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Акценти в дейността през 2020 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 за иновативно предприятие на годината.

• Докладът Иновации.бг предоставя годишна оценка на иновационните резултати 
на българската икономика, текущото ú състояние и перспективи за развитие на 
иновационната система. Иновации.бг 2020 се фокусира върху стратегическата 
рамка на Европейската комисия за програмния период 2021 – 2027 г. с нейните 
приоритети и мерки за по-иновативна и по-екологична европейска икономика. 
Докладът анализира политиката на българското правителство за подпомагане на 
по-конкурентен бизнес в контекста на нарастващите предизвикателства на све-
товната сцена.

•  Националният иновационен форум е платформа за обмен на идеи и сътрудничест-
во между правителството, бизнес общността и изследователските организации. 
Той подобрява ефективността на българските компании и засилва иновационния 
потенциал на икономиката, като насърчава въвеждането на нови продукти и тех-
нологии и улеснява бизнес контактите с европейските партньори. През 2020 г. 
Националният иновационен форум събра виртуално 180 представители на полити-
ческата, научната и бизнес общностите, за да споделят своите възгледи за капа-
цитета на България в постигането на устойчивост чрез иновации през изминалата 
година на предизвикателства, белязана от пандемията COVID-19.

•  Конкурсът за иновативно предприятие на годината е отворен за участници от 
всички сектори на индустрията в цялата страна. В конкурса се отличават ино-
вативни предприятия, които са разработили нови или са подобрили значително 
своите съществуващи продукти, услуги или процеси през последните три години. 
Финалистите в конкурса получиха и правото да използват марката „Високи по-
стижения в иновациите“ на Фондация ПИК.

Иновации и подкрепа за бизнеса

През 2020 г., в условията на пандемията от COVID-19, Фондация ПИК предоставяше 
своите услуги на българските фирми чрез цифрови канали. Ключовите събития в кален-
дара на мрежата Enterprise Europe Network – България бяха организирани онлайн или 
в хибриден формат. Близо 70 български компании и клъстери взеха участие в 12 B2B 
виртуални събития. В резултат на интегрираната подкрепа, местният бизнес се раз-
шири до нови пазари в Германия, Холандия, Турция, Испания, Гърция, Финландия и 
САЩ. Над 100 български фирми се възползваха от експертизата на екипа на ЕЕN в 
областите достъп до финансиране и иновационен мениджмънт, което доведе до 20 
изследователски партньорства, финансирани от програма „Хоризонт 2020“, Европей-
ския съвет за иновации и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

През 2020 г. Фондацията проведе и поредица от събития за изграждане на капацитет и 
междурегионални обучителни инициативи за подобряване на ефективността на наци-
оналните и европейските финансови инструменти за малките и средните предприятия 
(МСП) и иновациите с участието на Националния иновационен фонд, Визия за София, 
Зелена София и Иновационния фонд на Столична община.

Фондация ПИК продължи да работи в тясно сътрудничество с публичната адми-
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нистрация по разработването на стратегическата рамка за следващия програмен 
период 2021 – 2027 г. и за изграждането на благоприятна за иновациите бизнес сре-
да. Голям успех в това отношение е създаването на Държавната агенция за научни 
изследвания и иновации – препоръка на Фондацията, заложена в няколко издания 
на доклада Иновации.бг. Фондация ПИК подкрепи Агенцията в разработването на 
новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 
трансформация, която ще започне през 2021 г., а заедно с Министерството на иконо-
миката работи по реализирането на инициативата Ефективна и прозрачна политика 
за интелигентна специализация на България 2021 – 2027 г.

Научна, технологична и иновационна политика

През 2020 г. Фондация ПИК продължи да популяризира принципите на отговорните 
научни изследвания и иновации, допринесе за разбирането и прилагането на принци-
па на предпазните мерки, както и продължи да насърчава ефективното и по-отговор-
ното потребление на енергия в домакинствата в Европа.

Фондацията се ангажира с интегриране на принципите на отговорни научни изслед-
вания и иновации, както на местно, така и на регионално равнище, посредством 
разработването на новаторски подход към териториалния процес за вземане на 
решения с участието на обществото чрез подпомагане на сътрудничеството между 
местните участници в системата на научноизследователската и развойната дейност 
(НИРД). През 2020 г. Фондацията подготви проучване за приложимостта на принципа 
на предпазните мерки в законодателството за ГМО, като фокусът бе поставен върху 
развитието на парламентарните дебати за българския Закон за генетично модифици-
раните организми от първоначалното му приемане през 2005 г. В областта на устой-
чивото потребление на енергия, Фондацията продължи да насърчава ефективното и 
по-отговорното потребление на енергия в домакинствата в Европа чрез разработване 
и популяризиране на електронна обучителна платформа в помощ на европейските 
граждани.

Безопасен интернет

През 2020 г. Фондация ПИК продължи да разширява дейностите си за защита на деца-
та в онлайн пространството. Горещата телефонна линия за сигнали за незаконно и 
вредно за деца съдържание и поведение в интернет получи и обработи над 17 000 
сигнала за злоупотреба с деца онлайн. В допълнение към предоставянето на директна 
защита и подкрепа на деца, които са изправени пред онлайн рискове, Фондацията 
разработи и приложи различни обучителни методики за превенция на кибер престъ-
пленията и онлайн злоупотребите с деца, както и за подобряване на детската онлайн 
грамотност.

Адаптирайки се бързо към безпрецедентната пандемична ситуация, Фондацията про-
веде множество уебинари за онлайн безопасност, ангажирайки учители, родители и 
деца. Специално за учителите бяха разработени насоки за дистанционно обучение 
по време на извънредната обстановка. Също така, Фондацията проведе анкета сред 
българските ученици, целяща да оцени отношението им към онлайн обучението в 
условията на пандемия.

През 2020 г., в рамките на най-успешната си програма Киберскаут, Фондацията обучи 
150 младежи в цялата страна. Като цяло, повече от 1500 деца, близо 560 учители, 430 
родители и над 410 експерти, участваха в различни обучения и събития за повиша-
ване на осведомеността, които бяха проведени както онлайн, така и в традиционен 
присъствен формат.



ПЪРВА ЧАСТ

Програмни области
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Годишен отчет 2020 г. 

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

•  Докладът Иновации.бг предоставя годишна оценка на иновационните ре-
зултати на българската икономика, текущото ú състояние и перспективи за 
развитие на иновационната система. Иновации.бг 2020 се фокусира върху 
стратегическата рамка на Европейската комисия за програмния период 
2021 – 2027 г. с нейните приоритети и мерки за по-иновативна и по-екологич-
на европейска икономика. Докладът анализира политиката на българското 
правителство за подпомагане на по-конкурентен бизнес в контекста на на-
растващите предизвикателства на световната сцена.

