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Акценти в дейността през 2019 г. 

Иновации.бг е водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуни-
кации“ (Фондация ПИК) от 2004 г. насам. Тя включва доклада Иновации.бг, Национал-
ния иновационен форум и конкурса „Иновативно предприятие на годината“.

• Докладът Иновации.бг  предоставя годишна оценка на иновационнoто представяне 
на българската икономика, както и на текущото състояние и очакваното развитие 
на иновационната система. Водещата тема на Иновации.бг 2019 г. е европейската 
политика за наука и иновации в следващия програмен период 2021 – 2027 и инстру-
ментите, предвидени за постигане на амбициозните ú цели.

•  Националният иновационен форум (НИФ) е е платформа за обмен на идеи и сътруд-
ничество между правителството, бизнес общността и изследователските органи-
зации. Tой подкрепя иновационната дейност на българските фирми и насърчава 
укрепването на иновационния потенциал на икономиката чрез въвеждането на 
нови продукти и технологии, и способства за установяване на бизнес контакти с 
европейски партньори. 

•  Конкурсът „Иновативно предприятие на годината“ е отворен за участие на кан-
дидати от всички сектори на икономиката в цялата страна. Наградата отличава 
иновативни предприятия, които са разработили нови или значително са подобрили 
съществуващи продукти, услуги или процеси през последните три години.

Иновации и подкрепа за бизнеса

През годината екипът на Фондация ПИК предостави консултантски услуги на над 75 
български фирми, с цел подпомагане на достъпа им до финансиране за МСП, участие 
в Инструмента за МСП в рамките на програма „Хоризонт 2020“ (стратегическата про-
грама на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и иновации), управление 
на иновациите и достъп до нови пазари. В ролята си на координатор на Enterprise 
Europe Network (EEN) – България, екипът на Фондацията организира ключови евро-
пейски бизнес събития от календара на мрежата и подпомогна повече от 40 български 
фирми при воденето на бизнес преговори, което доведе до 13 международни бизнес 
партньорства, както и навлизане на пазарите в САЩ, Канада и Турция. Над 30 МСП 
се възползваха от задълбочен анализ на фирмените иновационни процеси и послед-
валите консултации доведоха до оптимизация на управлението на иновациите в тези 
предприятия.
Политиката и финансовите инструменти в подкрепа на МСП и иновациите бяха друг 
важен фокус през 2019 г. Основното постижение в областта на политиката беше одо-
брението на План за действие за подобряване на ефективността на Националния ино-
вационен фонд от страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП.

Научна, технологична и иновационна политика

През 2019 г. Фондацията се ангажира с повишаване на разбирането за обществени-
те последици от прилагането на принципа на предпазните мерки като управленски 
механизъм, целящ опазването на околната среда и човешкото здраве; развитие на 
организационния капацитет и експертизата в областта на оценката на социалното из-
мерение на новите технологии чрез разширяване на европейските и международните 
партньорства и мрежи; интегриране на принципа за отговорни наука и иновации в 
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научни организации и в политиката за местно развитие; изграждане на управленския 
капацитет на представители на науката от Дунавския регион за управление на науч-
ни и иновационни проекти и научноизследователски инфраструктури; подпомагане 
и насърчаване на домакинствата за промяна на тяхното поведение към отговорно 
потребление на енергия; стратегическо развитие на организацията чрез разширява-
не на партньорските мрежи, както и обхвата на съвместни инициативи, насочени към 
създаване на ново знание и по-добро разбиране на предстоящите обществени транс-
формации.

Безопасен интернет

През 2019 г. Националният център за безопасен интернет при Фондация „Прилож-
ни изследвания и комуникации“ осъществи голям обхват от дейности в областта на 
предпазването на децата от рисковете онлайн. В тясно сътрудничество с ГДБОП и 
Интерпол, Центърът продължи да поддържа Гореща линия за сигнали за незаконно 
и вредно за деца онлайн съдържание и поведение и да координира Консултативна 
линия за онлайн безопасност. Сигналите за сексуална експлоатация на деца онлайн, 
постъпили на Горещата линия, бяха проверявани и предавани на отдел „Киберпре-
стъпност“ в ГДБОП за последващи оперативни действия. На Консултативната линия 
обучени психолози консултираха деца, родители и учители по проблеми и инциденти 
с деца в интернет. 

През 2019 г. Горещата линия за борба с незаконно и вредно съдържание и поведение 
онлайн получи и обработи 9289 сигнала за съдържание със сексуална експлоатация 
на деца и опити за посегателства онлайн. Над 1800 тийнейджъри от цялата страна 
бяха обучени по най-успешната програма на Центъра „Киберскаут“. Повече от 5400 
деца, 1000 учители, 5000 родители, над 100 студенти и 3500 професионалисти (образо-
вателни експерти, психолози, социални работници и др.) бяха включени в обучения 
и събития за повишаване на осведомеността и разгръщане на мерки за превенция 
срещу онлайн злоупотреби с деца.

През 2019 г., за поредна година, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ 
беше призната от Министерството на образованието и науката за най-успешния нау-
чен институт с нестопанска цел за своето участие и успешно изпълнение на над десет 
научноизследователски проекта по програма „Хоризонт 2020“.



ПЪРВА ЧАСТ

Програмни области
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Годишен отчет 2019 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, 
както и предстоящите тенденции за развитие. Темата на Иновации.бг 2019 е 
европейската научна и иновационна политика през следващия програмен 
период 2021 – 2027 г. и инструментите, предвидени за постигане на нейните 
амбициозни цели.

•  Националният иновационен форум (НИФ) е платформа за обмен на идеи и 
сътрудничество между правителството, бизнес общността и изследователските 
организации. Неговата цел е да насърчава укрепването и реализирането на 
иновационния потенциал на икономиката чрез въвеждането на нови продукти 
и технологии и улесняване на деловите контакти с европейски партньори.

•  Националният конкурс Иновативно предприятие на годината е отворен 
за участници от всички икономически сектори в страната. Отличават 
се иновативни предприятия, които са разработили нови или значително 
са усъвършенствали своите пазарни продукти, услуги или процеси през 
последните три години.

Иновации.бг 2019

От 2004 г. насам годишният доклад Ино-
вации.бг представя задълбочена оценка 
на националната иновационна политика, 
иновационния потенциал на икономиката 
на страната и резултатите на иноватив-

ните български компании. Той прави пре-
поръки за подобряване на обществената 
политика по отношение на иновациите в 
България и в ЕС, като използва най-нови-
те теоретични и емпирични изследвания в 
света и отчита специфичната икономиче-
ска, политическа, културна и институцио-
нална рамка, в която се развива иноваци-
онната система на страната. Иновации.бг 
направи редица конкретни предложения 
за подобряване на иновационната поли-
тика и практика в България, които бяха 
подкрепени от бизнеса и научния сектор. 
На основата на собствена методология, 
докладът предлага независима оценка 
на националната иновационна система в 
следните пет направления:
1) Съвкупен иновационен продукт – Съв-
купният иновационен продукт, или инова-
тивността на икономиката, се изразява в 
новосъздадените продукти и услуги, раз-

Иновации.бг

С финансовата
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Èíîâàöèè
2019

И
Н
О
В
А
Ц
И
И
.Б
Г 

2
0
1
9 Èíîâàöèè

WWW.ARCFUND.NET

B
G
-03-19-867-B

G
-N

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е българска изследователска неправителствена 
организация, регистрирана като сдружение в обществена полза, основана през 1991 г. Основната 
Ӝ цел е да насърчава развитието на иновациите и икономиката на знанието в България, като:

подпомага формулирането на държавна, регинални и местни политики и стратегии в 
ключови области за развитието на иновациите и информационното общество;

извършва проучвания и анализи на политиката и тенденциите за развитие на иновациите 
и информационните и комунникационните технологии (ИКТ);

подпомага формирането на публично-частни партньорства между представители на 
държавната администрация, бизнеса, академичните среди и гражданското общество с цел 
решаване на конкретни проблеми, вкл. за трансфер на технологии и повишаване на конку-
рентноспособността на бизнеса.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е изградила две звена за информационно обслуж-
ване и консултации:

Европейски иновационен център – България е част от най-голямата информационно-кон-
султантска мрежа в Европа – Enterprise Europe Network – и координира работата Ӝ в Бълга-
рия. Целта на европейската мрежа е да подпомага малките и средните предприятия в 
развитието на техния иновационен потенциал и да повиши информираността им за поли-
тиките на Европейската комисия, насочени към бизнаса.

АРК Консултинг ЕООД е консултантско звено на Фондация „Приложни изследвания и комуни-
кации”. Фирмата предоставя консултантски услуги в областта на иновациите и информа-
ционните и комуникационните технологии в Европейския съюз и по подготовката и изпъл-
нението на национални и межународни проекти по рамковите програми на ЕС, Кохезионния 
фонд и структурните фондове.
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Първа част: Програмни области

работените нови технологии и постигна-
тите нови научни резултати. Той е съвкуп-
ност и резултат от взаимодействието на 
иновационния, технологичния и научния 
продукт на страната.
2) Предприемачество и иновационни 
мрежи – Предприемачеството е един от 
свързващите елементи в националната 
иновационна система. То се олицетво-
рява от създадените нови фирми и на-
чините за осъществяване на взаимодей-
ствие и обмен на информация, ноу-хау и 
технологии между участниците в инова-
ционната икономика.
3) Инвестиции и финансиране на инова-
циите – Разходите за научноизследова-
телска и иновационна дейност измерват 
инвестициите, направени за създаване, 
използване и разпространяване на нови 
знания в обществения и бизнес секто-
ри. Те се разглеждат като индиректен 
показател за иновационния капацитет 
на националните икономики. Високият 
интензитет на финансирането за НИРД 
като дял от БВП е фактор за динамичен 
икономически растеж и конкурентоспо-

собност.
4) Човешки ресурси – Персоналът, зает 
с НИРД, заедно със заетите в научна и 
технологична дейност, измерват човеш-
ките ресурси, които са пряко отговорни 
за създаването, прилагането и разпро-
страняването на нови знания в областта 
на технологиите. Показателят за заетост 
във високотехнологичните сектори ха-
рактеризира специализацията на стра-
ната в отрасли с високо ниво на инова-
ционна активност.
5) Информационни и комуникационни 
технологии – Анализира се съществува-
щото равнище на инфраструктурата в 
тази област, разглеждана като катали-
затор за иновационната активност във 
всички останали сектори на икономика-
та.

Водеща тема на Иновации.бг 2019 е евро-
пейската политика в областта на науката 
и иновациите през следващия програмен 
период и инструментите, предвидени за 
постигането на поставените амбициоз-
ни цели. Въведената с Регламент (ЕС) 

Фиг. 1 Разходи за НИРД, дял от БВП, ЕС 28

Източник: Евростат, 2019
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Годишен отчет 2019 г. 

№ 1303/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета концепция за интелигентна 
специализация се доказа като успешен 
инструмент за провеждане на Кохези-
онната политика на ЕС на регионално 
равнище и ще запази ключовата си роля 
и през следващия програмен период. В 
тази връзка, подготовката на прозрачна 
и ефективна иновационна политика за 
интелигентна специализация на Бълга-
рия за програмния период 2021 – 2027 г., 
която да отразява и развива национал-
ния иновационен потенциал и конкурент-
ните предимства на регионалните бизнес 
общности, следва да привлече внимани-
ето на българското правителството през 
оставащата една година от текущия про-
грамен период 2014 – 2020 г.

Докладът отбелязва, че към 2018 г. чети-
ри държави в ЕС успяват да преизпълнят 
целта на Стратегия „Европа 2020“ за дял 
на разходите за НИРД от 3% от БВП. За 
Дания и Германия това е преизпълне-
ние и на националната цел, която повта-

ря тази за ЕС28. Австрия, Финландия и 
Швеция са страните с най-амбициозни 
цели, което може би е и причината  все 
още да не са ги постигнали. Една година 
преди края на програмния период, Бълга-
рия продължава да е част от групата на 
скромните иноватори с едва 50% изпъл-
нение на националната цел за дял на раз-
ходите за НИРД от 1,5% oт БВП.

Бизнесът е основният сектор в рамки-
те на националната иновационна си-
стема, който продължава да увеличава 
разходите за научноизследователска и 
иновационна дейност. В същото време 
предприятията в България са изправе-
ни пред съществени предизвикателства. 
Едно от тях е недостатъчното сътрудни-
чество между бизнеса, научните среди и 
висшите учебни заведения, в резултат на 
което е и ниската степен на иновационна 
активност на българските предприятия. 
България е предпоследна в ЕС по инова-
ционно представяне и по дял на МСП, ре-
ализирали на пазара нови продукти или 

Фиг. 2 Разходи за НИРД в България, 2000 – 2018 г.

Източник: НСИ, 2019
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Първа част: Програмни области

За петнадесета поредна година, Нацио-
налният иновационен форум събра над 
200 представители на политиката, науч-
ната общност и бизнеса, за да споделят 
възгледи относно позициите на Бълга-
рия в областта на иновациите и иконо-
мическия растеж. Събитието се състоя 
на 5 декември 2019 г.

