови идеи за дългосрочни мерки, които 
да бъдат включени в Планове за действие 
за подобряване на съществуващите 
инструменти. Финалната публикация на 
InnoBridge ще обобщи подходите и опита 
на осемте региона и ще предостави 
препоръки към европейските регионални 
политики.

Междурегионален семинар за обмен на знания, Баден, 
Австрия, 27 ноември 2018 г.

https://www.interregeurope.eu/skillsplus/news/news-article/3124/experience-fair-in-sofia/
https://www.interregeurope.eu/skillsplus/news/news-article/3124/experience-fair-in-sofia/
https://www.interregeurope.eu/skillsplus/news/news-article/3124/experience-fair-in-sofia/
https://www.interregeurope.eu/innobridge/
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сподели и своя опит в управлението на 
иновационни проекти по програмата 
Хоризонт 2020 в няколко практически 
ориентирани сесии.

Местните партньори бяха поканени на 
Националния иновационен форум и 
церемонията по връчването на наградите 
в конкурса „Иновативно предприятие 
на годината 2018“, за да формират по-

InnoSupport – инициатива за повишаване на конкурентоспособността на МСП от 
Република Северна Македония 

През 2018 г. Министерството на 
финансите на Република Северна 
Македония възложи на Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“ 
да осъществи трансфер на знания, 
опит и добри практики в полза на 
местните МСП, за да се увеличи тяхната 
конкурентоспособност, основана на 
иновации. Фондация „Приложни изслед-
вания и комуникации“ осъществи науч-
ната редакция за финализиране на наръч-
ниците „Основни инструменти в подкрепа 
на иновациите в МСП“ и „Финансиране 
на иновациите“, разработени от Youth 
Entrepreneurial Service Foundation и Foun-
dation for Management and Industrial Re-
search.

На 20-21 септември в Скопие беше 
проведен семинар за изграждане на 
капацитета на тема „Финансиране на 
изследователски и иновационни проекти 
чрез програмата на ЕС Хоризонт 2020”. 
Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“ обучи млади предприемачи 
от 30 местни МСП да подготвят проектни 
предложения по програмата Хоризонт 
2020. Семинарът се фокусира върху 
резултатите от научноизследователската 
и развойна дейност и иновациите, 
закрилата и интелектуалната собственост 
върху тях, както и върху спецификите, 
свързани с тяхното разпространение, 
трансфер и лицензиране. Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“ 

Обучение по Хоризонт 2020, Скопие, 20-21 септември 2018 г.

задълбочени познания за процеса на 
предприемаческо откривателство. В 
резултат на това на Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ беше 
възложено разработването на пътна 
карта за трансфер на методологията за 
реализиране на Националния конкурс 
за иновативно предприятие на годината 
през 2019 г.
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Програма „Научна, технологична 
и иновационна политика”

Програма „Научна, технологична и иновационна политика“ на Фондация ПИК е 
ангажирана в публични дебати, адресиращи предизвикателствата, пред които 
са изправени заинтересованите страни в областта на научните изследвания и 
иновациите. Екипът на Програмата мобилизира представители на гражданското 
общество, бизнеса, университети и научноизследователски организации, както и 
отговорните за вземането на решения фактори, в съвместен диалог за постигане 
на споделено разбиране за предстоящите трансформации и предизвикателства в 
технологичното развитие и иновациите. Освен това ги насочва към изграждането 
на споделена визия за интегриране принципите на отговорните наука и иновации 
в научната политика. През 2018 г. програма „Научна, технологична и иновационна 
политика“ се фокусира върху:

•  Развитие на отговорните наука и иновации (ОНИ)
През 2018 г. Фондация ПИК финализира едногодишно проучване на текущото 
състояние и тенденциите в областта на отговорните наука и иновации в 
България. На база на резултатите от проучването бе констатирано, че 
концепцията за ОНИ остава до голяма степен непозната извън общността на 
автори на политики и на учените, които са добре запознати с програмите за 
финансиране на ЕС. От друга страна, резултатите показаха, че тази общност 
се разраства не само по размер, но и по обхват на действие – процес, който 
Фондация ПИК успешно насърчава.