•  Националният иновационен форум е платформа за обмен на идеи и сътрудни-
чество между правителството, бизнес общността и изследователските орга-
низации. Той подобрява ефективността на българските компании и засилва 
иновационния потенциал на икономиката, като насърчава въвеждането на 
нови продукти и технологии и улеснява бизнес контактите с европейските 
партньори.

•  Конкурсът за иновативно предприятие на годината е отворен за участници 
от всички сектори на индустрията в цялата страна. В конкурса се отличават 
иновативни предприятия, които са разработили нови или са подобрили зна-
чително своите съществуващи продукти, услуги или процеси през последни-
те три години.

Иновации.бг 2020

Платформата Иновации.бг е основен 
инструмент на Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации” за фор-
миране на политическия дневен ред в 

областта на иновациите. Платформата 
обединява няколко елемента, които оси-
гуряват оригинална експертиза и ноу-хау 
в областта на дизайна на политики и 
оценката на въздействието.

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 иновативните 
български компании. На основата на соб-
ствена методология, докладът предлага 
независима оценка на националната ино-
вационна система в следните пет направ-
ления:
1) Брутен иновационен продукт – пра-
ви преглед на резултатите от национал-
ната иновационна система, основните 
иновационни цели на предприятията и 
проблемите, с които се сблъскват в свои-
те иновационни дейности.

Иновации.бг

БГÈíîâàöèè
WWW.ARCFUND.NET
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С финансовата 

подкрепа на

Èíîâàöèè

И
Н

О
В

А
Ц

И
И

.Б
Г   2020

Ôîíäàöèÿ “Ïðèëîæíè èçñëåäâàíèÿ è êîìóíèêàöèè”

óë. “Àëåêñàíäúð Æåíäîâ” ¹ 5, Ñîôèÿ 1113

òåë. (02) 973 3000    ôàêñ (02) 973 3588

www.arcfund.net

Ôîíäàöèÿ “Ïðèëîæíè èçñëåäâàíèÿ è êîìóíèêàöèè”

óë. “Àëåêñàíäúð Æåíäîâ” ¹ 5, Ñîôèÿ 1113

òåë. (02) 973 3000    ôàêñ (02) 973 3588

www.arcfund.net

И
Н

О
В

А
Ц

И
И

.Б
Г   2020



10

Първа част: Програмни области

2) Предприемачество и иновацион-
ни мрежи – очертава характеристиките 
на два основни източника на иновации 
в българската икономика – създаване-
то на нови предприятия и участието на 
български производители в национални 
и международни вериги с цел създава-
не на стойност за разработване на нови 
продукти и услуги.
3) Инвестиране и финансиране на 
иновации – разглежда ролята на преки-
те чуждестранни инвестиции и вноса на 
научноизследователски и развойни про-
дукти и знания, както и наличните инстру-
менти за инвестиции в НИРД.
4) Човешки капитал за иновации – 
прави преглед на наличните човешки 
ресурси за адаптиране на чужди и създа-
ване на местни иновационни разработки.
5) Информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) – анализира съще-
ствуващата ИКТ инфраструктура като 
катализатор за НИРД.

Водеща тема на Иновации.бг 2020 е нова-
та стратегическа рамка на Европейската 

комисия за програмния период 2021 – 
2027 г. с включените в нея приоритети и 
мерки за по-иновативна и зелена евро-
пейска икономика. Докладът акцентира 
върху политиката на българското прави-
телство за развитие на конкурентоспосо-
бен бизнес в условията на засилващи се 
предизвикателства на световната сцена.

В годината на COVID-19 редица българ-
ските предприятия доказаха умението 
си да виждат възможности по време на 
криза. Необходимостта от оптимизиране 
на производствените процеси, осигу-
ряването на безопасна среда за работа и 
създаването на нови продуктови предло-
жения в отговор на промените в търсене-
то, амбицира предприятията да внедрят 
нови бизнес модели, да усъвършенстват 
продуктовото си портфолио и да въведат 
иновации на работното място.

През последната една година около 58% 
от фирмите са реализирали иновация, а 
малко над 30% от тези, които се въздър-
жат от иновационна дейност, планират 

Фиг. 1 Разходи за НИРД за 2018 г. и национална цел на страните – 
  членки на ЕС до 2020 г., % от БВП

Източник: Евростат, 2020
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да започнат иновационен проект през 
следващата година. Според данните от 
изследването на иновационната дейност 
на предприятията в България ИНА-5, кое-
то Фондация ПИК провежда от 2004 г., ако 
всички намерения се реализират, 70,4% 
от предприятията ще осъществят инова-
ции през 2020 – 2021 г., което съвпада с 
данните от предишната криза от периода 
след 2008 г.

Българските иновативни компании всъщ-
ност печелят от кризите в международен 
аспект. Важен урок за политиката от 
осъзнаването на този модел е, че бъл-
гарското правителство трябва да успява 
да разпознава подобни тенденции и 
да ги подкрепя с цел да увеличи техния 
положителен ефект върху икономиката 
на страната. Обратно на това, правител-
ството трансформира средства, пред-
назначени за подкрепа на иновациите 
по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ в „подкрепа за 
всички“. В средносрочен план подобни 
решения могат да възпрепятстват расте-
жа на иновативните фирми в страната, 
който би могъл да има по-благоприятен 
ефект върху икономиката чрез по-голяма 
и по-високо платена заетост.

Кризата засегна както производствения 
сектор, така и сферата на услугите. Обра-
зователната система в България прежи-
вя разтърсваща промяна с началото на 
пандемията от COVID-19 през март 2020 
г. и принудителното преминаване към 
онлайн обучение на всички образовател-
ни институции. Неочакваната ситуация 
насочи общественото внимание върху 
отдавна обсъжданото изоставане във 
въвеждането на подходящи за дигитал-
ната епоха методи на преподаване и обу-
чение. Сега предизвикателството пред 
образователната система е да стъпи на 
постигнатата промяна и да я подкрепи и 
стимулира, за да се развива истинската 
дигитализация на образователния про-
цес, за което обаче ще е необходима 
дълбока промяна в качеството и вида на 
предлаганото учебно съдържание.

През 2020 г. приключи вторият програ-
мен период на пълноправно членство на 
България в ЕС. По много показатели на 
Европейското иновационно табло обаче, 
България не реализира напредък. Стра-
ната остава в групата на скромните ино-
ватори, въпреки поставената цел за ръст 
на разходите за НИРД като дял от БВП до 
равнището от 1,5% до 2020 г. и премина-
ване в групата на умерените иноватори.

Фиг. 2 Влияние на кризата от COVID-19.