По време на встъпителната си реч, д-р 
Огнян Шентов, Председател на Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации” 
подчерта ключовото значение на 
връзката между институциите, бизнеса 
и науката, както и ефективността на 
публичното финансиране, в развитието на 
иновациите. Той посочи и значителната 
разлика между ЕС и България в дела 
на инвестициите в иновации – в това 
отношение страната има сериозно да 

наваксва, за да настигне иновационните 
лидери в Европа.

Президентът на Република България, 
г-н Румен Радев, определи иновациите 
като „ключов инструмент за устойчиво 
развитие”, „отражение на националните 
амбиции за бъдещето и на ефективността 
на взаимодействието между държавните 
институции, бизнеса, науката и 
образованието”. Той изведе на преден 
план необходимостта от по-добра 
симбиоза между бизнес, държава и наука 
в областта на иновациите, и припомни 
своята позиция, че равномерното 
разпределение на образователната и 
научната инфраструктура е най-добрият 
начин за постигане на параметрите на 
устойчивото развитие.

Петнадесети Национален иновационен форум

услуги. Друга пречка е сложният достъп 
до източници на финансиране, както и 
слабата инвестиционна активност – мал-
ко над 16% от българските МСП имат 
достъп до публична финансова помощ, 
включително гаранции.

За поредна година докладът Иновации.бг 
извежда на преден план водещата роля 
на бизнеса при осъществяването на из-
следователска и иновационна дейност. 
През 2018 г. предприятията са похарчили 
за изследователска и развойна дейност 
общ бюджет от 594,800 млн. лв. (ръст на 
годишна основа от 11%), което се рав-
нява на 0,54% дял от БВП. В сравнение 
с останалите институционални сектори, 
единствено увеличението на разходите 
за НИРД на бизнес сектора успява да 
изпревари ръста на БВП (текущи цени) и 
да формира нарастващ относителен дял. 
Над 88% от финансирането за НИРД с из-
точник чужбина се разпределя в посока 
предприятия.

Бизнес секторът има водеща роля и за 
ръста на персонала, зает с НИРД. От 
2015 г. насам предприятията осигуряват 

повече работни места за изследователи 
в сравнение с държавния сектор и вис-
шето образование. През 2018 г. делът 
на бизнеса в институционалната струк-
тура по показателя достига близо 46%.
Подготовката на стратегическата рамка 
за следващия програмен период 2021 – 
2027 г. е подходящ момент държавните 
институции да отговорят с адекватно и 
проактивно поведение, като поемат ясни 
ангажименти в областта на политиката за 
наука и иновации и вземат смели реше-
ния, свързани с управлението и коорди-
нацията на НИРД, следвайки практиката 
на „Иновации Норвегия“. 

Значителни усилия предстои да бъдат на-
правени и по отношение на обучение по 
предприемачество, както на етапите на 
началното и средното образование, така 
и в рамките на висшето образование и 
инициативите за професионално и дуал-
но обучение. Основните предизвикател-
ства в тази област са свързани с липсата 
на фокус върху предприемачеството от 
страна на държавните институции и не-
присъствието на тази тема в политиче-
ския дневен ред на правителството.
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Д-р Огнян Шентов,
Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”,

открива Националния иновационен форум

Президентът на Р България г-н Румен Радев,
на Петнадесетия Национален иновационен форум
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Награждаване на отличените предприятия от Президента Румен Радев по време на 
конкурса „Иновативно предприятие на годината 2019”

Румен Радев, Президент на Република България,
и г-н Спас Спасов, Изпълнителен директор на Ултрафлекс

Национален конкурс „Иновативно предприятие на годината 2019“ 

Стартирал през 2004 г., конкурсът „Ино-
вативно предприятие на годината“ от-
личава български предприятия, които ус-
пешно създават и интегрират иновативни 
разработки в своята практика. Кандида-
тите се оценяват по специфична методо-
логия от експертна група и външно жури.

Двадесет и едно от над 100 предприя-
тия от различни сектори на икономика-
та бяха финалисти в надпреварата за 

отличия. Седемнайсетчленно жури, със-
тавено от представители на публичната 
администрация, финансиращите органи-
зации, бизнеса и академичната общност, 
избра победителите в осем области на 
въздействие на иновациите. Президентът 
на Република България, г-н Румен Радев, 
връчи отличията на победителите по вре-
ме на церемонията по награждаване 
на Националния конкурс „Иноватив-
но предприятие на годината 2019“.

https://pro.evalato.com/768-InnoAwards-2019
https://pro.evalato.com/768-InnoAwards-2019
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18457
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18457
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18457
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Ултрафлекс Корпорейшън ООД получи 
награда за Пазарно лидерство за създа-
ването на иновативна система за индук-
ционно нагряване, приложима във всички 
сектори, свързани с термообработката 
на материали – индустриалната, бижутер-
ската, лабораторната, зъботехническата 
и медицинската електроника. Системата 
се състои от отделни модули, позволява-
щи паралелно нагряване на различни ма-
териали съобразно различни параметри. 
Тя дава възможност и за допълнително 
добавяне на модули при необходимост от 
повече мощност. Системата има реализи-
рани продажби в САЩ, Канада, Турция и 
Индия.

Интернешънъл Пауър Съплай АД полу-
чи награда за Зелена иновация за раз-
работването на автономна хибридна то-
козахранваща система за управление на 
електроенергия, добита от възобновяеми 
източници. Системата е първата в света, 
прилагаща модулен принцип в електро-
захранването. При повреда на модул, 
неговата работа се поема от останалите 
модули, без да се повлиява действие-
то на системата. Излишната енергия се 
съхранява в акумулаторни батерии за 
по-нататъшно използване. Системата се 
експлоатира в повече от 60 страни на 7 
континента, в 1500 инсталации, вкл. в 
области без достъп до електропреносна 
мрежа или с ненадеждна такава.

Румен Радев, Президент на Република България,
и г-н Александър Рангелов, Интернешънъл Пауър Съплай АД

https://ultraflexpower.com/
https://ips-group.net/
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Финалистите в Националния конкурс 
„Иновативно предприятие на годината” 
за 2016, 2017 и 2018 г. бяха отличени за 

техните авангардни иновации с нововъве-
дената марка на Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” „Високи по-
стижения в иновациите” на церемония в 
Президентството на 8 февруари 2019 г. 

Марката „Високи постижения в ино-
вациите” популяризира финалистите в 
конкурса пред местни и международни 
партньори. По този начин, от една стра-
на, се стимулира навлизането им на нови 
пазари, а от друга страна се стимулира 
припознаване на качеството и високото 
равнище на иновациите, разработени от 
българските фирми.

Въвеждане на марката „Високи постижения в иновациите“ 

Президентът на Република България, г-н Румен Радев, (в средата) с 
финалистите в конкурса „Иновативно предприятие на годината” за 2016, 

2017 и 2018 г. и гости на церемонията по връчване на марката „Високи 
постижения в иновациите”
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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 създаването на между-
народни партньорства и нови пазари в трети страни. Като координатор на 
Enterprise Europe Network (EEN) – България, програма „Иновации и подкрепа 
за бизнеса” беше съорганизатор на важни бизнес събития от календара на 
EEN Мрежата и подкрепи над 40 български фирми в бизнес преговорите им 
с международни партньори. В резултат бяха осъществени 13 международни 
бизнес партньорства и търговски отношения с пазарите в САЩ, Канада и Тур-
ция.

•  Консултации на МСП. Три са основните области от интерес за бизнеса: дос-
тъп до финансиране, с фокус върху Инструмента за МСП на „Хоризонт 2020“, 
достъп до нови пазари, както и управление на иновациите. Експертите на ЕЕN 
са сред малкото в страната, лицензирани от Международната академия за 
иновационен мениджмънт IMP3rove. Над 30 предприятия се възползваха от 
задълбочени IMP3rove анализи, изготвени от екипа ЕЕN, както и консултации, 
които доведоха до оптимизации в управлението на техните иновационни про-
цеси.

•  Ефективност на финансовите инструменти за МСП и иновации. Две основни 
постижения отличават дейностите на Програмата „Иновации и подкрепа за 
бизнеса” през 2019 г.: (1) утвърждаването на Плана за действие за подобрява-
не на ефективността на Националния иновационен фонд от Изпълнителната 
агенция за насърчаване на МСП в България; и (2) новостартиралият проект 
CityZen, който има за цел идентифицирането и разкриването на бизнес по-
тенциала на градското земеделие като нововъзникващ феномен в България, 
водещ до нови бизнес модели и ресурсна ефективност.
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Достъп до финансиране
През 2019 г. близо 35 новостартиращи 
МСП и клъстери получиха задълбочени 
консултации от експертния екип на EEN 
относно възможностите за финансиране 
разработването на иновационни проекти 
и за ускоряване навлизането им на 
международните пазари. В резултат два 
проекта бяха одобрени за финансиране 
от Европейския иновационен съвет, 
съответно по фаза 2 на Инструмента за 
МСП и програмата Fast-Track to Innova-
tions, а трето проектно предложение 
получи Seal of Excellence (печат за 
отличие). Темите на проектите варират 
от микросателити до големи данни и 
роботизирани устройства.

Нови пазари
В2В събитията са се доказали като пряк 
път към нови партньорства и пазари. През 
2019 г. екипът на EEN беше съорганизатор 
на поредица специализирани брокер-
ски събития и мисии като Green Industry 
Innovation в Осло, EU Cluster Matchmaking 
в Букурещ, Българо-аржентинският биз-
нес форум в Стара Загора, Брокерското 
събитие в областта на изкуствения инте-
лект в Малта и Future of Building 2019 във 
Виена, и предостави възможност на 43 бъ-
лгарски фирми да участват в тях.

Тези събития, заедно с активното изпол-
зване на базата данни на EEN-мрежата от 
български фирми, стимулираха провежда-
нето на над 60 преговорни сесии за биз-
нес и технологични партньорства в реди-
ца области като мехатроника, дигитални 
и креативни технологии, вкл. блокчейн и 
изкуствен интелект, строителство, околна 

среда и аутсорсинг на ИКТ. Добър пример 
за консултантската роля на EEN при на-
влизането на нови пазари е пробивът на 
„Спесима“ на турския пазар.

Екипът на ЕЕN подкрепи и българска-
та фирма ИнтериорПротект при кан-
дидатстването ú за ENRICH Advanced 
Manufacturing Tour в САЩ и Канада с цел 
представяне на регулациите и пазарните 
възможности в Северна Америка на ев-
ропейски компании, работещи в областта 
на чистите технологии (clean-tech), както и 
популяризиране на европейските наука, 
технологии и иновации в двете страни.

Така през 2019 г. повече от 75 фирми по-
лучиха широкоспектърни консултантски 
услуги в рамките на EEN-мрежата, довели 
до 13 успешни партньорства, 9 проектни 
предложения и навлизане на нови паза-
ри.

Екипът на EEN затвърди и своята пози-
ция на основен източник на експертиза 
за осъществяване на оценки на иноваци-
онния мениджмънт на фирмите и оценки 
чрез т.нар. Digital Innovation Quotient (кое-
фициент за дигитални иновации) по мето-
дологиите на Академията за иновационен 
мениджмънт (ATKerney IMP³rove Academy 
of Innovation Management), предоставяйки 
нови услуги на 24 фирми от различни сек-
тори и региони в България.

С подкрепата на екипа на EEN, 2019 г. 
беше успешна за още три български фир-
ми, които получиха финансиране по Ин-
струмента за МСП на „Хоризонт 2020“:

• ТРАНСМЕТРИКС АД е втората бъл-
гарска фирма с успешен проект по 
Инструмента за МСП, фаза 2 на про-
грамата „Хоризонт 2020“. Тъй като е 
първата фирма в света с фокус вър-
ху прогностичната оптимизация за 
карго индустрията, ТРАНСМЕТРИКС 
вече работи с водещите логистични 
компании с световен мащаб.

Подкрепа на МСП за международни партньорства и нови пазари

http://enrichcentres.eu/
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Първи конкурс за иновативно предприятие в Северна Македония с подкрепата на 
Програмата „Иновации и подкрепа за бизнеса” 

Националният конкурс „Иновативно пред-
приятие на годината” мотивира Републи-
ка Северна Македония да инициира свой 
конкурс като ефективен инструмент за от-
криване на предприемачи и повишаване 
на иновационния потенциал на местните 
МСП. Екипът на Програмата „Иновации и 
подкрепа за бизнеса” трансферира ноу-хау 
и предостави методологична подкрепа на 
инкубатора YES, Скопие, за да се обезпечи 
високото качество на конкурса, признат и 
подкрепен от местното Министерство на 
икономиката. От участващите 31 фирми 

бяха наградени 3 в категориите „Инова-
тивен старт-ъп”, „Иновативно малко пред-
приятие” и „Иновативна средна фирма”. 
Разработен бе и първият онлайн курс за 
управление на иновациите на македон-
ски език, както и мобилно приложение за 
технологичен трансфер, за да се улеснят 
местните фирми по пътя им към постигане 
на растеж, основан на иновации. Наред с 
това, бяха създадени наръчници за управ-
ление и финансиране на иновациите на 
македонски език.