•  Промяна на практиките на енергопотребление в домакинствата и 
насърчаване на отговорно отношение при потреблението на енергия
Фондация ПИК, съвместно с партньорски организации от Европа, проучи и 
класифицира 1067 инициативи за устойчиво потребление на енергия, които 
от своя страна бяха включени в онлайн база данни с отворен достъп. Базата 
данни е ценен ресурс за работещи в областта на енергетиката, учени, 
местни общности и всички интересуващи се от добри практики, свързани с 
потреблението на енергия в Европа. На база на резултатите от проучените 
практики бе заключено, че домакинствата в България активно участват в 
организирани „отгоре надолу“ инициативи, касаещи потреблението на 
енергия, но в същото време са по-малко склонни да се самоорганизират 
и да си сътрудничат със съседи и съграждани в инициативи, водещи до 
намаляване потреблението на енергия.

•  Развитие на научноизследователски инфраструктури
Недостатъчният капацитет за оценка на научноизследователските 
инфраструктури, както и за наблюдение на тяхното функциониране и 
оценка на социално-икономическото им влияние, е общ проблем за 
повечето държави в Дунавския регион, включително България. За да 
допринесе към решаването на този проблем, Фондация ПИК взе участие 
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в пилотна инициатива за съвместно обучение на ръководители на 
научноизследователски инфраструктури от няколко страни в Дунавския 
регион. Фондацията участва и в създаването на регистър на квалифицирани 
оценители на научноизследователски инфраструктури, в който към момента 
са одобрени за включване 192 експерта от региона.

• Изграждане на национален капацитет за управление на 
научноизследователски и иновационни проекти 
През 2018 г. експертите от програма „Научна, технологична и иновационна 
политика“ направиха задълбочен анализ на националния капацитет за 
управление на научноизследователски и иновационни проекти в страните 
от Дунавския регион. Като проблем за всички изследвани страни се открои 
разграничаването на научните постижения от управлението на проекти, 
което от своя страна води до превес на едното от двете в работната практика 
както на учените, така и на ръководителите на проекти. За да допринесе към 
решаването на този проблем, Фондация ПИК взе участие в разработването 
на цялостен пилотен курс за управление на научноизследователски и 
иновационни проекти, който бе тестван от 25 млади ръководители на проекти 
от Дунавския регион.
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които са професионално ангажирани 
с програмите за финансиране на ЕС, 
отделните аспекти, залегнали в основата 
на ОНИ, са добре интегрирани и в 
научноизследователската практика в 
страната. Дебатите върху принципите 
на ОНИ са все по-често явление сред 
представителите на науката и иновациите 
в България. За това свидетелстват 
както обсъжданията за социалното 
въздействие на научните изследвания, 
така и дискусиите относно етиката и 
институционализирането на етичните 
норми (комисии по етика, кодекс за 
почтеност на научните изследвания), 
инициативите за насърчаване на 
политиките за отворена наука и отворен 
достъп, и повишеното внимание към 
различни методи за ангажиране на 
обществото. Въпреки това, все още 
липсва разработена правна рамка за 
ОНИ, което от своя страна дава свобода 
на публичните научноизследователски 
организации и университети да разпишат 
свои собствени вътрешни правила, 
свързани с принципите на ОНИ.

Авторите на политики и институциите 
за финансиране на научни изследвания 
(като Министерството на образованието 
и науката и Фонд „Научни изследвания“) 
разглеждат отговорността в областта 
на науката и иновациите като 
необходимост за справяне с обществени 
предизвикателства и предоставяне на 
решения на належащи социални нужди. 
Това предполага, че с приоритет следва 
да се финансират научноизследователски 
институции, които генерират резултати, 
полезни за обществото. Отговорността 
също така се свързва и с отчетността 
и провеждането на открит и честен 
диалог между всички заинтересовани 
страни, участващи в системата за научни 
изследвания и иновации. 

За Фондация ПИК (в ролята ∫ на 
научноизследователска организация) 
отговорността е залегнала в принципите 

Развитие на отговорните наука и иновации (ОНИ)

През последните години концепцията за 
отговорни наука и иновации (ОНИ) се 
утвърждава като подход към справянето 
с големи обществени предизвикателства 
чрез по-широката ангажираност на 
обществото в областта на науката и 
иновациите. Повечето от аспектите, 
залегнали в основата на концепцията 
за ОНИ на Европейската комисия 
(етика, обществена ангажираност, 
равенство между половете, отворен 
достъп до научна информация и научно 
образование), вече намират място в 
научноизследователската практика в 
България. 