Източник: ИНА-527, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, 2020
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През 2019 г. патентната активност в 
България достигна своя пореден десет-
годишен пик (181 патента на български 
физически и юридически лица), като 
почти изравни постижението от 183 
патента през 1999 г. и изпревари изда-
дените 134 патента през 2009 г. Броят 
на чуждестранните патенти възлиза 
на 2624, почти всички от които (99,63%) 
са издадени от Европейското патент-
но ведомство (ЕПВ) и имат действие 
и на територията на България. В рам-
ките на изследвания период, с малки 

изключения, физическите лица – патен-
топритежатели, остават водещи в инсти-
туционалната структура на патентната 
активност в България. За 2019 г. техният 
дял е 40%, а за последните 20 години – 
57%. Въпреки ръста на патентите, изда-
вани в полза на бизнеса и Българската 
академия на науките (БАН) (основен 
представител на държавния сектор), 
ролята на физическите лица остава клю-
чова, нещо повече – отново бележи ръст 
през последните четири години.

Фиг. 3. Европейско иновационно табло
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Източник:  European Innovation Scoreboard, 2020.

Глобалната криза, предизвикана от 
разпространението на COVID-19, повлия 
предприемаческата активност. Големи 
промени настъпиха по отношение на 
достъпа до финансиране, структурата на 
портфолиото от финансови инструменти 
и основните насоки за тяхното израз-
ходване. Финансовите мерки на прави-
телството бяха ориентирани главно към 
преодоляване на отрицателните ефекти 
от кризата, включително в подкрепа на 
фирмите от най-засегнатите икономиче-
ски сектори и освободените от работа 
лица, в някои случаи и за сметка на ини-
циативи за насърчаване на иновационна-
та и предприемаческата дейност.

Социалното предприемачество в раз-
личните му форми и проявления става 
по-необходимо от всякога. То е отговор 
на критичната потребност от бързи реше-
ния в безпрецедентни нови ситуации; 
осигурява подкрепа за безработни лица 
или семейства на прага на бедността; 
предоставя технологични решения на 
новопоявили се проблеми, голяма част от 
които са свързани и с дигитализирането 
на бизнес процесите и социалния живот.

През 2019 г. разходите за НИРД възлизат 
на 1002 млн. лв., или 0,84% дял от БВП. 
Научноизследователският сектор в стра-
ната продължава да бележи стабилен 

https://interactivetool.eu/EIS/index.html
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ръст от гледна точка на направените 
инвестиции в абсолютен размер (21% 
увеличение на годишна основа) и като 
дял от БВП (11% увеличение на годиш-
на основа). След спада от 2016 и 2017 г., 
всички НИРД сектори бележат подобре-
ние. Въпреки това България остава далеч 
от националната си цел от 1,5% разходи 
за НИРД като дял от БВП до 2020 г., зало-
жена в началото на програмния период 
през 2014 г.

За поредна година бизнесът има най-го-
лям принос за развитието на научноиз-
следователската и развойната дейност в 
страната с общ бюджет за 2019 г. от 673 
млн. лв., или 0,56% от БВП. Увеличението 
на годишна основа е 13%, което е в рам-
ките на нормалното изменение за сек-
тора през последните години. Въпреки 
това, общият обем на НИРД инвестиции-
те остава многократно по-малък от инве-
стициите на една средностатистическа 
глобална компания.

През 2019 г. България се нарежда между 
най-бързо развиващите се бизнес хъбо-
ве в Европа с ръст на заетите във висо-
котехнологични дейности, по-висок от 
средните нива за континента. Индексът 

География на интелектуалните дейности 
в Европа 2020 на Европейския център за 
реформа в политиките и предприемаче-
ство сравнява 31 европейски държави 
по концентрация на работни места в 
областта на високотехнологичните дей-
ности. Спрямо базовата 2014 г. България 
е на 8-ма позиция с 28,6% ръст на броя 
на работните места в интензивните на 
знание бизнеси спрямо 1000 души от 
работоспособното население на страна-
та. От създадените нови 39 400 работни 
места, включени в изследването, 73% са 
в рамките на ИКТ, 12% са в творческите 
индустрии, 8% – в технологичния сектор 
и 7% – в услугите.

Секторът на информационните и комуни-
кационните технологии расте всяка годи-
на по всички възможни показатели – брой 
фирми, брой заети, дял в износа, дял в 
БВП. В топ-100 на фирми по заетост през 
2020 г., 21 са в ИКТ и осигуряват 21% от 
заетостта в най-големите фирми. Свиде-
тели сме на бърза дифузия на границите 
и конвергенция между ИКТ и други сек-
тори (финанси, застраховки, продажби 
на дребно, охрана, развлекателна инду-
стрия, образование). Дигиталната транс-
формация на различните сектори доведе 

Фиг. 4. Разходи за НИРД, предприятия и държавен сектор, 2000 – 2019 г.
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За шестнадесета поредна година, Нацио-
налният иновационен форум събра над 
180 представители на политическата, на-
учната и бизнес общностите, за да спо-
делят своите възгледи за капацитета на 
България в постигането на устойчивост 
чрез иновации през изминалата година 
на предизвикателства.

Събитието беше проведено в иновативна 
3D виртуална среда, специално създаде-
на и анимирана от Ем Пи Студио, носите-
лят на наградата за Иновация в креатив-
ните индустрии през 2017 г.

Форумът беше подкрепен от Enterprise 
Europe Network ― България, Изпълни-
телната агенция за МСП към Генерална 
дирекция „Вътрешен пазар, промишле-
ност, предприемачество и МСП“ на Евро-
пейската комисия и бюрото на Фондация 
„Конрад Аденауер“ в София.

Д-р Огнян Шентов, председател на 
Фондация „Приложни изследвания и ко-
муникации“, направи кратък преглед на 
2020 г., подчертавайки, че кризата е пос-
лужила като катализатор за навлизането 
на иновациите в ежедневието ни. Двете 
основни глобални тенденции в това от-
ношение са ангажираността на нацио-
налните правителства с иновациите и 
бързото навлизане на новите техноло-
гии в икономическия и социалния жи-
вот. България остава скромен иноватор 
в НИРД, въпреки ръста на публичното 
финансиране в тази област, като българ-
ските фирми инвестират в най-висока 
степен в иновационни проекти. Въпреки 
това, източник на добавена стойност във 
все по-висока степен стават дигитални-
те решения, както в производствените 
индустрии, така и в социалната сфера, 
напр. образование и здравеопазване.

Шестнадесети Национален иновационен форум

до съществена промяна в източника на 
добавената стойност и това все повече е 
свързано с внедряване на нови дигитални 
технологии. Здравеопазването обаче не е 
сред успешните сектори по отношение на 

дигитализацията. България продължава 
да изостава от световните тенденции в 
областта на електронното здравеопазва-
не, което ще има дългосрочни отрицател-
ни ефекти.