• Смарт Софт ООД получи подкрепа 
при анализа на своите пазарни и 
технологични потребности, както и 
при сключването на договор с во-
дещи международни консултанти за 
целите на проекта CoLumbo. Той е 
свързан с иновативна онлайн плат-
форма, базирана на изкуствен инте-
лект, чиято цел е да диагностицира 
дискова херния и други гръбначни 
патологии, да предостави възмож-
ности за разчитане на резултати от 

образна диагностика с магнитен ре-
зонанс и да анализира историята на 
случая.

• Бий Смарт Технолоджис е високо-
технологична фирма, въвеждаща 
радикална иновация на световно 
равнище в пчеларската индустрия, 
подобрявайки общото здравослов-
но състояние на медоносните пче-
ли и намалявайки оперативните 
разходи чрез „умна” интеграция на 
сензорна технология и биологично 
базирани алгоритми.

Цереномия по награждаване на отличените предприятия в първия конкурс 
„Иновативно предприятие на годината” в Северна Македония, 29 май 2019 г
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Консултации в областта на интелектуалната собственост 

Обучение на млади иноватори в Академията за иновации 2019

Д-р Тодор Галев, старши експерт във 
Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации”, подкрепи иноватив-
ни проекти на студенти в Академия за 
иновации 2019. Той беше наставник на 
три отбора, работещи по бизнес идеи 
и ИТ прототипи в състезание с награда 

от 10 000 лв. Студенти от 10 български 
университета взеха участие в събитие-
то, организирано от Innovation Starter в 
партньорство с Европейската комисия, 
Европейската инвестиционна банка и 
бизнес организации.

От 2017 г. на екипа на EEN са поверени 
функциите на Посланик на бюрото на ЕС 
за подкрепа в областта на интелектуал-
ната собственост за България. През 2019 
г. в партньорство с Единния център за 
иновации на БАН, EEN организира два 
семинара за повишаване на капацитета, 
в които взеха участие около 80 предста-
вители на научната общност и бизнеса. 
Първото събитие, проведено на 16 април 
2019 г., представи интелектуалната соб-
ственост като инструмент за закрила 
на изследователските постижения, вкл. 
чрез авторски права, патенти и полезни 
модели. Второто събитие, състояло се на 
11 юни 2019 г., постави акцент върху ро-

лята на патентите като инструмент за ин-
тернационализация, в т.ч. и посредством 
Европейската и Международната патент-
ни системи и базите данни Espacenet и 
PATENTSCOPE.

Д-р Фани Колева, в ролята на Посланик 
на бюрото на ЕС за подкрепа в областта 
на интелектуалната собственост за Бъл-
гария, беше поканена на международен 
семинар по интелектуална собственост 
и технологичен трансфер, на който пред-
стави спецификата на българското зако-
нодателство и практиката в тази област. 
Събитието беше проведено в Пловдив на 
20 май 2019 г.

Д-р Фани Колева представя спецификите на европейската и международната 
патентни системи на представители на бизнеса и науката, София, 11 юни 2019 г.
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По-добра ефективност на политиките

През 2019 г. екипът на Програма „Ино-
вации и подкрепа за бизнеса“ продължи 
работа по разработването на стратеги-
ческата рамка за следващия програмен 
период в тясно сътрудничество с държав-
ната администрация, вкл. Министерския 
съвет, Министерството на икономиката, 
Министерството на образованието и на-
уката, Изпълнителната агенция за насър-
чаване на МСП, Изпълнителната агенция 
на оперативна програма „Наука и обра-
зование за интелигентен растеж“ и Фонд 
мениджър на финансови инструменти в 
България.

Интелигентната специализация беше 
ключова тема, в която Програма „Инова-
ции и подкрепа за бизнеса“ насочи сво-
ите усилия за анализ на политики през 
2019 г. Тя получи мандат да подпомага 
Министерството на икономиката при 
подготовката на следващия програмен 
период 2021 - 2027 г. чрез изготвяне на 
следните анализи:

• Оценка на степента на постигане на 
целите на Иновационната стратегия 
за интелигентна специализация на 
България 2014 – 2020 г.

• Оценка на съответствието на Ино-
вационната стратегия за интели-
гентна специализация на България 
2014 – 2020 г. с основните принципи 

на европейската политика и концеп-
ция за интелигентна специализация 
и SWOT анализ.

• Регионални иновационни профи-
ли чрез анализ на постигнатия на-
предък съгласно Иновационната 
стратегия за интелигентна специа-
лизация на България 2014 – 2020 г. 
по региони на страната.

• Полиси брийф.

Програма „Иновации и подкрепа за биз-
неса“ и Министерството на икономиката 
вече разработват съвместно концепция 
за прозрачна и ефективна иновационна 
политика за интелигентна специализация 
в България. Наред с това, Планът за дей-
ствие за подобряване на процедурите на 
Националния иновационен фонд, предло-
жен от Програма „Иновации и подкрепа 
за бизнеса“, беше одобрен от Изпълни-
телната агенция за насърчаване на МСП 
в рамките на инициативата „Ефективни 
финансови инструменти в подкрепа на 
МСП“ (ESSPO). Планът включва три ос-
новни мерки за подобрение, в това чис-
ло: фокусирана обществена подкрепа за 
иновативни МСП; улесняване на сътруд-
ничеството между бизнеса и науката; си-
стема за наблюдение и оценка, ориенти-
рана към резултатите.

Международна среща на платформата
„Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“, София, 5-6 ноември 2019 г.
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InnoBridge – как науката и иновациите могат да се превърнат в пазарен успех за 
европейските региони

Ресурсна ефективност в градовете и нови бизнес модели, вдъхновени от град-
ското земеделие 

След три години активен обмен и 
съвместно разработване на нови по-
литически мерки, 2019 г. бележи нача-
лото на втората фаза на инициативата 
InnoBridge, посветена на изпълнението 
на разработените планове за действие. 
Програма „Иновации и подкрепа на биз-
неса” предостави необходимата методо-
логия и беше модератор на процеса за 
изготвянето на нови мерки в подкрепа на 
комерсиализацията на научните резул-
тати за 8-те партниращи си в InnoBridge 
региона. В местен контекст, тя насърчи 

развитието на нови инициативи към Со-
фийския фонд за иновации, където бяха 
въведени средносрочни и дългосрочни 
мерки за подкрепа на изследователски-
те концепции в творческата, дигиталната 
и културната индустрия.

В рамките на инициативата бе издаде-
на публикацията InnoBridge Experience 
Book, която обобщава резултатите и на-
трупания полезен опит от обмяната на 
знания и добри практики между региони-
те.

Инициативата CityZen, която стартира 
под координацията на Фондация „При-
ложни изследвания и комуникации”, има 
за цел да подобри и развие нови моде-
ли за иновации и бизнес, основани на 
ценностите на градското земеделие като 
екосистема. CityZen отговаря на нара-
стващия брой градове и региони, които 
признават предимствата на градското 
земеделие за устойчив живот и интерес-
ни бизнес възможности, като се стреми 
да популяризира тази концепцията сред 
авторите на политики. Въвеждането на 

InnoBridge конференция „Към успешна комерсиализация на научните изследвания”, 
Тампере, 19 февруари 2019 г.

https://www.interregeurope.eu/innobridge/library/#folder=1622
https://www.interregeurope.eu/innobridge/library/#folder=1622
https://www.interregeurope.eu/cityzen/
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моделите и практиките на градското зе-
меделие в регионалните политики, които 
засягат еко-иновациите и ефективността 
на ресурсите в градска среда, може зна-
чително да подобри продоволствената 
сигурност, управлението на отпадъците, 
развитието на общността и адаптирането 
към климатичните промени. CityZen про-
правя път към обещаващо сътрудниче-
ство с Министерството на икономиката 
на България като управляващ орган на 
процедурата за Регионални иновационни 
центрове (РИЦ) по Оперативна програ-
ма „Конкурентоспособност и иновации”. 
Тъй като центровете за научноизследо-

вателска и развойна дейност укрепват 
иновационния потенциал на регионите, 
РИЦ биха могли допълнително да попу-
ляризират концепцията за градско зе-
меделие в редица градове на България 
и с това да подобрят местното управле-
ние на ресурсите. В рамките на CityZen 
екипът на Фондацията ще подкрепи оцен-
ката на въздействие, която новосъздаде-
ните РИЦ оказват на околната среда и 
на социално-икономическото развитие, 
особено в регионите със специализация 
в индустрии за здравословен начин на 
живот и биотехнологии. 

Първа среща на международните партньори по CityZen,
София, 12-13 септември 2019 г.





25

Годишен отчет 2019 г. 

Програма „Научна, технологична 
и иновационна политика”

Програма „Научна, технологична и иновационна политика“ на Фондация ПИК е 
ангажирана в подпомагане на публичните дебати за обществените предизвика-
телства, произтичащи от научните изследвания и иновациите. Програмата мо-
билизира представители на гражданското общество, бизнеса, университетите и 
научноизследователските организации, както и отговорните за изработването и 
прилагането на секторните политики, в диалог за постигане на споделено раз-
биране за предстоящите трансформации и предизвикателства в технологичното 
развитие и иновациите, както и за изграждането на споделена визия за интегри-
ране на принципа за отговорни наука и иновации в научната и иновационната 
политика. През 2019 Програмата фокусира работата си върху следните области:

• Повишаване на разбирането за обществените последици от прилагането на 
принципа на предпазните мерки като управленски механизъм, целящ опазва-
нето на околната среда и човешкото здраве, както и постигането на баланс 
между предпазните мерки и иновациите в различни сектори, сред заинтере-
сованите страни и гражданите.

• Развитие и укрепване на организационния капацитет и експертизата в област-
та на технологичните оценки чрез разширяване на партньорските мрежи и ан-
гажиране в съвместни инициативи с европейски и международни партньори, 
фокусирани върху разбиране на науката, технологиите и иновациите, и предо-
ставяне на ново знание за изработване на политиката в тази област.

• Интегриране на принципа за отговорни наука и иновации, както на органи-
зационно равнище, така и на равнище местни политики, чрез предоставяне 
на възможност на местните заинтересовани лица да разработят системи за 
вземане на решения, базирани на отговорност, предвиждане и приобщаване.

• Изграждане на капацитет на участниците в научните изследвания и иновации-
те в Дунавския макрорегион за иницииране, подготовка, управление и успеш-
но изпълнение на сложни проекти, както и укрепване на управленския капаци-
тет на регионалните научноизследователски инфраструктури.
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Принцип на предпазните мерки – съгласуване на науката, общественoто мнение 
и разработването на политика чрез консултации и мобилизиране на заинтересо-
ваните страни

Принципът на предпазните мерки позво-
лява регулаторен надзор над научните и 
технологичните разработки, чието прак-
тическо приложение често е причина за 
обществено безпокойство или се смята, 
че може да причини вреда на човешкото 
здраве и на околната среда. Принципът 
на предпазните мерки се прилага при 
вземането на решения в случаи, в които 
се идентифицират възможни сериозни 
рискове без наличието на доказана при-
чина, съчетани с голяма несигурност.

През юни 2019 г. Фондацията мобилизи-
ра граждани за участие в работна среща, 
в рамките на която те споделиха идеите 
и мнението си по въпроси, свързани със 
справедливостта, рисковете и безопас-
ността във връзка с научните изследва-
ния, предпазните мерки и иновациите. 
Разнородна група от 27 участника полу-
чи информация за най-спорните теми и 
наличните предпазни мерки, свързани с 
генно модифицираните организми (ГМО), 
нанотехнологиите и пестицидите. Фонда-
цията изработи доклад, представящ раз-

личните гледни точки на участниците за 
взаимодействието между предпазните 
мерки и иновациите.

В последното тримесечие на годината, 
Фондация ПИК започна работа по из-
следване на приложимостта на принципа 
на предпазните мерки в законодател-
ството за генно модифицирани организ-
ми, където има значително разминаване 
между научната увереност в безопас-
ността и технологичните възможности, 
от една страна, и общественото виждане 
за потенциалната вреда върху човешкото 
здраве, потребителския избор и устойчи-
востта на екосистемата, от друга страна. 
Фондацията направи преглед на съще-
ствуващите противоречиви виждания за 
ГМО, регулаторните рамки в ЕС и стано-
вищата на основните групи заинтересо-
вани страни, за да подготви основата за 
всеобхватно проучване на релевантност-
та, употребата и мотивацията при изпол-
зване на принципа на предпазните мерки 
в регулирането на ГМО чрез политика.

Граждани по време на работна среща, целяща да обсъди дали и как 
политиките могат да осигурят по-добри предпазни мерки, 23 юни 2019 г.
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През май 2019 г. Програмният директор 
на Фондацията, Зоя Дамянова, произне-
се реч при откриването на съвместната 
конференция на научните институти за 
технологична оценка от Австрия, Герма-
ния и Швейцария. Tя говори за променя-
щата се роля и новите предизвикател-
ства пред институтите за технологична 
оценка в контекста на предстоящата 
програма „Хоризонт Европа“ и нейния 
новаторски инструмент – мисиите за 
научни изследвания и иновации, и на-
сърчи участниците в конференцията да 
започнат обсъждане на някои от предиз-
викателствата, пред които институтите 
за технологична оценка ще се изправят 
след 2021 г.