През 2018 г. Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ успешно 
завърши две широкомащабни 
инициативи, при които бяха ангажирани 
граждани, с чието активно участие 
и съдействие бяха изведени ценни 
препоръки към изготвянето на политики в 
областта на ОНИ. Успешното провеждане 
на инициативите доказа потенциала за 
включване на гражданите в дискусии 
по теми, които традиционно са обект 
на изследване от учени и експерти, 
като например нанотехнологии, 
продоволствие, биоикономика и 
устойчиво бъдеще. Резултатите от 
проведените инициативи бяха споделени 
пред представители на Европейската 
комисия, ангажирани с изготвянето на 
политики в областта на ОНИ. От своя 
страна, ФПИК затвърди опита си в 
прилагането на изпитани методологии, 
фокусирани върху изучаването на 
взаимовръзките между наука, общество 
и публични политики, и предостави 
убедителни доказателства по отношение 
въвличането на гражданите като 
надежден източник на познание.

Фондацията извърши проучване на 
текущото състояние и тенденциите в 
областта на ОНИ в България. Въпреки че 
концепцията за ОНИ е известна най-вече 
сред авторите на политики и учените, 
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управление на ресурсите, оперативна 
и финансова автономност, справедлив 
и прозрачен процес на ангажиране на 
заинтересованите страни.

на доброто управление, финансовата 
отчетност, придържането към високи 
етични и професионални стандарти, 
придържането към публична отчетност, 
откритост и сътрудничество, ефективно 

Промяна на културата на потребление на енергия в домакинствата и насърчаване 
на отговорно енергийно поведение на потребителите

Въпреки че изменението на климата 
се превръща в изключително сериозен 
проблем, преходът към по-устойчиви 
енергийни системи все още е 
трудноосъществим в повечето страни 
в Европа. В съответствие с усилията на 
Европейската комисия да популяризира 
своите цели в областта на климата и 
енергетиката, Фондацията допринесе 
за детайлното проучване на голям брой 
инициативи за устойчиво потребление 
на енергия в 11 европейски страни. 
Разгледаните инициативи представят 
концепции за това как домакинствата 
полагат усилия за намаляване 
на енергийното си потребление 
и смекчаване на негативното му 
въздействие върху околната среда.

Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации“ и нейните партньори 
проучиха и класифицираха общо 1067 
инициативи за устойчиво потребление 
на енергия. Впоследствие, инициативите 
бяха събрани в онлайн база данни с 
отворен достъп, която дава информация 
на потребителите за съдържанието, 
обхвата и основните цели на включените 
инициативи и оценява отношението 
им към проблема с прекомерното 
потребление на енергия. Базата данни, 
заедно със създадената интерактивна 
карта, са ценен ресурс както за 
енергийните експерти, така и за учени, 
обществени групи и всеки, който 
се интересува от примери за добри 
практики в сферата на устойчивото 
потребление на енергия.

Фондацията също така допринесе за 
проучване на тенденциите в областта на 

енергийното потребление, енергийните 
пазари и енергийните политики в 11 
европейски страни: Австрия, България, 
Гърция, Естония, Испания, Кипър, Латвия, 
Литва, Полша, Румъния и Швеция.

Резултатите от изследването на 
инициативи за устойчиво потребление 
на енергия в България сочат, че 19 
от общо 45 проучени инициативи са 
свързани с промяна на отношението 
на домакинствата (както и на техните 
отделни членове) към потреблението 
на енергия, докато 14 от тях имат за цел 
да стимулират домакинствата да пестят 
енергия чрез различни технологични 
решения. Няколко от инициативите 
предлагат и по-сложни решения, които 
изискват активното участие на общност 
от хора, които не е задължително да 
се познават, но имат желание да си 
взаимодействат в името на общата цел 
за намаляване на енергопотреблението. 