Д-р Огнян Шентов на Шестнадесетия Национален 
иновационен форум, 18 декември 2020 г.

http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18494
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18494
https://event.gg/6807-InnoAwards-2017/
https://event.gg/6807-InnoAwards-2017/
https://enterprise-europe-network.bg
https://enterprise-europe-network.bg
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Торстен Гайслер, Директор на бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ 
в София, на Шестнадесетия Национален иновационен форум

Торстен Гайслер, директор на бюрото 
на Фондация „Конрад Аденауер“ в Со-
фия, подчерта, че кризата вследствие на 
COVID-19 е повлияла силно трудовия па-
зар и голям брой хора все още са в риск 
от безработица. 2020 г. показа, че светът 
е в спешна нужда от икономическа устой-
чивост. Следователно, иновациите са 

един от основните фактори за дългосро-
чен растеж и подобряване на качеството 
на живот чрез усъвършенствани работни 
процеси, условия за работа и вериги на 
доставки. Основният урок, научен в след-
ствие на кризата е, че човешкият фактор 
е от съществено значение.

Румен Радев, Президент на Република България, 
на Шестнадесетия Национален иновационен форум

Президентът на България Румен Радев 
заяви, че иновациите са крайъгълен ка-
мък по пътя към пълноправна интеграция 

на България, тъй като те са двигател как-
то на икономиката, така и на прогреса 
на нацията като цяло. През 2020 г. кре-
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Национален конкурс „Иновативно предприятие на годината 2019“ 

От 2004 г., конкурсът „Иновативно пред-
приятие на годината“ награждава бъл-
гарски фирми, успешно интегрирали ино-
вации или научни постижения в своята 
практика, подобрявайки дейността си и 

дългосрочните резултати от нея. Пред-
приятията се оценяват от експертна гру-
па и външно жури по специална мето-
дология от гледна точка на областта на 
въздействие на иновацията.

Шестнадесети Национален иновационен форум, София, 18 декември 2020 г.

ативността и стремежът към иновации 
доведоха до навлизане в нови пазарни 
ниши, придвижвайки страната напред в 
ЕС по отношение на технологичния екс-
порт, както и на придобитото ноу-хау за 
разработване на дигитална инфраструк-
тура. Въпреки това, тенденцията за ниско 

ниво на публично инвестиране в НИРД в 
страната се запази, доколкото България 
отдели 0,5% от своя БВП за такива дей-
ности, по-малко от характерните за раз-
витите икономики 3%. Чуждестранните 
инвестиции остават основният двигател 
на иновациите в страната.

Дигитална церемония за награждаване на победителите в конкурса
"Иновативно предприятие на годината 2020"

http://www.arcfund.net/index.php?id=2079
http://www.arcfund.net/index.php?id=2079
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Шестнадесет от над 60 кандидати от раз-
лични икономически сектори достигнаха 
до финалната фаза на конкурса. Прези-
дентът Радев раздаде наградите в осем 
области на иновациите. Победителите 
бяха избрани от 23-членно жури, съста-
вено от представители на публичната 

власт, финансиращи организации, биз-
неса, академичната общност и медии. 
Всички финалисти получиха и правото да 
използват марката „Високи постижения 
в иновациите“ на Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“.

Г-н Игор Левин, Електросфера ЕООД

Със своите водещи практики по управле-
ние на иновациите в дейността си, вклю-
чително и на дигиталните си иновации, 
Електросфера ЕООД получи наградата 
в категорията „Иновационен менидж-
мънт“. Фирмата е разработила техноло-
гия за преобразуване на аналогов в ци-
фров сигнал и обратно, която позволява 

обработване и моделиране на ефекти в 
реално време в музикалната индустрия. 
Устройството е единственото в света с 64 
канала, комбинирани в един уред. С ми-
нимален интерфейс, то има мултифунк-
ционален тъчскрийн, който може да бъде 
използван без необходимост от връзка с 
компютър.

Г-н Христо Урумов, Стам Лтд.

http://www.arcfund.net/index.php?id=2079
http://www.arcfund.net/index.php?id=2079
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18493
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Двете специални награди бяха връчени в 
категориите „Пазарно лидерство“ и „Ино-
вативно новостартирало предприятие“.

Стам Лтд., победителят в „Пазарно ли-
дерство“ е създател на автоматизирани 
складови системи с приложение в хра-
нително-вкусовата, мебелната, хими-
ческата, автомобилната и други индус-
трии. Фирмата разполага на площадка 

различните съоръжения (стелажи, па-
лети, кранове и конвейери), след което 
ги „затваря“ със стени от всички страни. 
Складовите процеси се обслужват от 
иновативния софтуер без необходимост 
от човешка намеса. Всеки проект е съо-
бразен със спецификите на съответния 
клиент и терен. Фирмата има над 4500 
клиента в над 20 страни.

Г-н Илия Йорданов, Ондо Солюшънс ООД

Ондо Солюшънс, „Иновативно новос-
тартирало предприятие“ за 2020 г., раз-
работва система за автоматизирано 
умно управление в земеделието, която 
позволява прецизно напояване, наторя-
ване, контрол на климата и мониторинг 
на земеделските култури. Умното реше-
ние е приложимо за малки, средни и го-
леми ферми. То се състои от хардуерно 

устройство, инсталирано във фермата, 
и интегриран специализиран софтуер 
с дистанционно управление и лесен за 
работа интерфейс. Предприятието има 
инсталирани действащи системи за кли-
енти в България и Северна Македония, 
а наскоро откри свое представителство 
и в ЮАР.

Разширяване на възможностите за участниците в конкурса
„Иновативно предприятие на годината“

Национални и специализирани медии 
реализираха промоционална кампания 
за шестнадесетото издание на конкурса 
„Иновативно предприятие на годината“. 
Медийното партньорство с Българското 
национално радио, списание „Иконо-
мика“, портала Economic.bg, Computer 

World Bulgaria, Kaldata.bg, списание 
„Българска наука“, Успелите.бг и портала 
IndustryInfo.bg доведе до повече от 70 ме-
дийни публикации за предизвикателства-
та и постиженията на водещи български 
предприемачи и иноватори.

http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18493
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18493
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18493
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Финалистите в конкурса „Иновативно 
предприятие на годината 2019“ получи-
ха правото да използват марката Високи 
постижения в иновациите на специална 
церемония, с домакин Президента на 
България, на 30 януари 2020 г. Авангард-
ните иновации на фирмите бяха оценени 
от независимо жури въз основа на сис-
тема от показатели като високо качест-
во и оригиналност на иновациите, въз-
действие върху националния и световния 
пазар, околната среда и обществото, 
ефективност на бизнес модела.