През 2019 г. Фондацията се присъедини 
към новосъздадената международна 
мрежа GlobalTA, която обединява науч-
ни и технологични научноизследовател-
ски институти от цял свят, за да насърча-

ва иновациите и стратегиите, основани 
на знанието, с цел справяне с най-набо-
лелите и належащи обществени предиз-
викателства. Фондация продължава да 
бъде единственият български научен ин-
ститут, участващ в инициативи за техно-
логични оценки, които подкрепят изра-
ботването на политика и законодателни 
решения по въпроси, свързани с научна 
несигурност, технологичен напредък и 
разпространение на иновации.

През ноември 2019 г., Фондация ПИК 
беше сред участниците на 4th Biennial 
International Technology Assessment 
Conference, като вече бе допринесла 
за провеждането на предходните три 
от 2013 г. насам. Програмният директор, 
Зоя Дамянова, представи темата за до-
бавената стойност от ангажиране на 
обществото в разработване на научно-
изследователска политика и програми, 
насочени към устойчиво развитие. 

Технологичната оценка като база за изработване на политика, основана на зна-
нието

Лидерство в отговорните наука и иновации

Изграждане на капацитет за управление на научните изследвания и иновациите в 
Дунавския макрорегион

През 2019 г. Фондация ПИК продължи 
да интегрира принципите и практиките 
на отговорните наука и иновации в ра-
ботата си. Екипът разработи методоло-
гия за картографиране на научната и 
иновационната екосистема на местно 
и регионално равнище, за целенасоче-
но събиране на данни за местните за-

интересовани страни, политики, добри 
практики, рискове и възможности, която 
беше приложена в пет европейски тери-
тории – град Габрово в България, регион 
Емилия Романа в Италия, регион Севе-
роизточна Румъния, регион Централна 
Македония в Гърция и окръг Тронделаг в 
Норвегия. 

Фондация ПИК успешно проведе обучи-
телен курс за амбициозни мениджъри 
в сферата на научните изследвания и 
иновациите в Дунавския регион. В края 
на едногодишната обучителна програма, 
двама български участници получиха 
сертификати за мениджъри на научноиз-
следователски и иновационни проекти, 
на церемония в Карловия университет в 
Прага, като част от предварително избра-
на група от млади мениджъри в сферата 
на научните изследвания и иновациите.

Г-н Козарев представя препоръки за 
повишаване на националния капацитет в 
управлението на проекти в сферата на 

научните изследвания и иновациите

https://bratislava2019.technology-assessment.info/
https://bratislava2019.technology-assessment.info/
https://bratislava2019.technology-assessment.info/
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Повишаване на капацитета на научноизследователската инфраструктура

Системите за финансиране на науката, 
технологиите и иновациите в много стра-
ни от Дунавския макрорегион все още 
имат редица проблеми. Сред най-важ-
ните е незадоволителното качество или 
пълната липса на адекватна предвари-
телна оценка, мониторинг и последваща 
оценка на въздействието на програмите 
в сферата на науката, технологиите и 
иновациите, и по-специално на научно-
изследователската инфраструктура.

През годината Фондация ПИК:

• Подготви три ръководства (Пред-
варителна оценка на научноиз-
следователска инфраструктура на 
английски език; Мониторинг на 
научноизследователска инфра-
структура на английски език; Оцен-
ка на социално-икономическото 
въздействие на научноизследо-
вателската инфраструктура на 
английски език), както и два доку-

Фондацията разработи Стратегия и Път-
на карта за развитието на националния 
капацитет за управление на проекти 
в сферата на научните изследвания и 
иновациите. Ръководителят на програма 
„Научна, технологична и иновационна 

политика“, Венцеслав Козарев, предста-
ви стратегията и пътната карта по време 
на среща на заинтересованите страни, 
организирана в Прага от Карловия уни-
верситет.

мента с препоръки (Препоръки за 
ръководители на научни изслед-
вания и иновации на английски 
език и Препоръки за законодатели 
на английски език). Фондацията ко-
ординира работата на международ-
на тематична група, която подготви 
ръководство за Оценка на социал-
но-икономическото въздействие на 
научноизследователската инфра-
структура. Документът представя 
детайли и съвети за организиране-
то и ръководенето на процеса по 
оценка на социално-икономическо-
то въздействие на научноизследо-

вателските инфраструктури.

• Организира и проведе обучения за 
изграждане на капацитет за оцен-
ка, планиране, мониторинг и упра-
вление на научноизследователска 
инфраструктура: въпреки че обуче-
нията, посетени от над 100 автори 
на политики, оператори, коорди-
натори и оценители на научноиз-
следователска инфраструктура от 
14 страни, бяха осъществени през 
2018 г., обучителните материали 
бяха представени на различни съ-
бития през 2019 г.

Старши анализаторът от Фондация ПИК Марко Хайдиняк участва във 
форум за обмен на ноу-хау ResInfra@DR в Братислава, май 2019 г.

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/32/027d46e71b43f79af6eeac478564654e95bd0b3f.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/32/027d46e71b43f79af6eeac478564654e95bd0b3f.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/32/027d46e71b43f79af6eeac478564654e95bd0b3f.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/32/8944de08315bc53e8f659fb6e131f2d602279905.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/32/8944de08315bc53e8f659fb6e131f2d602279905.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/32/8944de08315bc53e8f659fb6e131f2d602279905.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/32/0b698b634cc4cc3df75dd303bdc3917f5ed6e2af.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/32/0b698b634cc4cc3df75dd303bdc3917f5ed6e2af.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/32/0b698b634cc4cc3df75dd303bdc3917f5ed6e2af.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/32/0b698b634cc4cc3df75dd303bdc3917f5ed6e2af.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/35/abbee1bb35b46879e450be97913200504528efbd.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/35/abbee1bb35b46879e450be97913200504528efbd.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/35/abbee1bb35b46879e450be97913200504528efbd.pdf
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Трансформиране на моделите на потребление на енергия в домакинствата

През 2019 г. Фондация ПИК продължи да 
повишава информираността на дома-
кинствата за начините за подобряване 
на енергийната ефективност и отговор-
но потребление на енергия в дома. Еки-
път участва в разработването на онлайн 
платформа ACT4ECO, която е предназ-
начена за домакинствата в ЕС, помагай-
ки им да научат как отговорно да потре-
бяват енергия. Платформата е с отворен 
достъп, така че потребителите, които 
проявяват интерес, имат възможност 
да влязат и да разгледат съдържанието 
ú. Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“ активно участва в разра-

ботването на платформата, фокусирай-
ки се върху темата за просуматорство и 
собственото производство на енергия у 
дома. Фондацията направи задълбочен 
преглед на три вида технологии за про-
изводство на енергия у дома (слънчеви 
системи за топла вода, фотоволтаични 
системи и микросистеми за комбини-
рано производство на електричество и 
топлина (когенерация)), като целта е да 
запознае ползвателите на платформата 
с възможностите, които тези технологии 
предлагат и да им помогне в преценката 
за това коя от тези технологии отговаря 
най-добре на техните потребности.

• Регистър на оценители на научно-
изследователски инфраструктури: 
Фондация ПИК разработи база 
данни с информация за близо 200 
квалифицирани и опитни експерти, 
които могат да се ангажират с оце-
няването на научноизследовател-
ски инфраструктури в страните от 
Дунавския макрорегион. Регистъ-
рът е предназначен за ползване от 
министри, отговарящи за научните 
изследвания и технологиите, наци-
онални фондове за научни изслед-
вания, както и агенциите, отгова-
рящи за научноизследователската 
инфраструктура, а също така и от 
научноизследователските органи-
зации, търсещи инвестиции за ин-
фраструктура. Съкратената версия 

на базата данни (без имена и ин-
формация за контакт с оценители-
те) е публично достъпна, а връзка 
с оценителите може да бъде извър-
шена единствено чрез Фондация 
ПИК.

• Фондация ПИК съдейства за уста-
новяване на сътрудничество и 
споделяне на опит между две го-
леми научноизследователски ин-
фраструктури, а именно: Института 
по океанология (към Българската 
академия на науките) във Варна и 
Факултета по градоустройство към 
Университета на Риека, Хърватска. 
Резултатите и препоръките от визи-
тите бяха представени по време на 
международния форум за обмен на 
ноу-хау в Братислава.

Платформата ACT4ECO е достъпна на https://staging.act4eco.eu/

https://csd928-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/marko_hajdinjak_csd_bg/EYGAjcDuADZGug6VYe_ldUUBkqx8DLIxJop0oSZ3UXdX2g?rtime=afunphjB10g
https://staging.act4eco.eu/
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Фондация ПИК допринесе и към про-
веждането на международно проучване, 
което беше от съществено значение за 
по-доброто разбиране за причините и 
практиките на домакинствата за енерго-
потребление. Екипът документира резул-
татите от това проучване в няколко общо-
достъпни публикации:

• Национален профил (на англ. език) 
– публикацията прави преглед на 
най-важните национални инициа-
тиви за устойчиво потребление на 
енергия, дава подробно описание 
на избрани добри практики и завър-
шва с обобщение на основните тен-
денции в страната и влиянието им 
върху политиките за енергийно по-
требление.

• Книгата Предизвикателства пред 
енергийното търсене в Европа: 
влияние върху политиката, пла-
нирането и практиката разглежда 
ролята на гражданите в прехода 
към устойчива енергия в Европа. 
Експертите на Фондация ПИК Мар-
ко Хайдиняк и Десислава Асенова 
са автори на глава в книгата, която 
прави преглед на предизвикател-
ствата и тенденциите в устойчивото 
потребление на енергия и енергий-
ната бедност в България. Книгата 
допълнително изследва формули-
рането на енергийните проблеми, 
енергийната политики, както и прак-
тическите отговори на предизвика-

телството да се осигури чиста, до-
стъпна и устойчива енергия за всич-
ки граждани, като домакинствата 
представляват основната група за 
анализ.

• Методология, опит и научени уро-
ци представя методологията „живи 
лаборатории,“ благодарение на 
която се наблюдават и анализират 
практиките за използване на енер-
гия в домакинствата и се изслед-
ват усилията им за изграждане на 
навици за отговорно потребление 
на енергия. Публикацията обсъжда 
ползите от тези дейности и предста-
вя как тази методология би могла да 
допринесе за устойчиво бъдеще.

Старши анализаторът от Фондация ПИК Марко Хайдиняк взе участие в 
ежегодната конференция на Европейската мрежа за проучвания, добри практики 

и иновации за устойчива енергия (ENERGISE), октомври 2019 г.

http://www.energise-project.eu/sites/default/files/content/D2.5_Bulgaria.pdf
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-20339-9#about
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-20339-9#about
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-20339-9#about
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-20339-9#about
http://www.energise-project.eu/sites/default/files/content/D7.12_ENERGISE_LivingLabs_spread.pdf
http://www.energise-project.eu/sites/default/files/content/D7.12_ENERGISE_LivingLabs_spread.pdf


31

Годишен отчет 2019 г. 

Стратегическо развитие и работа в международни мрежи

През 2019 г. Фондация ПИК допълни-
телно разшири парнтьорската си мре-
жа както в България, така и в ЕС, като 
постави началото на сътрудничество с 
над 20 нови партньори от университети, 
местни и регионални власти, изследова-
телски институти и МСП. Екипът участва 

в няколко нови научноизследователски 
и иновационни проекта по програма 
„Хоризонт 2020“, което даде възможност 
на екипа да приложи богатия си опит 
към нови предизвикателства, на нови 
места и в различни тематични сфери.

Фондация ПИК беше една от осемте ор-
ганизации, които участваха в създаване-
то на Европейската мрежа за иновации 
на работното място (EUWIN) в периода 
2012 – 2017 г. Сътрудничеството между 
партньорите продължи и след 2017 г. и 
се насочи към популяризиране на тема-
та за иновациите на работното място на 
равнище Европейски съюз.

Също през 2019 г., за поредна година, 
Фондация ПИК беше призната от Ми-
нистерството на образованието и нау-
ката за най-успешния научен институт с 
нестопанска цел заради участието си в 
повече от десет научноизследователски 
проекта по програма „Хоризонт 2020“ 
(от началото на програмата през 2014 г.) 