Повечето от реализираните в 
България инициативи (32 от 45-те) 
са част от международни проекти, 
финансирани основно от ЕС. Само 
няколко от инициативите са на 
местно ниво, което от своя страна 
свидетелства за преобладаващата 
склонност на гражданите по-скоро да 
участват в инициативи организирани 
„отгоре надолу“, отколкото да се 
самоорганизират и да си сътрудничат 
със съседи и съграждани по своя 
инициатива.

През 2018 г., Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“, в 
партньорство с международен екип от 
енергийни експерти, започна работа по 
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енергопотреблението в България, 
базиран на предишни проучвания в 
тази област и на интервюта с експерти 
в областта на енергийната ефективност 
и отговорното потребление на енергия. 
Основно заключение от проучването е, 
че голяма част от българите показват 
по-скоро незаинтересованост или са 
неосведомени за различните начини за 
пестене на енергия у дома. Също така се 
препоръчва да се организират дейности 
и обучения, които да са насочени към 
домакинствата и мотивирането им 
да потребяват енергия по отговорен 
начин. Предвид целите на платформата 
ECO2, очакванията са тя да бъде 
ефикасен инструмент за постигане на 
положителни резултати в сферата на 
отговорно потребление на енергия от 
домакинствата. 

разработване на онлайн платформа за 
обучение, която покрива следните теми в 
областта на отговорното потребление на 
енергия: ограничаване на въглеродния 
отпечатък на домакинствата; запозна-
ване с ИКТ-базирано енергийно 
оборудване и обучение за неговото 
използване; умение за разчитане на 
сметката за електричество; избягване 
на създаването на нови навици 
за неефективно потребление на 
енергия; собствено производство на 
енергия. Платформата цели да повиши 
осведомеността на потребителите 
относно тяхната енергийна ефективност, 
което от своя страна да ги мотивира 
да предприемат стъпки за нейното 
подобряване. 
Фондацията направи задълбочен 
преглед на енергийната система и 

Развитие на научноизследователски инфраструктури

Недостатъчният капацитет за 
оценка на научноизследователските 
инфраструктури, както и за наблюдение 
на тяхното функциониране и оценка 
на социално-икономическото им 
влияние, е общ проблем за повечето 
държави в Дунавския регион, включи-
телно България. Фондацията участва 
в партньорство, ангажирано с 
темата за научноизследователските 
инфраструктури в региона, с цел да 
повиши капацитета на ръководители и 
оценители на такъв тип инфраструктури. 

През 2018 г. основната дейност на 
ФПИК в областта на развитието на 
научноизследователски инфраструк-
тури бе подготовката, организацията 
и провеждането на обучения за 
изграждане на капацитет за оценка, 
планиране, мониторинг и управление 
на такъв тип инфраструктури. В 
периода февруари – май 2018 г. се 
проведоха три обучителни семинара в 
София, Баня Лука и Букурещ, на които 
присъстваха повече от 100 експерти 

от организации, управляващи или 
финансиращи научноизследователска 
инфраструктура, активни оператори и 
координатори на такава инфраструктура, 
както и потенциални или практикуващи 
оценители от 14 страни от Дунавския 
регион (Австрия, Босна и Херцеговина, 
България, Германия, Молдова, Румъния, 
Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, 
Унгария, Хърватия, Черна гора и Чехия).

В резултат на усилията на експертите 
в екипа на Програма  „Научна, 
технологична и иновационна 
политика“ беше създаден регистър на 
квалифицирани оценители на научно-
изследователски инфраструктури. 
Той ще бъде на разположение за 
ползване от представители на 
министерства, финансиращи органи, 
агенции, отговарящи за научно-
изследователска инфраструктура, както 
и научноизследователски организации, 
които планират инвестиции в такъв тип 
инфраструктура. През септември 2018 г. 
192 експерта от Дунавския регион бяха 
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одобрени за включване в регистъра. 

Партньорите по проекта, заедно с 
Фондация ПИК, изготвиха ръководствo 
за мониторинг и оценка на социално-
икономическото влияние на научно-
изследователските инфраструктури, 
както и набор от препоръки, насочени 
към авторите на политики и ръково-
дителите на научноизследователска 
инфраструктура. Фондация ПИК 
модерира работна група за оценка на 
социално-икономическото влияние 
на разглеждания тип инфраструктура 
и координира подготовката на 
„Ръководство за оценка на социално-
икономическото влияние на научно-
изследователските инфраструктури“.