Марка „Високи постижения в иновациите“ 

Румен Радев, Президент на България
(в средата) с отличените фирми и 

участници в церемонията
„Високи постижения в иновациите“

На церемонията присъстваха дипломати 
от страни, които са европейски и светов-
ни лидери в областта на иновациите като 
Германия, Австрия, Южна Корея, Япония, 
Великобритания, Израел и Полша, как-
то и предприемачи, представители на 
властта, на организации за подкрепа на 
бизнеса и академичната общност. Мар-
ката Високи постижения в иновациите 
има за цел да повиши международната 
разпознаваемост на финалистите в кон-
курса и да улесни тяхното навлизане на 
нови пазари чрез признаване на високо-
то качество на техните иновации.

http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18457
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18457
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Програма „Иновации и подкрепа 
за бизнеса” 

През 2020 г. работата на Фондацията в областта на иновациите и подкрепата за биз-
неса беше съсредоточена в няколко области:

•  Подпомагане на МСП за установяване на международни партньорства 
и навлизане на нови пазари. Годината беше белязана от избухването на 
пандемията от COVID-19 и новия modus operandi за институции, предприятия 
и общества в цяла Европа. За да се справи със ситуацията, АРК Консултинг 
(консултантското звено на Фондация ПИК), в ролята си на координатор на 
Enterprise Europe Network (EEN) – България, предложи своето портфолио от 
услуги по цифрови канали. Ключовите събития в календара на Мрежата бяха 
организирани онлайн или в хибриден формат. Близо 70 български компании 
и клъстери взеха участие в 12 B2B виртуални събития. В резултат на интегри-
раната подкрепа, местният бизнес се разшири до нови пазари в Германия, 
Холандия, Турция, Испания, Гърция, Финландия и САЩ.

•  Консултиране на МСП. Традиционно българските компании имат три ос-
новни области на интерес за развитие на своя бизнес: достъп до финансира-
не, с фокус върху конкурсите на програма „Хоризонт 2020“ и ЕФРР, достъп до 
нови пазари и управление на иновациите. Повече от 100 български компании 
се възползваха от услугите и експертизата на екипа на EEN в тези области. В 
резултат на това, 20 партньорства по Хоризонт 2020, Европейският съвет за 
иновации и ЕФРР получиха подкрепа, договор или печат за върхови пости-
жения. Експертите на АРК Консултинг са едни от малкото в България, лицен-
зирани от Международната академия за управление на иновациите IMP³rove. 
Редица МСП от Индустрия 4.0, зелената и синята икономика, креативните ин-
дустрии и дигитализацията, се възползваха от задълбочен анализ и консулта-
ции, оптимизиращи управлението на техните иновационни процеси.

•  Ефективност на финансовите инструменти за МСП и иновации. През 
2020 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации” осъществи поре-
дица от дейности за изграждане на капацитет и проведе редица междуре-
гионални събития за по-добра ефективност на националните и европейските 
финансови инструменти в подкрепа на МСП и иновации, в партньорство с 
Националния иновационен фонд, Визия за София, Зелена София и Инова-
ционния фонд на Столична община. Мерки и препоръки бяха включени в пла-
нове за действие, основаващи се на международно признати добри практики 
и обмен на знания между региони от Австрия, Испания, Португалия, Италия, 
Полша, Франция, Германия, Гърция и Естония.
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Достъп до финансиране
През 2020 г. приблизително 30 МСП, 
стартиращи компании и клъстери се въз-
ползваха от задълбочени консултации за 
достъп до финансиране, чийто основен 
информационен портал според Европей-
ската комисия, е Enterprise Europe Network. 
Възползвайки се от богатия опит на EEN 
- България в програмите за финансиране 
на ЕС, включително COSME, Хоризонт 
2020 и ЕФРР, клиентите се обърнаха към 
екипа по дигитални канали, за да бъдат 
насочени към най-подходящия инстру-
мент за финансиране. Например, старти-
ращата компания Ондо Сoлюшънс ООД 
с иновативната си технология за „умно” 
земеделие беше представена в консор-
циум за кандидатстване в обявените теми 
в Поканата за Зеления пакт в рамките на 
програма „Хоризонт 2020“. Друга компа-
ния, Спесима ООД, дългогодишен клиент 
на EEN, беше избрана чрез конкурентна 
процедура да получи финансова подкре-
па, менторство и съдействие за защита на 
интелектуална собственост от Европей-
ския център за цифрови иновации.

Нови пазари
Докато пандемията COVID-19 все още 
създава безпрецедентни проблеми на 
бизнеса, тя също така разкрива и нови 
възможности. През 2020 г. брокерските 
събития преминаха изцяло онлайн, кое-
то улесни контактите и установяването 
на международни партньорства в цяла-
та бизнес общност. В резултат на това 
над 70 български представители на МСП 
и клъстери взеха участие в 12 специа-
лизирани брокерски събития и бизнес 
мисии във Франция, Германия, Гърция, 
Ирландия, Италия и Португалия. Сред 
най-добрите европейски и световни съби-
тия, организирани съвместно с екипа на 
EEN, бяха DMEA Digital business meetings 
2020, Virtual MariMatch 2020, B2B Health 
Innovation Market 2020, Smart Manufacturing 
Matchmaking 2020 и H2020 Virtual Brokerage 
Event по Европейската покана за Зеления 
пакт.

Впоследствие, българските компании 
започнаха над 270 преговори за бизнес, 
иновации или партньорства за транс-
фер на технологии в ключови области на 
европейската икономика като здравео-
пазване, морска индустрия, индустрии за 
зелен и син растеж, креативни индустрии, 
интелигентно производство, мехатрони-
ка и Индустрия 4.0. Такъв пример е дъл-
гогодишният клиент на EEN и финалист 
на националния конкурс „Иновативното 
предприятие на годината”, българската 
софтуерна компания Imagga, която съз-
даде изследователско партньорство за 
разработване на иновативни подходи 
при диагностицирането и мониторинга 
на COVID-19 заедно с организации от 
Австрия, Гърция, Ирландия, Израел, Ита-
лия, Холандия, Словения и Испания.

Друга успешна история е свързана с 
представянето на българската компания 
Интериорпротект на дигиталното събитие 
ENRICH in the USA Ecosystem Showcase. 
Популяризиран от Европейската коми-
сия чрез „Хоризонт 2020“, ENRICH в САЩ 
действа като фокусен център за участни-
ците в научноизследователската и инова-
ционната дейност на ЕС, които се стремят 
да развият сътрудничество с организации 
отвъд Атлантическия океан. Компании-
те Интериорпротект и Ведамо, и двете 
клиенти на EEN, бяха избрани в топ 15 в 
класация на европейски компании, които 
представиха своята дейност пред орга-
низации в сектор Tech4Good и ENRICH 
центровете в Бостън, Сан Франциско и 
Вашингтон. Това виртуално полудневно 
събитие, фокусирано върху създаването 
на бизнес партньорства, включваше пре-

Подпомагане на МСП за международни партньорства и навлизане на нови пазари
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зентации на участниците, последвани от 
индивидуални срещи с представителите 
на екосистемата в САЩ. В резултат на 
това, Ведамо разшири клиентската си 
база в САЩ и привлече нови инвестиции 
от BrightCap Ventures. 