Сертификатът от Министерство 
на образованието и науката, 

удостоверяващ отличното представяне 
на Фондация ПИК в рамковите програми 

на ЕС през 2019 г.
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Програма „Безопасен интернет“

В продължение на 15 години, с подкрепата на 
Европейската комисия, Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ осъществява про-

грамата „Безопасен интернет“ като координатор на Националния център за безопа-
сен интернет с неговите три компонента: център за повишаване на осведомеността, 
интернет Гореща линия за незаконно и вредно за деца онлайн съдържание и пове-
дение и националната Консултативна линия за деца, родители, учители, социални 
работници и други професионалисти за проблеми, свързани с онлайн безопасността 
на децата. 
Фондацията е член на Международната асоциация на интернет горещите линии 
(INHOPE) и на Европейската мрежа на центровете за безопасен интернет (Insafe). 
Тя е българският представител в изследователските мрежи „Децата на ЕС онлайн“ 
(EU Kids Online) и „Децата по света онлайн“ (Global Kids Online). Фондацията е член 
и на Европейската мрежа за превенция на престъпността (European Crime Prevention 
Network – EUCPN) и на Мрежата за превенция на радикализацията (Radicalisation 
Awareness Network – RAN). Член на Младежкия панел към Центъра за безопасен ин-
тернет бе избран за български представител в Детския съвет на европейската мрежа 
Юрочайлд (Eurochild). Фондацията получи сертификат за качество от Международна-
та асоциация на интернет горещите линии INHOPE и е доверен партньор на Фейсбук, 
Гугъл и Туитър.

През 2019 г. Фондацията осъществи го-
лям обхват от дейности в областта на за-
щитата на децата в интернет. Фондация-
та поддържа интернет Гореща линия за 
незаконно и вредно за деца съдържание 
и поведение онлайн в тясно сътрудни-
чество с другите Горещи линии, членове 
на международната асоциация INHOPE, 
отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП и 
Интерпол, и координира Консултативна-
та линия, поддържана от партньорската 
Асоциация „Родители“. Сигналите за сек-
суална експлоатация на деца, постъпили 
на Горещата линия, се проверяват и пре-
дават за последващи законосъобразни 
действия на отдел „Киберпрестъпност“ 
на ГДБОП. На Консултативната линия об-
учени психолози консултират деца, роди-
тели и учители по проблеми и инциденти 
с деца в интернет. 

През 2019 г. на интернет Горещата линия 
за борба с незаконно и вредно за деца 
съдържание и поведение онлайн бяха 
получени и обработени 9289 сигнала за 
сексуална експлоатация на деца онлайн, 
като 9125 от тях се отнасяха за онлайн ма-
териали, съдържащи сексуална експлоа-
тация на деца, 14 – за детска еротика и 
нудизъм, 12 – за педофилски посегател-
ства. 1414 от тези сигнали бяха насочени 
по компетентност към отдел „Киберпре-
стъпност“ на ГДБОП, 7711 бяха препра-
тени на други горещи линии (членове на 
INHOPE), 3 бяха насочени към други ин-
ституции, в 2 случая Центърът за безопа-
сен интернет съдейства за премахване 
на вредно за деца онлайн съдържание.

Консултативната линия проведе 521 кон-
султации по различни проблеми с деца 
в интернет, вариращи от онлайн тормоз 
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от връстници до настройки за безопас-
ност и проблемна употреба на интернет 
и дигитални устройства от непълнолетни. 
От тези консултации 39 се отнасяха до 
потенциално вредно за децата съдържа-
ние онлайн, 36 бяха за настройки за без-
опасност, 35 за случаи на онлайн тормоз, 
12 за изнудване и разпространяване на 
сексуално съдържание с участието на не-
пълнолетни.

Освен пряката защита и подкрепа за 
деца, сблъскали се с онлайн рискове, и 
участието в различни изследователски 
проекти в областта на онлайн безопас-
ността и виктимизацията на деца и мла-
дежи в интернет, Фондацията разработи 
и разпространи различни образователни 
методики и информационни материали 
за превенция на посегателства и злоупо-
треба с деца онлайн.

През годината над 800 петокласника от 
цялата страна бяха обучени в рамките 
на най-успешната обучителна програма 
„Киберскаут“, подкрепяна и от Мини-
стерството на образованието и науката. 
Повече от 5400 деца, 1000 учители, 5000 
родители, около 100 студенти и 3500 про-
фесионалисти (образователни експерти, 
психолози, социални работници и др.) 
се включиха в различни други обучения 
и събития за повишаване на информира-
ността.

Фондация ПИК беше координатор на ра-
ботна група от експерти на Фондацията, 
начални учители, университетски препо-

даватели и представители на Министер-
ството на образованието и науката, която 
разработи методика за развиване на ди-
гитално-медийна грамотност в началния 
курс на образование. Методиката, която 
включва 11 примерни урока за развиване 
на дигитално-медийните компетентности 
в начален курс, е базирана на съществу-
ващите държавни образователни изис-
квания и учебно съдържание. Уроците 
бяха пилотирани в десетки училища. От-
читайки обратната връзка и оценката на 
методиката, работната група разработи 
концепция за цялостен холистичен мо-
дел за развиване на дигитално-медий-
на грамотност от първи до дванадесети 
клас, която предостави на МОН. Холи-
стичният модел включва и модули за си-
стемна работа с родители и изграждане 
на училищна общност. Учители от 19 СОУ 
в София преминаха през няколко обуче-
ния за прилагане на модела.

С подкрепата на софийската община 
„Лозенец“ експерти от Центъра за без-
опасен интернет (Асоциация „Родители“ 
и Фондация ПИК) разработиха и нов 
наръчник за учители с включени уроци, 
озаглавен „Дигитално грамотни“ като 
актуализирана версия на методическия 
наръчник „Превенция на виртуално и ре-
ално насилие“. Новата версия разшири 
обхвата на темите и засили фокуса вър-
ху развиването на дигитално-медийни 
компетентности и умения. Наръчникът бе 
успешно пилотиран в 35 СЕУ в София.

През 2019 г. екипът на Центъра проведе и 
7 обучения на младежи за обучители на 
връстници за превенция на трафика на 
хора и другите рискове онлайн в парт-
ньорство с Националната комисия за 
борба с трафика на хора.

Програма „Киберскаут“, предназначена 
за деца на възраст 11-12 г. стана много 
популярна сред училищата. През 2019 г. 
бяха обучени над 800 деца от 42 училища 
в 25 града в страната. Те бяха поканени 
да се включат в национално състезание 
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между обучените през годината кибер-
скаути, по време на което организира-
ха различни дейности и инициативи, 
за да предадат своите знания и умения 
на връстниците си. Чрез тези дейности, 
подпомогнати от своите учители, те до-
стигнаха до близо 1000 други деца. Резул-
татите от обучението се признават и от 
учителите, и от учениците. Както сподели 
един от учителите: „Нашите обучени уче-
ници са много ентусиазирани и полагат 
много усилия в подготовката на различни 
дейности, за да предадат знанията си на 
техните връстници. Те се чувстват много 
горди, че са киберскаути и могат да учат 
другите деца как да се предпазват от ри-
сковете в интернет“.

Придобила обществена репутация като 
основен експертен център в областта на 
защитата на децата в интернет, Фонда-
ция ПИК участва в различни национал-
ни и международни събития и дейности, 
както и в работни групи за разработване 
на стратегии и предложения за законови 
мерки, процедури и практики, свързани 
със социалните услуги за деца. Експерти 
от Фондацията участват в международ-
ни работни групи, създадени от мрежите 
Insafe и INHOPE, изследователските мре-
жи „Децата на ЕС онлайн“ и „Децата на 

света онлайн“, Европейската мрежа за 
превенция на престъпността, за да се 
изготви по-структурирана и базирана на 
доказателства стратегия за превенция 
на престъпленията срещу деца в интер-
нет. Фондация ПИК участва редовно и в 
работни срещи на Мрежата за превен-
ция на радикализацията (Radicalization 
Awareness Network), представяйки своята 
експертиза и споделяйки знания и прак-
тики с другите държави от ЕС. Фонда-
цията е също така доверен партньор на 
Фейсбук, Туитър и Гугъл, което позволява 
бърза реакция при инциденти с деца на 
техните платформи.

От 2010 г. Центърът за безопасен интер-
нет работи активно и за развиване на 
младежкото участие, като поддържа 
Младежки панел – доброволческа струк-
тура от младежи на възраст 14-18 г. През 
2019 г. младите хора станаха инициато-
ри на кампанията „Героят си ти“, промо-
тираща позитивно поведение онлайн и 
противопоставяща се на онлайн тормо-
за. Младежите сами измислиха слогана, 
посланието и сценария за официално ви-
део на кампанията, което бе заснето от 
професионален режисьор. Кампанията 
стартира в Деня за безопасен интернет 
(февруари 2019 г.) и бе промотирана и от 

Сертифицирани киберскаути
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сайта на международната мрежа Insafe. 
С подкрепата на Посолството на Съеди-
нените американски щати в България и в 
партньорство с Фондация „Гласът на де-
цата“, която поддържа младежка медий-
на платформа, наречена “Teen Station”, 
членовете на Младежкия панел към 
Центъра за безопасен интернет, както 
и техни връстници от Русе, преминаха и 
през обучения по създаване на медийно 
съдържание, проведени от медийни про-
фесионалисти. Членовете на Младежкия 
панел планираха и проведоха редица 
събития заедно с Центъра за безопа-
сен интернет и неговите партньори като 
основното събитие за отбелязване на 
Деня за безопасен интернет, участие в 
националния младежки форум “Voice it” 
(организиран от Национална мрежа за 
децата), участие в ежегодното събитие 
за деца и родители „Фамилатлон“, отбе-
лязване на Деня на правата на детето в 
Перник и др.

През 2019 г. двама от членовете на Мла-
дежкия панел се присъединиха към Мла-
дежка мрежа „Мегафон“, поддържана от 
Националната мрежа за децата, както и 

към нейната инициатива „Рапортьори“. 
Един от членовете на Младежкия панел 
бе избран с мнозинство от гласовете на 
младежите, участващи в инициативата, 
за представител на България в Детския 
съвет на Юрочайлд (Eurochild) и участва 
в ежегодното събитие за Деня на права-
та на детето в Европейския парламент, 
което се проведе през ноември в Брюк-
сел. Там участниците имаха възможност 
да дискутират по важни теми, засягащи 
децата, с европейски политици на високо 
ниво. Друг член на Младежкия панел се 
присъедини към Европейския младежки 
панел на мрежата Insafe и участва актив-
но в ежегодния Форум за безопасен ин-
тернет, който се проведе в Брюксел през 
ноември. На него за пръв път младите 
хора планираха и проведоха собствена 
сесия, предназначена за всички участни-
ци на форума.

За втори път Коалицията за медийна гра-
мотност в училище, основана по иници-
атива на Фондация ПИК, която понасто-
ящем включва 17 организации, стартира 
от Деня за безопасен интернет (февру-
ари 2019 г.) двумесечна кампания „Дни 

На ежегодния младежки форум “Voice It” щандът на Фондация ПИК, управляван от 
Младежкия панел привлече много млади участници
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на медийната грамотност“. В рамките на 
кампанията Центърът за безопасен ин-
тернет разработи пакет от материали за 
училищата, включващ планове на уроци 
за ученици от различни възрастови гру-
пи, насоки за учители, планове за тема-
тични родителски срещи и др.

В партньорство с Коалицията за медий-
на грамотност и Фондация за свободата 
„Фридрих Науман“, Фондация ПИК орга-
низира за втори път методическо-практи-
ческа конференция за учители по темата 
как да се развива дигитално-медийната 
грамотност в училище, която се проведе 
във Велико Търново през ноември 2019 г. 
Участващите учители бяха поканени да 

разработят свои собствени планове за 
уроци по различните учебни предмети, 
по които преподават, използвайки хо-
листичния модел за развиване на диги-
тално-медийна грамотност, разработен 
от Фондация ПИК. Много учители, които 
участваха в конференцията, разработи-
ха такива урочни планове по различни 
предмети и за различни класове, прила-
гайки холистичния модел. В началото на 
2019 г. 14 от тях бяха избрани и публику-
вани на сайта на Центъра за безопасен 
интернет, както и на сайта на Коалицията 
за медийна грамотност като ресурси, ко-
ито могат да бъдат ползвани и от други 
учители. 





ВТОРА ЧАСТ

Управление
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Институционално развитие

Фондация „Приложни изследвания и ко-
муникации“ е организация с нестопанска 
цел, осъществяваща общественополез-
на дейност. До 2017 г. Фондацията е ре-
гистрирана в Софийски градски съд и в 
Централния регистър на юридическите 
лица при Министерството на правосъди-
ето. През 2018 г. Фондацията е пререги-
стрирана, съгласно измененията в наци-
оналното законодателство, в публичния 
Търговски регистър и регистър на юриди-
ческите лица с нестопанска цел, воден от 
Агенцията по вписванията към министъ-
ра на правосъдието. Юридическите лица 
с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност имат реди-
ца допълнителни задължения, сред ко-
ито ежегодно да изготвят и заявяват за 
обявяване в регистъра годишен доклад и 
финансов отчет.

АРК Консултинг ЕООД е основана през 
2006 г. от Фондация ПИК с цел да развие 
експертизата на Фондацията в нови об-
ласти, а именно предоставянето на кон-
султантски услуги в областта на иноваци-
ите и информационните и комуникацион-
ните технологии. АРК Консултинг разра-
ботва и изпълнява проекти по рамковите 
програми на ЕС за научни изследвания, 
технологично развитие и иновации, Кохе-
зионния и Структурните фондове. Фонда-
цията и АРК Консултинг ЕООД формират 
Групата на Фондация „Приложни изслед-
вания и комуникации“.