Изграждане на национален капацитет за управление на научноизследователски и 
иновационни проекти

През 2018 г. Фондацията изготви 
задълбочен анализ на националния 
капацитет за управление на  научно-
изследователски и иновационни 
проекти в страните от Дунавския регион. 
Анализът бе фокусиран върху уменията 

на ръководителите на проекти и на 
различните организации да изпълняват 
такъв тип проекти. Наличието на 
възможности за обучение в областта на 
научноизследователски и иновационни 
проекти също бе разгледано и 

Фондация ПИК участва и в обмяна на 
опит и знания между ръководители 
на научноизследователски инфра-
структури от страни от Дунавския 
регион. Обучаващите се групи взеха 
участие в двудневна работна среща, по 
време на която проведоха интервюта и 
посетиха лаборатории и други научно-
изследователски инфраструктури на 
приемащата институция в съответната 
страна партньор. Всяка от групите 
изготви конкретни препоръки, 
касаещи научноизследователската 
инфраструктура на приемащата 
страна. Експерти от Фондация ПИК 
посетиха Факултета по строителство в 
Университета в Риека, Хърватия.

Участниците в пилотното обучение в рамките на инициативата 
Excellence-in-ReSTI, октомври 2018 г., Айзенщат, Австрия
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анализирано. Резултатите от анализа 
показват, че въпреки наличието на 
някои сходства, все още съществуват 
големи различия между страните в 
региона, членки на ЕС и асоциираните 
държави извън ЕС. Според участниците 
в проучването, успешното ръководене 
на проекти има поне две страни от 
изключителна важност за реализирането 
на върхови постижения. От една 
страна, условие за реализирането на 
върхови постижения е наличието на 
висококачествена научна обоснованост 
на проекта, а от друга, върховите 
постижения се считат за важен 
индикатор за резултатите от проекта, 
които следва да бъдат навременни, с 
висока добавена стойност (т.е. в полза 
на обществото) и съответстващи на 
научни стандарти. Въпреки това, общ 
проблем за всички страни в региона 
остава разграничаването на научните 
постижения като цел от управлението 
на проекти като процес, което от своя 
страна води до превес на едното от двете 
в работната практика както на учените, 
така и на ръководителите на проекти.

За да адресира този проблем, 
Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации“ работи със свои 
партньори върху изготвянето на 
цялостен пилотен обучителен курс за 
управление на научноизследователски 
и иновационни проекти. Предвид 
успешния си опит в работата с подобни 
проекти, екипът на Фондацията 
изготви обучителен модул, предлагащ 
цялостен преглед на правилата и 
процедурите, свързани с процеса на 
кандидатстване за получаване на 
финансиране от основните програми 
за научни изследвания и иновации 
на ЕС – Хоризонт 2020 и Дунавската 
транснационална програма 2014 – 2020. 
Фондацията се включи и в набирането 
на участници за пилотния курс, като 
номинира 2 участника от България, които 
заедно с още 23 експерта от Дунавския 
регион преминаха обучението и 
предоставиха обратна връзка, насочена 
към доусъвършенстването на курса и 
превръщането му в устойчив модел за 
обучение по темата.
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ФПИК управлява онлайн Гореща линия 
за борба с незаконно и вредно за деца 
съдържание и поведение в интернет и 
наблюдава Консултантската линия на 
Центъра за безопасен интернет, която се 
управлява от партньорската Асоциация 
„Родители“. Сигналите за материали 
със сексуална експлоатация на деца 
онлайн се проверяват и събраната 
информация се препраща на на отдел 
„Киберпрестъпност“ към ГДБОП. 
Чрез Консултантската линия експерти 
психолози консултират деца, младежи, 
родители и учители по проблеми и при 
инциденти с деца и непълнолетни в 
интернет.