През 2020 г. над 100 компании получиха 
широк спектър от консултантски услуги от 
екипа на EEN. Двадесет изследователски 
партньорства по Хоризонт 2020, Европей-
ския съвет за иновации и ЕФРР бяха под-
помогнати, получиха договор или печат за 
върхови постижения. Клиентите на EEN 
разшириха пазарите си в ЕС и придобиха 
нови клиенти в САЩ и Турция.

Успешни истории в ефира на Българ-
ското националното радио
За четвърта поредна година екипът на 
EEN изготви програма, посветена на 

иновациите, която бе излъчена от Бъл-
гарското национално радио. В поредица 
от предавания, иноватори и предприе-
мачи споделиха своите предизвикател-
ства и постижения по време на кризата 
с COVID-19. Найкомс, компания за теле-
медицина, представи своите иновативни 
продукти, които се превърнаха в спаси-
телна възможност в дните на пандемия-
та. Друга българска компания представи 
новоразработената си напълно автома-
тизирана кабина за дезинфекция, която 
осигурява безопасно влизане в болници, 
обществени сгради и промишлени про-
изводствени обекти с високи хигиенни 
изисквания, като например компании за 
преработка на храни. Тези два примера 
демонстрират как производството може 
бързо да се реорганизира, за да отгово-
ри на належащите предизвикателства на 
кризата с COVID-19.

Eксперт на АРК Консултинг представя спецификите на интелектуалната 
собственост като инструмент за интернационализация в онлайн обучение пред 

представители на бизнеса и научната общност, 10 септември 2020 г.

Консултации в областта на интелектуалната собственост 

В качеството си на Посланик за България 
на Бюрото на ЕС за подкрепа в областта 
на интелектуалната собственост (ЕU IP 
Helpdesk), Фондация „Приложни изслед-
вания и комуникации“ реализира събития 
за изграждане на капацитета и популяри-

зиране на интелектуалната собственост 
като катализатор на международната 
търговия, както и търговските марки и 
географските означения като ключови 
инструменти за бизнес интернационали-
зация. Едно от събитията, насочено към 



24

Първа част: Програмни области

Подобряване на компетентностите на МСП в областта на управлението на 
иновациите

През 2020 г. Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ утвърди 
своята позиция в България като основен 
център на експертиза, лицензиран да 
осъществява оценки на иновационния 
мениджмънт и на дигиталните ино-
вации на фирмите по методологията 
на Европейската академия за инова-
ционен мениджмънт (ATKerney IMP³rove 
Academy of Innovation Management). 
Наред с това, Фондацията  предлага и 
оценката Innovation Health Check.

Портфейлът от фирми с оценки на ино-
вационния мениджмънт и дигиталните 
иновации е доста разнообразен – те са 
представители на различни икономи-
чески сектори, високотехнологични и 
традиционни, и са на различна възраст 

и с различна големина. В по-голямата си 
част резултатите показват силни пазар-
ни позиции на фирмите на национално 
и европейско равнище, както и водеща 
роля в съответните пазарни ниши.

Наред с консултирането на фирмите, 
Фондацията взе участие и в тества-
нето на пилотната версия на модела 
на Академията „Степени на отличие“ 
(Stages-of-Excellence model), който е в 
пълно съответствие с новия стандарт 
ISO 56002:2019 за системата за управле-
ние на иновациите. Новият инструмент 
ще обогати допълнително портфейла с 
инструменти, използвани от Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“ 
като консултант на IMP³ROVE.

местната бизнес общност, беше про-
ведено на 10 септември, а друго беше 
организирано на 24-25 септември 2020 г. 
в рамките на макрорегионалната стра-
тегия BalkanMed. Тематичните диаграми 
за международния дизайн и дизайна на 
ЕС бяха адаптирани за спецификите на 
местния бизнес от Фондация ПИК като 
Посланик на интелектуалната собстве-

ност и публикувани на страницата на 
Бюрото. Диаграмите представят обекти-
те на закрила чрез промишлен дизайн, 
критериите и подходите на закрила 
заедно със съответните разходи, както 
и обхвата на правата върху промишле-
ните дизайни, извеждайки спецификите 
на закрилата на международния дизайн 
и дизайна на ЕС.

https://enterprise-europe-network.bg/uslugi/inovacionen-menidzhmant/
https://enterprise-europe-network.bg/uslugi/inovacionen-menidzhmant/
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Ресурсната ефективност и градското земеделие като бизнес модел

Пандемията от COVID-19 промени света 
и начина ни на живот по много начини. 
Един положителен резултат, предизви-
кан от тази криза, е нарастващото зна-
чение на регионалното земеделие и на 
местните пазари, както и възходът на 
иновативните бизнес модели, свърза-
ни с градското земеделие. Частичното 
прекъсване на глобалните вериги за 
доставки и ограниченията за напуска-
не на дома породиха желанието за са-
модостатъчност и здравословна храна 
дори сред хората, които преди това бяха 
по-малко склонни да практикуват устой-
чиви модели на поведение. Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“ 
координира инициативата CityZen, коя-
то има за цел да подобри условията за 
разрастващите се иновации и бизнес 
модели, основаващи се на градското зе-
меделие.

Градското земеделие може да се проя-
ви в множество форми, в зависимост от 
местните нужди, както и от наличните 
възможности и пространства. Общо-
то между различните градски градини 
(общностни градини, градини в частни 
къщи, на балкони или покриви, верти-
калните градини и т.н.) е, че те обикно-
вено са частни инициативи, получаващи 
малка или никаква подкрепа от местни-
те власти. Градското земеделие привле-
че вниманието на създателите на поли-
тики едва наскоро поради потенциала 
си да се превърне във важен елемент в 
прехода към ресурсната ефективност. 
И все пак, местните власти и политици-
те трябва да направят много повече, за 
да подкрепят градските фермери през 
целия процес, като осигурят достъп до 
подходящи терени и създадат необходи-
мата финансова и законодателна рамка 
за градско земеделие.

За тази цел, Фондацията „Приложни 
изследвания и комуникации“ използ-
ва CityZen като възможност за активно 
включване на заинтересованите страни 

с цел популяризиране на предимствата 
на градското земеделие и неговия по-
тенциал като иновативен бизнес модел 
сред политиците, бизнеса и организаци-
ите на гражданското общество. 