През 2019 г. в Групата на Фондация ПИК 
работиха 22 души (18 на експертни и 
управленски позиции и 4 в администра-
цията), както и редица консултанти на не-
пълно работно време. Екипът се състои 
от млади, добре образовани и високо мо-
тивирани хора и опитни експерти, уважа-
вани за своя професионализъм и високо 
качество на работа.

През 2019 г. Групата на Фондацията ра-
боти по изпълнението на 23 проекта и 8 
договора за услуги, подкрепени от Евро-
пейската Комисия (ЕК); Изпълнителната 
агенция за МСП (ЕК); Изпълнителната 
агенция за научни изследвания (ЕК); 
Изпълнителната агенция за иновации и 
мрежи (ЕК); програмите Интеррег-Ев-
ропа, Интеррег-Дунав, Програмите IPA 
и Еразъм+; Съвместния изследовател-
ски център (ЕК); ОП Добро управление; 
Фондация ОАК; Теленор; Посолството на 
САЩ в България; Google Poland Sp. Z.o.o; 
Консултантска група Технополис; Eurasia 
Group Ltd.; Applica Sprl.; и Администраци-
ята на Министерския съвет на Република 
България. През 2019 г. Фондация ПИК 
беше призната от Министерството на об-
разованието и науката за най-успешната 
организация с нестопанска цел заради 
успешното си участие си в повече от де-
сет научноизследователски проекта по 
програма „Хоризонт 2020“. Фондацията 
се управлява в съответствие с принци-
пите 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;

• редовно публикуване на информа-
ция за текущи проекти и събития на 
уебсайта на Фондацията с цел ин-
формиране на широката обществе-
ност;

• политика за защита на децата, която 
съдържа етичен кодекс, принципи и 
правила при работа с деца;

• публикации в медиите с цел пови-
шаване на ефективността на отпра-
вените препоръки и обществената 
информираност за подкрепяните 
каузи.
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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
Владимир Йорданов, Заместник-председател
Д-р Инко Разпопов, Член на настоятелството
Любомир Христов, Член на настоятелството

Николай Бадински, Изпълнителен директор
Зоя Дамянова, Програмен директор
Руслан Стефанов, Координатор, 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
Марко Хайдиняк, Старши анализатор
Десислава Асенова, Aнализатор

Георги Апостолов, Ръководител на програма
Петър Кънчев, Анализатор
Д-р Емануил Георгиев, Анализатор 
Любомир Сирков, Aнализатор
Росица Петрова, Анализатор

Цветослава Кьосева, Финансов мениджър
Даниела Зайн, Счетоводител
Марияна Янкова, Секретар
Димитър Стаменов, Системен администратор
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Applied Research And Communications Fund (The Group)

Consolidated Statement Of Comprehensive Income, 31 December 2019

(all amounts in BGN thousand) Note 31 December 2019 31 December 2018

Assets
Property, plant and equipment 5 14 9
Intangible assets 6 2 1
Investment property 7 38 125
Total non-current assets 54 135

Trade and other receivables 8 572 851
Cash and cash equivalents 9 1 858 2 294
Total current assets 2 430 3 145

Total assets 2 484 3 280

Equity 2 013 1 945

Liabilities
Payables to partners and suppliers 10 50 935
Payables to related parties - -
Deferred financing 11 421 400
Total current liabilities 471 1 335
Total liabilities 471 1 335

Total equity and liabilties 2 484 3 280

These consolidated financial statements were approved by the Board of Trustees on 31 
August 2020. They are signed on behalf of the Board of Trustees by:

Nickolay Badinski
Executive Director
31 August 2020

Initialled for identification purposes in reference to the audit report:

Stoyan Donev
Registered Auditor
31 August 2020
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Applied Research And Communications Fund (The Group)

Consolidated Statement Of Comprehensive Income, 31 December 2019

These consolidated financial statements were approved by the Board of Trustees on 31 
August 2020. They are signed on behalf of the Board of Trustees by:

Nickolay Badinski
Executive Director
31 August 2020

Initialled for identification purposes in reference to the audit report:

Stoyan Donev
Registered Auditor
31 August 2020

(all amounts in BGN thousand) Note 31 December 2019 31 December 2018

Revenues from grants financing 12 1 300 1 441
Cost of Sales 1 173 1 309
Gross Profit 127 132

Other operating income 706 349
Administrative expenses (752) (463)
Revenue from operating 
activities

81 18

Financial income 3 3
Financial expenses (7) (7)
Net financing costs 13 (4) (4)

Profit before income tax 77 14
Income tax expense 14 (7) (1)
Net profit for the period 70 13

Other comprehensive income - -

Total comprehensive income 70 13



3

Applied Research And Communications Fund (The Group)

Consolidated Statement Of Comprehensive Income, 31 December 2019

These consolidated financial statements were approved by the Board of Trustees on 31 
August 2020. They are signed on behalf of the Board of Trustees by:

Nickolay Badinski
Executive Director
31 August 2020

Initialled for identification purposes in reference to the audit report:

Stoyan Donev
Registered Auditor
31 August 2020

(all amounts in BGN thousand) Note Retained earnings

Balance as of 1 January 2018 1 931
Net profit for the year 13
Other changes 1
Balance as of 31 December 2018 1 945

Balance as of 1 January 2019 1 945
Net profit for the year 70
Other changes (2)
Balance as of 31 December 2019 2 013
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(all amounts in BGN thousand) Note 31 December 
2019

31 December 
2018

Cash generated from operations
Profit before income tax 77 13

Adjustments for:
Depreciation 7 10
Changes in working capital:
(Increase)/Decrease of Trade and other receivables 329 (33)
(Increase)/Decrease of Trade and other payables (856) 784
(Increase)/Decrease of Deferred financing 20 (265)
(Increase)/Decrease of Deferred expenses - 1
Net cash from operating activities (423) 510

Income tax paid - -
Net cash generated from operating activities (423) 510

Cash flows from investing activities
Payments for acquisition of property, plant and 
equipment

(6) (2)

Net cash used in investing activities (6) (2)

Cash flows from financing activities
Loans received - -
Interest and commissions paid (7) (7)
Net cash used in financing activities (7) (7)
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (436) 501
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 2 294 1 793
Cash and cash equivalents at the end of the year 9 1 858 2 294

These consolidated financial statements were approved by the Board of Trustees on 31 
August 2020. They are signed on behalf of the Board of Trustees by:

Nickolay Badinski
Executive Director
31 August 2020

Initialled for identification purposes in reference to the audit report:

Stoyan Donev
Registered Auditor
31 August 2020

Applied Research And Communications Fund (The Group)

Consolidated Cash Flow Statement (Continued), 31 December 2019
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1. Background and activities

Applied Research and Communications Fund (ARC Fund), established in 1991, is a not-for-
profit organisation with its legal seat in Republic of Bulgaria. Its main objectives are: 

● To drive the development of the knowledge economy in Bulgaria and Europe; 

● To promote innovation and facilitate the transfer of new and advanced technologies and 
know-how; 

● To support cross-border networking and capacity building of businesses, public 
agencies or private organizations, by using the advances in information and communication 
technologies.

In pursuit of these objectives, ARC Fund designs and implements strategies for capacity building 
of NGOs, information society development and technological innovation.

The consolidated financial statements of ARC Fund for the year ended 31 December 2019 comprise 
the Fund and its subsidiary ARC Consulting EOOD ( together referred to as the ”Group”).

ARC Fund owns 100% of the share capital of its subsidiary ARC Consulting EOOD. ARC 
Consulting EOOD is a limited liability company established in Republic of Bulgaria. The company 
is registered in Sofia City Court with act № 9428/2006 from 28 August 2006. Its core activity is 
offering of consultancy services in the area of policies and practices of the European Union.

As of 31 December 2019 the Group has 23 employees.

These consolidated financial statements have been approved by the Board of Trustees of the 
Fund on 31 August 2020.

2. Accounting policies

The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial 
statements are set out below. These policies have been consistently applied to all the years 
presented, unless otherwise stated.

2.1. Basis of preparation

These consolidated financial statements have been prepared in accordance with International 
Financial Reporting Standards (IFRS), as adopted by the European Union. The financial statements 
have been prepared under the historical cost convention.

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Fund and its 
subsidiaries as of 31 December each year. The financial statements of subsidiaries are prepared 
for the same reporting period as the parent Fund, using consistent accounting policies. For 
consolidation purposes, the financial information of the Group has been combined on a line-by-
line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses. 

All intra-group balances, income and expenses and unrealized gains resulting from intra-group 
transactions are eliminated in full. Unrealised losses are also eliminated but considered an 
impairment indicator of the asset transferred. Subsidiaries are fully consolidated from the date of 
acquisition, being the date on which the Group obtains control, and continue to be consolidated 
until the date that such control ceases. Accounting policies of subsidiaries have been changed 
where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Subsidiaries are all entities (including special purpose entities) over which the Group has the 
power to govern the financial and operating policies generally accompanying a shareholding of 
more than one half of the voting rights. The existence and effect of potential voting rights that are 
currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the Group controls 

Applied Research And Communications Fund (The Group)

Notes To The Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2019

(all amounts in BGN thousand, unless otherwise stated)
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another entity.

The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of subsidiaries by 
the Group. The cost of an acquisition is measured as the fair value of the assets given, equity 
instruments issued and liabilities incurred or assumed at the date of exchange, plus.

Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business 
combination are measured initially at their fair values at the acquisition date, irrespective of the 
extent of any non-controlling interest. The excess of the cost of acquisition over the fair value of 
the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the cost of 
acquisition is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is 
recognised directly in the income statement.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. 
For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the 
acquisition date, allocated to each of the Group’s cash-generating units that are expected to 
benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of 
the acquiree are assigned to those units. 

Where goodwill forms part of a cash-generating unit and part of the operation within that unit is 
disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying 
amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill 
disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation 
disposed of and the portion of the cash-generating unit retained.

Transactions with non-controlling interests

Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets not held by the 
Group and are presented separately in the income statement and within equity in the consolidated 
balance sheet, separately from parent shareholders' equity. Disposals of non-controlling interests 
result in gains and losses for the Group that are recognised in the income statement. Acquisitions 
of non-controlling interests are accounted for whereby the difference between the consideration 
and the book value of the share of the net assets acquired is recognised in goodwill.

The preparation of the financial statements in accordance with IFRS requires management to 
make estimates and assumptions. The management relied on their own judgment when applying 
the accounting policy of the Group. The elements of the financial statements whose presentation 
includes higher degree of judgment or subjectivity and for which the assumptions and judgments 
have higher influence are separately disclosed in Note 4.

New and amended standards, adopted by the Group:

New and amended standards and interpretations mandatory for the first time for the financial year 
beginning 1 January 2019 are not early adopted by the Group because management of the Group 
believes that they are nor currently relevant to the Group although they may affect accounting for 
future transactions and events.

New standards, amendments and interpretations issued but not effective for the financial year 
beginning 1 January 2019 are not early adopted by the Group. They are not relevant to Group 
although they may affect accounting for future transactions and events.

2.2. Foreign currency transactions

2.2.1. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Group are measured using the currency of the 
primary economic environment in which the entity operates (‘the functional currency’). The functional 
and presentation currency in these consolidated financial statements is ‘Bulgarian lev’ or ‘BGN’.

Applied Research And Communications Fund (The Group)

Notes To The Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2019
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2.2.2. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange 
rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting 
from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of 
monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the statement 
of comprehensive income. 

2.3. Property, plant and equipment

All property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation, less impairment 
losses, if any. Historical cost includes all expenditure that is directly attributable to the acquisition 
of the items.

Subsequent costs are included in the assets carrying amount or recognised as a separate asset, 
only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the 
Group and the cost of the item can be measured reliably.

Depreciation commence from the date the asset is available for use. Land is not depreciated as 
it is deemed to have an indefinite life. Assets under construction are not depreciated as not yet 
available for use.

The Group uses straight – line depreciation method. Depreciation rates are based on the useful 
life of the different types of property, plant and equipment as follows:

 Buildings    100 years
 Computers and equipment   2 - 6.67 years
 Vehicles     6.67 years
 Fixtures and fittings   2 – 6.67 years

Property, plant and equipment is depreciated from the month, following the acquisition date and 
for internally generated assets – from the month, following the date of entering into use.

An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset’s 
carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

2.4 Intangible assets

Intangible assets acquired by the Group are presented at cost, less accumulated amortisation 
and impairment.

Subsequent expenditures

Subsequent expenditure on capitalised intangible assets is capitalised only when it increases the 
future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditure 
is expensed as incurred.

Amortisation is charged to the income statement on a straight-line basis over the estimated useful 
lives of intangible assets usually for 4-5 years.

2.5. Financial assets

The Group classifies its financial assets in the following categories: at fair value through profit 
or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, and available-for-sale financial 
assets. The classification depends on the purpose for which the investments were acquired. 
Management determines the classification of its investments at initial recognition and re-evaluates 
this designation at every reporting date.