През 2018 г. онлайн Горещата линия 
получи и предприе съответни действия 
по над 6200 сигнала, а Консултантската 
линия предостави близо 400 консултации 
по различни проблеми, вариращи от 
онлайн тормоз между връстници и 
настройки за сигурност до безопасно 

Програма „Безопасен интернет“

През 2018 г. Програма „Безопасен интернет“ 
разшири обхвата на своята дейност в областта 
на защитата на децата онлайн. Интернет 

Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение 
онлайн получи и обработи над 6200 сигнала за материали със сексуална експлоатация 
на деца и беше удостоена със Сертификат за качество от Международната асоциация 
на интернет горещите линии INHOPE. Повече от 2000 тийнейджъри от цялата страна 
преминаха обучение в рамките на най-успешната програма „Киберскаут“ на 
координирания от ФПИК Национален център за безопасен интернет. Над 3000 деца, 
1500 учители, 1200 родители, 300 социални работници и 250 студенти се включиха в 
различни обучителни и информационни събития и инициативи. Министерството на 
образованието и науката се включи в работна група заедно с експерти от ФПИК, 
начални учители и университетски преподаватели, която разработи методика 
за развиване на дигитално-медийната грамотност на децата в начален етап на 
образованието. Активната и успешна работа на ФПИК в областта на защитата на 
децата в интернет получи международно признание и организацията беше одобрена 
за доверен партньор на Фейсбук и Гугъл.

Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“ осъществява програмата 
за безопасен интернет на Европейската 
комисия от 14 години като координатор 
на Националния център за безопасен 
интернет (НЦБИ) с неговите три 
компонента: информационно-обучителен 
център, интернет Гореща линия за борба с 
незаконно и вредно за деца съдържание 
и поведение онлайн и Консултантска 
линия за консултиране на деца, родители, 
учители, социални работници и други 
професионалисти за безопасността на 
децата онлайн. Организацията е член на 
Международната асоциация на интернет 
горещи линии (INHOPE), на европейската 
мрежа от центрове за безопасен интернет 
(Insafe) и е представител за България на 
две изследователски мрежи – „Децата 
на ЕС онлайн“ и „Децата на света 
онлайн“. Експерт на Фондацията беше 
включен като съавтор в изработването 
на глобалния доклад на УНИЦЕФ за 
безопасността на децата в интернет. 
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ползване на интернет и дигитални 
устройства от деца. Интернет Горещата 
линия получи Сертификат за качество 
от Международната асоциация на 
интернет горещи линии за успешната 
работа и добро сътрудничество с другите 
горещи линии членки на Асоциацията, 
националните полицейски органи и 
Интерпол.

Освен пряката дейност по защита и 
подкрепа на децата, изправени пред 
онлайн риск и изследователската 
работа в областта на онлайн 
сигурността и виктимизацията на 
децата и непълнолетните в интернет, 
ФПИК разработи и прилага на практика 
различни обучителни методики за 
превенция на киберпрестъпления и 
експлоатация на децата онлайн. ФПИК 
координира дейността на работна 
група, включваща учители от начален 
курс на образованието, университетски 
преподаватели и експерти от Министер-
ството на образованието и науката, която 
разработи методология, съдържаща 
и 10 примерни занятия за развиване 
на дигитално-медийна грамотност 
в началните училища, базирана на 
задължителното учебно съдържание. 
Занятията бяха тествани в десетки 

училища и класове и на основата на 
събраната обратна връзка и оценка 
на методологията работната група 
разработи и цялостна концептуална 
рамка за развиване на дигитално-
медийната грамотност в училище от 
1 до 12 клас, която бе представена на 
Министерството на образованието и 
науката.

През последните 4 години ФПИК 
провежда обучения в цялата страната 
по Програма „Киберскаут“, която се 
подкрепя и от Теленор. Програмата 
беше класирана на 9 място в Европа 
от Европейската мрежа за превенция 
на престъпността в края на 2017 г. 
Широко разпознавана като експертна 
организация в областта на защитата 
на децата в интернет, ФПИК участва в 
различни национални и международни 
дейности и работни групи за разработ-
ване на стратегии и предложения за 
промени в законодателната рамка 
и социалните дейности и практики. 
Организацията редовно води обучения 
на деца, учители, родители и социални 
работници и организира и участва в 
различни инициативи и събития за 
повишаване на информираността за 
рисковете онлайн за деца и млади 