Редовните срещи с представители на 
гражданските организации, бизнеса и 
структури на местната власт очерта-
ха основните проблеми, пред които са 
изправени практикуващите градско зе-
меделие в повечето градове. Сред тези 
проблеми се откроява достъпът до под-
ходящи терени за развитието на общ-
ностни или споделени градини, тъй като 
за много общини приоритетите все още 
са свързани със строителството и раз-
витието на инфраструктурата. В отговор 

на този проблем, CityZen идентифицира 
различни възможности за сътрудни-
чество между строителните компании 
и градските фермери и предложи ино-
вативни начини за превръщането им 
от конкуренти в партньори. Градините 
на открито и в закритите помещения, 
зелените покриви и зелените стени не 
само подобряват качеството на живот, 
но и представляват обещаваща бизнес 
ниша, която може да бъде от полза за 
всички участващи страни.
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По-добра ефективност на политиките

През 2020 г. Фондация „Приложни из-
следвания и комуникации” продължи да 
работи в тясно сътрудничество с българ-
ската публична администрация при раз-
работването на стратегическата рамка 
за следващия програмен период 2021 – 
2027 г. и създаването на бизнес среда, 
благоприятна за иновациите.

Основната цел на доклада Иновации.бг е 
да предостави препоръки на публичните 
власти за изработването на прозрачна 
и основаваща се на факти политическа 
рамка, както и на по-ефективни мерки за 
справяне с пазарните и системните про-
вали. Със създаването на Държавна аген-
ция за научни изследвания и иновации с 
постановление на правителството в края 
на 2020 г., на практика се прилага една 
от препоръките на Фондацията. Като 
участник в националната иновационна 
система, Агенцията ще играе важна роля 
в координирането на прилагането на на-
учната, технологичната и иновационната 
политика и ще засили връзките в област-
та на трансфера на нови технологии в 
иновационни продукти и процеси между 
изследователските организации и уни-
верситетите, от една страна, и бизнеса, 
от друга страна. 

Екипът на Фондация „Приложни изслед-
вания и комуникации” подкрепи Минис-
терския съвет в развитието на админи-
стративния капацитет на новата агенция. 

За да бъдат определени мисията и ос-
новните цели на Агенцията в областта 
на научните изследвания, иновациите 
и трансфера на технологии, бяха извър-
шени поредица анализи за оценка на 
нуждите на различните заинтересовани 
групи. Фондацията се включи и в рабо-
тата на Агенцията по разработването на 
новата Програма за научни изследвания, 
иновации и цифровизация за интелигент-
на трансформация 2021 – 2027 г., чиято 
цел е да подпомага изследователските 
организации и бизнеса в техните съв-
местни проекти и интернационализация 
през следващия програмен период. На 
експертите на Фондацията бе възложено 
разработването на основните цели и ар-
гументацията на новата ОП, определяне-
то на приоритетите, дейностите, мерките 
и очакваните резултати, както и дълго-
срочното въздействие върху национална-
та икономика и иновационната система.

При осъществяването на инициатива-
та „Ефективна и прозрачна политика за 
интелигентна специализация на Бълга-
рия 2021 – 2027 г., Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ работи в 
сътрудничество с Министерството на 
икономиката. През 2020 г. Фондацията 
организира по една онлайн фокус група 
в шестте региона за планиране на стра-
ната с представители на държавни ин-
ституции, изследователски организации, 
университети, бизнеса, НПО, изследова-

В рамките на усилията си да насърчи 
развитието на градското земеделие като 
успешен бизнес модел в София, Фонда-
цията допринесе за написването на Спо-
делена зеленчукова градина – Наръчник 
за граждани и институции, както и за 
оценка и картографиране на терени в 
София, които биха могли да са подходя-
щи за градско земеделие. Тези дейности 
допринесоха за формирането на критич-
на маса от граждани, ангажирани или 
заинтересовани от градско земеделие, и 

спомогнаха за поставянето на темата в 
дневния ред на общинските власти.

Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“ популяризира бизнес ас-
пектите на градското земеделие по вре-
ме на международната конференция 
Градското земеделие като стратегия 
за повишаване на качеството на жи-
вот на градските общности и на кръг-
лата маса Перспективи пред градското 
земеделие в София.

https://gorichka.bg/resources/GardeningManual.pdf
https://gorichka.bg/resources/GardeningManual.pdf
https://gorichka.bg/resources/GardeningManual.pdf
https://gis.sofproect.com/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c88f028d52ca49569cce5c0e0c9367fd
https://www.urbanagriculture-bg.com/video-presentations-conference
https://www.urbanagriculture-bg.com/video-presentations-conference
https://www.urbanagriculture-bg.com/video-presentations-conference
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тели. Целта беше да се идентифицират 
съществуващите нагласи по отношение 
на технологичното и икономическото 
профилиране на страната и резултатите 
от политиката за интелигентна специали-
зация към днешна дата. Участниците във 
фокус групите споделиха идеи и напра-
виха предложения за дизайна на полити-
ката за интелигентна специализация за 
следващия програмен период. Обсъдени 
бяха следните теми:

• степента, до която приоритетните 
области за интелигентна специа-
лизация са ясно определени; раз-
работването на нови приоритетни 
области, които са идентифицирани 
през последните години; същест-
вуващия бизнес и изследовател-
ския потенциал в тези приоритетни 
области; наблюдения за това дали 
има взаимодействия между бизнеса 
и науката в тези области; примери 

за национални добри практики;

• съществуващи взаимодействия в 
областта на научните изследвания 
и иновациите; примери за парт-
ньорства и реализирани ползи; фак-
тори за успех и бариери; мерки за 
насърчаване на взаимодействието 
между науката и бизнеса по отно-
шение на научноизследователска и 
развойна дейност и иновации; про-
цес на комерсиализация на резулта-
ти от публично финансирани научни 
изследвания; бизнес инвестиции в 
НИРД и иновации;

• ефектът от пандемията от COVID-19 
върху работата на участниците и 
начините, по които тя е засегнала 
иновативни и неиновативни пред-
приятия, както и примери за внедре-
ни иновации на работното място в 
това отношение.

Фиг. 5. Регионален индекс за иновации,
 Югозападен район за планиране

Източник: Регионално иновационно табло, 2019.

Резултатите от фокус групите бяха допъл-
нени с национално представително про-
учване на иновационната активност на 
българския бизнес. Това беше седмото 
проучване на иновационната дейност 

(INA-5), проведено от Фондация „При-
ложни изследвания и комуникации” 
сред различни по големина компании от 
няколко икономически сектора.
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Резултатите от консултациите на заин-
тересованите страни (фокус групи и 
проучване) бяха предоставени на Мини-
стерството на икономиката и други 
институции в подкрепа на работата им по 

разработването на Иновационната стра-
тегия за интелигентна специализация и 
свързаните с нея политически документи 
за програмния период 2021 – 2027 г.