Applied Research And Communications Fund (The Group)
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Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. A financial 
asset is classified in this category if acquired principally for the purpose of selling in the short term. 
Assets in this category are classified as current assets.

For the purposes of these financial statements short term means a period within 12 months. During 
the year, the Group did not hold any investments in this category. The Group does not possess 
such financial assets as of 31 December 2019.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments 
that are not quoted in an active market. They are included in current assets, except for maturities 
greater than 12 months after the balance sheet date. These are classified as non-current assets. 
The Group’s loans and receivables comprise ‘trade and other receivables’ and ‘cash and cash 
equivalents’ in the balance sheet. Loans and receivables are carried at amortized cost using the 
effective interest rate.

Held to maturity

Held-to-maturity investments are fixed-maturity investments that the Group’s management has 
the positive intention and ability to hold to maturity. These securities are included as non-current 
assets except for securities, reaching maturity within 12 months from the balance sheet date and 
which are recognised as current during the reporting period. During the year, the Group did not 
hold any investments in this category.

Available for sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivatives that are investments acquired with 
the purpose to be owned for non–fixed period of time and which can be sold when the Group 
needs recourses or at change of interest rates. They are included in non-current assets unless 
management intends to dispose of the investment within 12 months of the balance sheet date or to 
use them as a source of working capital. In this case the investments are classified within current 
assets. During the year, the Group did not hold any investments in this category.

The group assesses at each balance sheet date whether there is objective evidence that a 
financial asset or a group of financial assets is impaired. Impairment testing of trade and other 
receivables is described in Note 2.7. 

2.6. Inventory

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Inventories are expensed using 
the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary 
course of business, less the estimated costs of completion and selling expenses.

2.7. Trade and other receivables

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised 
cost (using effective interest method) less provision for impairment. A provision for impairment of 
trade receivables is established when there is objective evidence that the Group will not be able 
to collect all amounts due according to the original terms of receivables. 

Significant financial difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter bankruptcy or 
financial reorganisation, and default or delinquency in payments (more than 30 days overdue) 
are considered indicators that the trade receivable is impaired. The amount of the provision is 
the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future 
cash flows, discounted at the original effective interest rate. The carrying amount of the asset is 
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reduced through the use of an allowance account, and the amount of the loss is recognised in the 
income statement within ‘selling and marketing costs’. When a trade receivable is uncollectible, 
it is written off against the allowance account for trade receivables. Subsequent recoveries of 
amounts previously written off are credited against ‘selling and marketing costs’ in the income 
statement.

2.8. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash in hand, deposits held at call with banks, and other 
short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less as well as 
bank overdrafts. Bank overdrafts are shown within current borrowings in current liabilities on the 
balance sheet.

2.9. Investment property

Investment property is property held either to earn rental income or for capital appreciation or for 
both, but not for sale in the ordinary course of business, use in the production or supply of goods 
or services or for administrative purposes. Investment property is measured at cost on initial 
recognition and subsequently at fair value with any change therein recognised in profit or loss.

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the investment property. 
The cost of self-constructed investment property includes the cost of materials and direct labour, 
any other costs directly attributable to bringing the investment property to a working condition for 
its intended use and capitalised borrowing costs.

When the use of a property changes such that it is reclassified as property, plant and 
equipment, its fair value at the date of reclassification becomes its cost for subsequent 
accounting.

2.10. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are 
subsequently stated at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction 
costs) and the redemption value is recognised in the income statement over the period of the 
borrowings using the effective interest method.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer 
settlement of the liability for at least 12 months after the balance sheet date.

Borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

2.11. Deferred tax

Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on all temporary differences 
arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial 
statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or 
substantially enacted by the balance sheet date and are expected to apply when the related 
deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit 
will be available against which the temporary differences can be utilised.

2.12. Employee benefits on retirement

In accordance with article 222, para. 3 of the Bulgarian Labour Code, in the event of termination of 
a labour contract after the employee has reached the lawfully required retirement age, regardless 
of the reason for the termination, the employee is entitled to a compensation as follows: 2 gross 
monthly salaries in all cases and 6 gross monthly salaries if the employee has been engaged with 
the Group for at least 10 years. 

Applied Research And Communications Fund (The Group)
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As of 31 December the Group has not accounted for those potential obligations.

2.13. Revenue recognition

Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods 
and services in the ordinary course of the group’s activities. Revenue is shown net of value-added 
tax, returns, rebates and discounts and after eliminating sales within the group.

The group recognises revenue when the amount of revenue can be reliably measured, it is 
probable that future economic benefits will flow to the entity and when specific criteria have been 
met for each of the group’s activities as described below. The amount of revenue is not considered 
to be reliably measurable until all contingencies relating to the sale have been resolved. The group 
bases its estimates on historical results, taking into consideration the type of customer, the type of 
transaction and the specifics of each arrangement.

Sales of services

Revenue from time and material contracts, typically from delivering certain services, is recognised 
under the percentage of completion method. Revenue is generally recognised at the contractual 
rates. For time contracts, the stage of completion is measured on the basis of labour hours 
delivered as a percentage of total hours to be delivered. 

Revenue from fixed-price contracts for delivering certain services is also recognised under the 
percentage-of-completion method. Revenue is generally recognised based on the services 
performed to date as a percentage of the total services to be performed.

If circumstances arise that may change the original estimates of revenues, costs or extent of 
progress toward completion, estimates are revised. These revisions may result in increases or 
decreases in estimated revenues or costs and are reflected in income in the period in which the 
circumstances that give rise to the revision become known by management.

Revenue from grants and contributions

Grants from financing bodies are recognised initially as deferred income when there is reasonable 
assurance that they will be received and that the Group will comply with the conditions associated 
with the grant. Grants that compensate the Group for expenses incurred are recognised in profit 
or loss on a systematic basis in the same periods in which the expenses are recognised. Grants 
that compensate the Group for the cost of an asset are recognised in profit or loss on a systematic 
basis over the useful life of the asset.

Interest income

Interest income is recognised on a time-proportion basis using the effective interest method. When 
a receivable is impaired, the Group reduces the carrying amount to its recoverable amount, being 
the estimated future cash flow discounted at the original effective interest rate of the instrument, 
and continues unwinding the discount as interest income. Interest income on impaired loans is 
recognised using the original effective interest rate.

2.14. Dividend distribution

The Group does not distribute dividends.

3. Financial risk management

3.1. Global financial crisis

Impact of the ongoing global financial and economic crisis 

In 2019, the Bulgarian economy continued its growth based on internal demand and exports. 

Applied Research And Communications Fund (The Group)

Notes To The Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2019

(all amounts in BGN thousand, unless otherwise stated)



11

However, growth prospects have remained uncertain for Europe as a whole. Persistent global 
uncertainty, the US – China trade dispute, the EU – UK’s no deal Brexit prospects, continuing 
Russia – Ukraine standoff, and worsening EU – Turkey relations have all weighed down on 
economic growth. Eurozone growth has slowed down in the second quarter of 2019, which has 
signaled a continuation of close to zero interest rates in the Eurozone. At the same time, the 
European elections in 2019 have underscored EU’s stability and are likely to result in continued 
support for Bulgaria’s EU projects. This is likely to be also positive to the operations of the Group. 

The future economic direction of Bulgaria is largely dependent upon the effectiveness of economic, 
financial and monetary measures undertaken by the Government of Bulgaria, together with tax, 
legal, regulatory and political developments. Internal political instability has stayed high in 2019. 
Policy and regulatory uncertainty have increased at the end of 2019. While Bulgaria has continued 
with its Eurozone and Schengen bid, these have proven difficult to happen according to plan. 

The management is unable to predict all developments which could have an impact on the sector 
and wider economy, and consequently what effect, if any, they could have on the future financial 
position of the Group. However, the management’s analysis shows that for the short to mid-
term the risks are balanced and the general environment is likely to remain largely favourable 
for the development of the Group. There have been, however, worrying policy initiatives aimed 
against the non-governmental sector from parliamentary represented parties, which calls for close 
monitoring of developments. 

The Bulgarian economy is particularly vulnerable to market downturns and economic slowdowns 
elsewhere in the world. A particular, rising risk are the global trade tensions, which might affect 
adversely the EU and Bulgaria’s economy. The management is unable to determine with precision 
the longer-term effects on the Group’s future financial position of any further changes in the 
economic environment in which the Group operates.

The management believes it is taking all necessary measures to support the sustainability and 
development of the Group’s business in the current circumstances

Impact on customers/ borrowers

The debtors or borrowers of the Group may also be affected by the lower liquidity situation 
which could, in turn, impact their ability to repay the amounts owed. The operating conditions 
for customers may also have an impact on management's cash flow forecasts and assessment 
of the impairment of financial and non-financial assets. To the extent that information is available, 
management has properly reflected revised estimates of expected future cash flows in its 
impairment assessments.

3.2. Financial risk factors

The risk exposures of the Group could be determined as follows: market risk (including currency 
risk, prise risk and risk of future cash flow changes as a result of changes in market interest rate), 
credit risk and liquidity risk. The Group’s management focuses on the financial risk and seeks to 
minimise potential adverse effects on the Group’s financial performance. 

3.2.1. Market risk

a) Currency risk

The Group is not exposed to foreign exchange risk as most of its foreign transactions are 
denominated in EUR. The exchange rate of the BGN is currently pegged to the EUR. 

The Group’s management does not believe that the peg will change within the next 12 months and 
therefore no sensitivity analysis has been performed.

b) Price risk
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The Group’s management considers the price risk in the context of the future revenues that are 
expected to be generated in the operating activity of the Group.

3.2.2. Interest rate risk

As the Group has no significant interest-bearing assets, the Group’s income and operating cash 
flows are substantially independent of changes in market interest rates.

The Group analyses its interest rate exposure on a regular basis and addresses the underlying 
risk.

3.2.3. Credit risk

Credit risk arises from cash and cash equivalents and deposits with banks and financial institutions.

The Group has established and implemented policy, which ensures that the sales of services 
and revenues from financing are provided to/by clients and organisations with appropriate credit 
history.

3.2.4. Liquidity risk

In the context of its underlying business, the Group is able to maintain flexibility in  funding and to 
use credit lines, overdrafts and other credit facilities, if necessary.

The table below analyses the Group’s financial liabilities into relevant maturity groupings based on 
the remaining period at the balance sheet to the contractual maturity date. The amounts disclosed 
in the table are the contractual undiscounted cash flows. Balances due within 12 months equal 
their carrying balances as the impact of discounting is not significant.

4. Critical accounting estimates and judgements

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and 
other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the 
circumstances. The authenticity of accounting estimates and judgments is monitored regularly.

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting 
estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions 
that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and 
liabilities within the next financial year are addressed below:

Useful life of property, plant and equipment 

The presentation and valuation of property, plant and equipment requires the Management to 
estimate their useful life and remaining value. The Management assesses at the end of each 
accounting period the determined useful life of the property, plant and equipment. 

As of 31 December 2018 Up to 1 
year 

Between 1 
and 2 years

Between 2 
and 5 years

Over 5 
years

Trade and other payables 935 - - -

As of 31 December 2019 Up to 1 
year

Between 1 
and 2 years

Between 2 
and 5 years

Over 5 
years

Trade and other payables  50 - - -
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Impairment of loans and receivables

Impairment of receivables is determined based on Management’s expectations for the 
collectability of the loans and receivables. As at the date of preparation of the financial statements, 
the Management reviews and assesses the existing receivables’ balances for collectability.

5. Property, plant and equipment

6. Intangible assets

Cost As at 1 January 
2019

Additions Disposals As at 31 December 
2019

Computers 86 11 13 84

Vehicles 144 - - 144

Fixtures& Fittings 19 - 1 18

Other assets 3 - - 3

Total 252 11 14 249

Depreciation As at 1 January 
2019

Additions Disposals As at 31 December 
2019

Computers 78 6 14 70

Vehicles 144 - - 144

Fixtures& Fittings 19 - - 19

Other assets 2 - - 2

Total 243 6 14 235

Carrying amount As at 1 January 
2019

Additions Disposals As at 31 December 
2019

Computers 8  6 14

Vehicles -   -

Fixtures& Fittings -   1 (1)

Other assets 1   1

Total 9   14

Cost As at 1 January 
2019

Additions Disposals As at 31 December 
2019

Software 13 - 13 -

Intellectual Property 1 1  2

Total 14 1 13 2
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7. Investment property

Depreciation As at 1 January 
2019

Additions Disposals As at 31 December 
2019

Software 13 - 13 -

Intellectual Property -   -

Total 13 - 13 -

Carrying amount As at 1 January 
2019

Additions Disposals As at 31 December 
2019

Software - - - -

Intellectual Property 1   2

Total 1 - - 2

Investment properties are carried at cost, less accumulated depreciation and impairment.

8. Trade and other receivables

The carrying amount of the trade and other receivables approximate their fair value.