Сертифициране на киберскаути от град Добрич.
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хора. Експерти на ФПИК участват 
в международна работна група под 
ръководството на Европейската мрежа 
за превенция на престъпността за 
разработване на структурирана и 
съобразена с реалните нужди стратегия 
за превенция на престъпленията 
срещу деца. Експерти на Фондацията 
участват регулярно и в работни срещи 
на международната Мрежа срещу 
радикализацията (Radicalization Aware-
ness Network), като споделят опит и 
добри практики с други организации. 
ФПИК беше призната и за доверен 
партньор на Фейсбук и Гугъл, което ∫ 
дава възможността да поиска бързо 
сваляне на съдържание, вредно за деца 
и непълнолетни. 

Интервенцията и подкрепата в случаи 
на инциденти и рискове за деца онлайн 
са важни приоритети, но ФПИК отделя 
особено внимание на превенцията. За 
тази цел през 2018 г. бяха проведени 
обучения на над 3000 деца, 1500 учители, 
1200 родители, 300 социални работници и 
250 студенти от различни университети.

Обучителната програма „Киберскаут“, 
насочена към ученици на 11-12-годишна 
възраст, придоби голяма популярност 
сред училищата. През 2018 г. бяха пряко 
обучени над 500 деца от 28 училища в 

16 града в страната. Обучените 
деца бяха поканени да се включат в 
национално състезание със свои отряди 
за провеждане на най-добра дейност 
или инициатива, насочена към техните 
връстници, за да предадат своите 
знания и умения. Чрез това състезание 
допълнително над 2000 други ученици 
бяха запознати с основните рискове 
онлайн, начините за предотвратяването 
им и как да получат помощ при инциденти 
в интернет. Демонстрация на широката 
популярност на обучителната програма 
беше получаването на повече от 50 
заявки за обучения за следващата 2019 г. 
от цялата страна. Обученията получават 
висока оценка както от учениците, така 
и от учителите им. Както един учител 
изтъкна: „Нашите обучени ученици са 
много ентусиазирани и положиха големи 
усилия за подготовка на различни 
дейности сред техните връстници. Те 
са много горди, че са киберскаути и 
обучават другите деца как да избягват 
рисковете в интернет.”

Тъй като началната възраст на ползване 
на интернет постоянно намалява, 
ФПИК започна разработването на 
методология за началните училища за 
ранно развитие на дигитално-медийна 
грамотност. Създадена с тази цел 

Ученици в 55 училища в страната взеха участие в занятия за 
дигитално-медийни умения през февруари-март 2018 г. 
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работна група разработи методически 
наръчник за учители с моделни занятия, 
базирани върху задължителното 
учебно съдържание, но с фокус върху 
интерактивните методи и различните 
дигитални и медийни умения. Методиката 
беше представена на национална 
конференция „Как да преподаваме 
медийна грамотност в училище – 
методи и практика“, която събра на 
10 ноември 2018 г. над 80 учители от 
цялата страна заедно с представители 
на Министерството на образованието и 
науката, Фондация „Фридрих Науман“ 
и Комисията „Фулбрайт“. Учителите 
се включиха в работни групи, в които 
разработваха планове за занятия по 
модела на представената методология.

През 2018 г. ФПИК разшири 
сътрудничеството си с висшите училища  
с цел да обучи бъдещите учители и 
социални работници за начините за 
предотвратяване на рисковете за деца 
в интернет. Студенти от София, Русе 
и Благоевград преминаха обучения, 
а между Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ и Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“ 
беше подписано споразумение за по-
нататъшно сътрудничество.

През месеците февруари-март ФПИК 
и Коалицията за медийна грамотност 
в образованието обявиха Дни на 
медийната грамотност, в рамките на които 
различни организации от Коалицията 
предоставиха материали на училищата, 
организираха събития и инициативи, 
насочени към популяризиране на идеята 
за системно обучение в дигитално-
медийна грамотност от 1 до 12 клас в 
училищата. ФПИК основа Коалицията за 
медийна грамотност през 2017 г. заедно 
с Центъра за дебати „Червената къща“ 
и оттогава 15 организации се присъеди-

ниха към нея. В рамките на Дните за 
медийна грамотност учители от 55 
училища в 36 населени места в страната 
проведоха занятия за развиване на 
дигитално-медийната грамотност, 
като използваха разработени планове 
за занятия, презентации и насоки за 
интерактивна работа с учениците.