31 December 2019 31 December 2018

As at 1 January

Carrying amount at the begin-
ning of the period

127 174

Depreciation charge (48) (47)

Carrying amount at the end 
of the period 

79 127

As at 31 December

Cost 54 174

Accumulated depreciation (16) (49)

Carrying amount 38 125

31 December 2019 31 December 2018

Trade receivables 576 927

Less: Impairment provision of trade 
payables (91) (78)

Trade receivables, net 485 848

Other 87 2

572 851
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9. Cash and cash equivalents

10. Trade and other payables

11. Deferred financing

Cash 31 December 2019 31 December 2018

Cash at hand 9 9

Cash in bank current accounts 1 849 2 285

1 858 2 294

Short Term liabilities 31 December 2019 31 December 2018

Payables to partners and suppliers - 2

Salaries and social securities payables 22 10

Tax - -

Other 28 923

50 935

Deferred financing related to projects: 31 December 
2019

31 December 
2018

Empowering Children in the Digital Age through Early Digital 
Literacy Development

30

Energy Conscious Consumers (ECO2) 122 191

European Network for Research, Good practice and Innovation 
for sustainable Energy (Energize)

30

Responsible Research and Innovation in Practice (RRI Practice) 86

Social Innovation – Driving Force of Social Change (SI-DRIVE) 22

REconciling sCience, Innovation and Precaution through the 
Engagement of Stakeholders (RECIPES)

59

Child Protection and Education for Safety and Success in the 
Digital Age (Safer Internet 7)

59

Territorial Responsible Research and Innovation Through the 
involvement of local R&I Actors (TeRRitoria)

117

Holistic model for safer school and community by building 
digital era competences (OAK - 2019 - 3)

35

Media Information Literacy ”Village” to Empower Young People 
for Active Participation (MILagers)

25

Other 24

Total deferred financing related to projects 415 383

Deferred financing for acquisition of fixed assets 4 17

Total deferred financing 421 400

Applied Research And Communications Fund (The Group)

Notes To The Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2019

(all amounts in BGN thousand, unless otherwise stated)
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12. Revenue

Revenues from grants financing and other project for re-
spective periods are as follows:

31 December 
2019

31 December 
2018

Men care campaign in Bulgaria (Phase II) 12 15

Energy Conscious Consumers (ECO2) 71 91

Enhanced bi-regional STI cooperation between the EU and the 
Black Sea Region ( Black Sea Horizon)

- 3

Citizen and Multi-actor Consultation on Horizon 2020 - 26

Promoting societal engagement under the terms of RRI - 24

Empowering Children in the Digital Age through Early Digital 
Literacy Development

- 99

Creating a better internet for kids by protection, awarness rais-
ing and education

30 169

Bridging the innovation gap through  converting R&D results 
into commercial success in a more effective and efficient way

34 101

Efficient support services portfolio for SMEs 47 106

Responsible Research and Innovation in Practice (RRI Practice) 157 190

European Network for Research, Good practice and Innovation 
for sustainable Energy (Energize)

72 38

Facilitating macro-regional scope and link up to socio- eco-
nomic actors of Research Infrastructure in the Danube Region  
(ResInfra)

60 282

Excellence in research , social and technological innovation 
project management (ReSti)

144 188

Child Protection and Education for Safety and Success in the 
Digital Age (Safer Internet 7)

206

Holistic model for safer school and community by building 
digital era competences (OAK - 2019 - 3)

15

Territorial Responsible Research and Innovation Through the 
involvement of local R&I Actors (TeRRitoria)

92

REconciling sCience, Innovation and Precaution through the 
Engagement of Stakeholders (RECIPES)

47

Trusted Flagger Operational Grant - Google 34

Enhancing scalable innovations and new business models 
based on urban farming ecosystem values - CityZen

82

Resilient Youth against Far-Right Extremist Messaging Online - 
YouthRightOn

13

Media Information Literacy ”Village” to Empower Young People 
for Active Participation - MILagers

5

Other projects 170 84

Total Revenues from grants financing 1 293 1 415

Revenues from unconditional donations 2 6

Other 5 19

Total Revenues 1 300 1 441

Applied Research And Communications Fund (The Group)

Notes To The Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2019

(all amounts in BGN thousand, unless otherwise stated)
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13. Finance costs, net

14. Income tax expense

The major components of income tax expense for the year ended 31 December 2018 and the 
period ended 31 December 2019 are:

The tax authorities may at any time inspect the books and records within 5 years subsequent 
to the reported tax year, and may impose additional taxes and penalties. The Group’s 
management is not aware of any circumstances which may give rise to a potential material 
liability in this respect. There are no tax checks performed in the recent years.

15. Expenses

16. Related parties

The Group is related to the Center for the Study of Democracy, and thus is also related with 
its subsidiaries.

During the period the following transactions and balances have occurred:

31 December 2019 31 December 2018

Interest income 2 3

Foreign exchange expense (3) (3)

Other financial expenses (3) (4)

Finance costs, net (4) (4)

Cost of sales for the Group includes: 31 December 2019 31 December 2018

Expenses for materials 4 4

Hired services 738 453

Depreciation and amortisation 7 10

Salaries and wages 867 967

Social securities 98 92

Other expenses 210 246

1 925 1 772

2019 2018

 Current tax (7) (1)

 Deferred tax - -

 Income tax expense (7) (1)

Applied Research And Communications Fund (The Group)

Notes To The Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2019

(all amounts in BGN thousand, unless otherwise stated)
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Related 
party

Transactions 
during the year

January-
December

31 December 31 December

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Transactions Receivables Payables

Project 1 Rental agreement (78) (81) - - - -

Project 1 Consulting services - - - 226 - -

Vitosha 
Research

Consulting services 7 6 - - - -

(71) (75) - 226 - -

Transactions with directors and other members of the management

The Group is a related party with its executive directors and management board. The total 
amount of the paid remunerations, honoraria and social securities, included in salaries and 
benefits and expenses for hired services is as follows:

17. Events after the balance sheet date

There are no events after the balance sheet date of the Group that would require additional 
disclosures in the financial statements.

2019 2018

Board of Trustees and Executive Directors 265 274

Applied Research And Communications Fund (The Group)

Notes To The Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2019

(all amounts in BGN thousand, unless otherwise stated)
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Independent Auditors’ Report

To the Owner of
APPLIED RESEARCH AND COMMUNICATIONS FUND 

Report concerning the audit of the consolidated financial statements

Opinion

We made an audit of the consolidated financial statements of APPLIED RESEARCH AND 
COMMUNICATIONS FUND („the Group"), containing the consolidated statement of 
comprehensive income as at 31 December 2019, and the consolidated statement of financial 
position, the consolidated statement of cash flows and consolidated statement of changes in 
equity, ending on this date, as well as the clarifying enclosures to the consolidated financial 
statements, containing also summarized announcement of the significant accounting policies.

On our opinion, the enclosed consolidated financial statements presents in reliable way, in 
all major aspects the financial condition of the Group at 31 December 2019 and its financial 
results from the activity and the cash flows for the year, ending on this date, in accordance 
with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union. 

Basis for expression of opinion

We made our audit in accordance with the International standards on auditing (ISAs). Our 
responsibilities according to these standards are further described in the section of our 
report „Responsibilities of the auditor for the audit of the consolidated financial statements". 
We are independent from the Group in accordance with the Code of ethics for professional 
accountants of the International ethics standards Board for accountants (The IESBA code), 
along with the ethical requirements of the Independent financial audit act (IFAA), applicable 
towards our audit of consolidated financial statements in Bulgaria as we implemented also 
our other ethic responsibilities in accordance with the requirements of IFAA and the IESBA 
code. We consider that the auditor evidence, received from us, is sufficient and proper in 
order to provide basis for our opinion.

Other information, different from the consolidated financial statements and the auditor 
report on it

The management is responsible for the other information. The other information consists 
of report for the activity, incl. a declaration for corporate management, drawn by the 
management according to chapter seventh of the Accounting act, but it does not include 
consolidated financial statements and our auditor report on it.

Our opinion regarding the consolidated financial statements does not comprise the other 
information and we do not express any form of conclusion for certainty about it, unless it is 
explicitly stated in our report and to the extent, to which it is stated.

In connection with our audit of consolidated financial statements, our responsibility is to 
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read the other information and thus to assess whether this other information is in essential 
discrepancy with consolidated financial statements or with our knowledge, acquired during 
the audit or in other way seems to contain improper reporting/accountings.

If on the basis of the work, which we have done, we (would) reach to a conclusion that if there 
is a significant improper reporting of this other information, we are required to report that fact.

We don’t have what to report in this relation.

Responsibilities of the management for the consolidated financial statements

The management bears responsibility for the development and reliable submission of these 
consolidated financial statements in accordance with IFRS, applicable in EU and for such 
internal control system, which the management determines as being necessary for ensuring 
the development of consolidated financial statements, which do not contain improper 
reporting, regardless whether (this is) due to a fraud or a mistake.

Upon development of the consolidated financial statements the management is responsible 
for evaluating the ability of  the Group to continue functioning as a going concern, announcing, 
when applicable, issues related with the assumption about going concern and using the 
accounting basis on the grounds of the assumption for a going concern, unless if the 
management intends to liquidate the Group or to suspend its activity, or if the management 
in fact has no other alternative but to act this way.

Responsibilities of the auditor for the audit of the consolidated financial statements

Our goals are to obtain a reasonable extent of certainty whether the consolidated financial 
statements contains significant improper reporting, regardless whether (this is) due to a 
fraud or a mistake and to issue an auditor report, which to include our auditor opinion. The 
reasonable extent of certainty is a high extent of certainty, but it is not a guarantee that an 
audit, made in accordance with the ISA shall always reveal improper reporting, when such 
reporting exists. Improper reporting may arise as a result of a fraud or mistake and they are 
considered as significant, if it would be reasonable to expect that they, independently or in 
aggregate, would cause impact on the economic solutions of the consumers, taken on the 
basis of these financial statements.

As a part of the audit in accordance with IAS, we use professional evaluation and we keep 
professional skepticism during the whole audit. We also:

– Identify and assess the risks of significant improper accountings in the consolidated 
financial statements, regardless whether due to a fraud or a mistake, we develop and 
implement auditor procedures in response to these risks and we obtain auditor evidence, 
which are sufficient and proper as to provide basis for our opinion. The risk not to be 
revealed significant improper accounting, which is a result of a fraud, is higher than the 
risk of significant improper accounting, which is a result of a mistake, because the fraud 
could include a secret agreement, forgery, intentional omissions, statements for making 
the auditor in deceit as well as neglect or avoidance of the internal control.

– Obtain understanding about the internal control, having relation to the audit, in order to 
develop auditor procedures, which are appropriate under the particular circumstances, 
but not to express opinion regarding the internal control of the Group.

– Assess the adequacy of the used accounting policies and reasonableness of the 
accounting approximate evaluations and the related disclosures, made by the 
management.

– Reach conclusion about the relevance of the usage by the management of the accounting 
basis on the grounds of the assumption for a going concern and, based on the received 
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auditor evidence whether it exists significant uncertainty, concerning events or conditions, 
which could cause significant doubts about the ability of the Group to keep functioning 
as a going concern. If we reach a conclusion that there is a significant uncertainty, we 
are required to draw attention in our auditor report to the disclosures in the consolidated 
financial statements, related to that uncertainty, or in case these disclosures are 
inadequate, we have to modify our opinion. Our conclusions are based on the auditor 
evidence, received up to the date of our auditor report. 

– However, future events or conditions could make the Group suspend its functioning as a 
going concern.

– We evaluate the whole presentation, structure and contents of the consolidated financial 
statements, including the disclosures and whether the consolidated financial statements 
represent the fundamental transactions for it and events in a way, which reaches reliable 
presentation. 

We communicate with the management, along with the other issues, (also) the envisaged 
scope and time for implementation of the audit and the significant ascertainments of it, 
including significant faults in the internal control, which we identify during the audit we make.

We also submit a statement to the management, that we have implemented the applicable 
ethic requirements in connection with the independence and that we shall communicate 
with it all relations and other issues, which would reasonably considered as being related to 
independence, and when applicable, also the related protective measures.

Amongst the issues, communicated with the management, we determine those issues, which 
have been with most importance during the audit of the consolidated financial statements for 
the current period and which therefore appear key auditor issues. We have described these 
issues in our auditor report, except in the cases, in which an act or normative regulation 
prevents the public disclosure of information on that issue or when, in extremely rare cases, 
we have decided that а particular issue ought not to be communicated in our report, because 
it would be reasonable to expect that the unfavorable consequences of that action would 
exceed the benefits as far as the public interest of that communication is concerned.

Report in relation to other statutory and regulatory requirements
Opinion in connection with art.37, para 6 of the Accountancy act

On the grounds of the implemented procedures, our opinion is that:

а) The information, included in the report about the activity for the financial year, for which 
have been developed the consolidated financial statements, corresponds to the consolidated 
financial statements.

b) The report about the activity was made in accordance with the requirements of Chapter 
seven of the Accountancy act.

Date 31 August 2020 

____________________________

Stoyan Donev- certified auditor

Sofia, No 8 Bacho Kiro str.
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