Общо 4259 ученици в страната взеха 
участие в кампанията Дни на медийната 
грамотност. Много от училищата 
проведоха и срещи с родители, за 
да ги запознаят с петте основни 
компонента на дигитално-медийната  
грамотност: онлайн безопасност, 
оценка на информацията, комуникация 
и сътрудничество, създаване на 
съдържание и решаване на проблеми. 
„Учениците участваха много активно. 
Те бяха много ентусиазирани, че могат 
да дефинират сами принципите на 
дигитална компетентност”, каза Елка 
Радева, учител в софийското начално 
училище „Захари Стоянов“, като изтъкна, 
че кампанията отговаря на ежедневните 
дейности на учениците. Те са споделяли 
собствения си опит с различни про-
блеми в интернет и са идентифицирали 
необходимостта да повишават знанията 
си за онлайн безопасността.

Дейностите на ФПИК, свързани със 
защитата на децата онлайн, получиха 
широко медийно отразяване. Над 70 
публикации, 20 интервюта и 16 участия 
на живо по радио и телевизионни 
медии помогнаха да се популяризират 
принципите за онлайн безопасност за 
децата. Ежеседмичното излъчване на 
поредицата „Гр@мотен“ в рамките на 
предаването „Преди обед“ на БиТиВи 
с участието на експерти от Центъра за 
безопасен интернет на ФПИК привли-
чаха широка аудитория.
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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 на годишни отчети за 
дейността на български и английски 
език на страницата на Фондацията в 
интернет;

•  редовно публикуване на информа-
ция 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 кодекс, принципи и 
правила при работата с деца;

• публикации в медиите, с цел 
повиша-ване на ефективността 
на отправените препоръки и 
обществената информираност за 
подкрепяните каузи.

Институционално развитие

Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации“ е организация с 
нестопанска цел, осъществяваща 
общественополезна дейност. До 
2017 г. Фондацията е регистрирана в 
Софийски градски съд и в Централния 
регистър на юридическите лица при 
Министерството на правосъдието. През 
2018 г. Фондацията е пререгистрирана, 
съгласно измененията в националното 
законодателство, в публичния Търговски 
регистър и регистър на юридическите 
лица с нестопанска цел, воден от 
Агенцията по вписванията към министъра 
на правосъдието. Юридическите лица 
с нестопанска цел за осъществяване 
на общественополезна дейност имат 
редица допълнителни задължения, сред 
които ежегодно да изготвят и заявяват за 
обявяване в регистъра годишен доклад и 
финансов отчет.

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

През 2018 г. в Групата на Фондация 
ПИК работиха 28 души, включително 
консултанти на непълно работно време. 
Екипът се състои от млади, добре 
образовани и високо мотивирани хора 
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Административна структура

Настоятелство

Екип 

Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“

Програма „Научна, иновационна и технологична политика“

Център за безопасен интернет 

Финанси и администрация 

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

Николай Бадински, Изпълнителен директор
Зоя Дамянова, Програмен директор
Руслан Стефанов, Координатор, Група Innovation.bg и Управител, АРК Консултинг

Даниела Чонкова, Ръководител на програма
Деница Маринова, Ръководител на проект
Проф. Теодора Георгиева, Главен експерт 
Д-р Фани Колева, Старши анализатор
Мая Цанева, Експерт „Връзки с обществеността“

Венцеслав Козарев, Ръководител на програма
Благовеста Чонкова, Ръководител на проект
Марко Хайдиняк, Старши анализатор
Десислава Асенова, Анализатор

Георги Апостолов, Ръководител на програма
Петър Кънчев, Старши анализатор
Д-р Емануил Георгиев, Анализатор
Любомир Сирков, Анализатор

Цветослава Кьосева, Финансов мениджър
Даниела Зайн, Счетоводител
Марияна Янкова, Секретар
Димитър Стаменов, Системен администратор
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ТРЕТА ЧАСТ

Финансов отчет