Фиг. 6. Европейско иновационно табло и позициите на България

Източник: Европейско иновационно табло, 2020.

Феноменът на „скритата иновация“, коя-
то не може да бъде уловена от тради-
ционните показатели, винаги е бил във 
фокуса на изследванията на Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации”. 
През 2020 г. Фондацията участва активно 
в анализа на причините за неотчитането 
на данни за изследователски и иноваци-
онни дейности от МСП.

Данните от Европейското иновационно 
табло 2020 показват, че България остава 
в групата на скромните иноватори, изо-
ставайки значително от средното ниво за 
Европа по отношение на иновационната 
активност на малките и средните пред-
приятия (13,8%), включително малки и 
средни предприятия с продуктови / про-
цесни и маркетингови / организационни 
иновации (надминавайки само Полша и 
Румъния). На този фон проблемът с неот-
читането на изследователската дейност 

на предприятията остава нерешен. Тази 
информация се генерира от Евростат на 
европейско равнище и е в основата на 
негативните сравнителни резултати за 
България.

Констатациите от проведените кабинет-
но проучване на европейското и наци-
оналното законодателство и анкетно 
проучване на компаниите, както и извър-
шения анализ на добрите практики, бяха 
обобщени в доклад с препоръки относно 
статистическите, счетоводните и данъ-
чните практики. Той беше предоставен 
на Министерския съвет, Националния 
статистически институт, Министерство-
то на икономиката, Министерството на 
финансите, Националната агенция за 
приходите, Института на дипломираните 
експерт-счетоводители и Института на 
професионалните счетоводители в Бъл-
гария. Препоръките са добра основа за 
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InnoBridge – взаимодействието на институции и участници за стабилни пред-
приемачески екосистеми в европейските региони

След 4 години активен обмен и съвмес-
тен дизайн на нови политики за подкре-
па на взаимодействието наука – бизнес, 
2020 г. отбеляза последния етап от ини-
циативата InnoBridge. Той бе посветен 
на изпълнението и мониторинга на мер-
ките, разработени в осемте партниращи 
си региона. В основата си дейностите 
на InnoBridge имаха за цел да повишат 
конкурентоспособността на МСП чрез 
подобряване на иновационната екосис-
тема и свързаните с нея инструменти, 
произтичащи от политиките в тази сфе-
ра. На Фондация „Приложни изследва-
ния и комуникации” беше поверена ро-
лята на консултант на методологията за 
разработване на планове за действие 
за всички партньорски организации. На 
местно равнище тя допринесе за нови 
концепции на Софийския фонд за ино-
вации и неговите средносрочни и дълго-
срочни мерки в подкрепа на научноиз-

следователски и развойни инициативи 
в творческите, дигиталните и културни-
те индустрии до постигане на пазарен 
успех. Допълнителен резултат от това 
сътрудничество беше и разширеният 
тематичен обхват на Фонда и интегра-
цията на цифровизацията, дигиталните 
умения и социалните иновации в конте-
кста на новите реалности вследствие на 
COVID-19. Сред ключовите нови мерки 
в подкрепа на иновациите са: специа-
лизирана гаранционна схема на Сто-
личния общински гаранционен фонд за 
МСП, акселератор за старт-ъп компании 
в София, работа с училища и учители по 
предприемачески и цифрови умения, 
както и новата финансова схема за ста-
билизиране и възстановяване, озагла-
вена „Кризата като възможност”, която 
беше активно популяризирана от Фон-
дацията и нейната мрежа от контакти с 
МСП.

по-нататъшни обществени консултации 
за създаване на по-благоприятна бизнес 
среда със значителни данъчни облекче-
ния, финансови и нефинансови мерки 
за мотивиране на бизнеса да предоста-
вя навременни и точни данни за своята 
научноизследователска и иновационна 
дейност.

През 2020 г., след редица консултантски 
проекти, изпълнени в Румъния, Хърва-
тия, Косово и Сърбия, Фондация „При-
ложни изследвания и комуникации” / 
АРК Консултинг, в сътрудничество със 
Съвместния изследователски център на 
Европейската комисия, стартира нова 
инициатива за подкрепа на два регио-
на в Украйна – Харков и Хмелницки – в 

усилията им да разработят стратегии за 
интелигентна специализация и да поста-
вят основите на процеса на предприе-
маческо откриване. Двата региона ще 
се възползват от експертни консултации 
и препоръки, базирани на напредъка на 
регионите в разработването на прио-
ритети за интелигентна специализация. 
Общата цел на експертната подкрепа е 
да подобри качеството на компонента за 
интелигентна специализация, който да 
бъде вграден в регионалните програми 
за развитие, като го приведе в съответ-
ствие с Рамката за интелигентна специа-
лизация на Съвместния изследователски 
център, част от Европейската политика 
за разширяване и съседство.
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Програма „Научна, технологична 
и иновационна политика”

Програмата „Научна, технологична и иновационна политика“ подпомага публич-
ните дебати за обществените предизвикателства, произтичащи от научните из-
следвания и иновациите. Програмата мобилизира представители на гражданско-
то общество, бизнеса, университетите, научноизследователските организации и 
институциите, отговорни за разработването и прилагането на секторни полити-
ки, в диалог за постигане на споделено разбиране за предстоящите трансфор-
мации и предизвикателства в технологичното развитие и иновациите, както и 
за изграждането на споделена визия за интегриране на принципа на отговорни 
наука и иновации в научната и иновационната политика. Въпреки смущенията в 
резултат на пандемията от COVID-19, през 2020 г. Програмата:

• Проведе проучване за влиянието на принципа на предпазните мерки върху 
развитието на регулаторната рамка на ГМО в България, като основният акцент 
бе насочен към парламентарните дебати за Закона за генетично модифицира-
ните организми;

• Продължи работата си по интегриране на принципа на отговорни наука и ино-
вации, както на организационно равнище, така и на равнище местни политики, 
чрез предоставяне на възможност на местните заинтересовани страни да раз-
работят системи за вземане на решения, основани на отговорност, предвиж-
дане и приобщаване;

• Подпомогна разработването на Етичен кодекс, съдържащ добри практики в 
сферата на научните изследвания и иновациите.

• Засили значително участието си в програма „Хоризонт 2020“, затвърждавай-
ки позицията си на най-успешния в страната научен институт с нестопанска 
цел, участващ в най-голямата Европейска програма за финансиране на научни 
изследвания и иновации, като в същото време разшири и партньорската си 
мрежа в Европа.
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Принцип на предпазните мерки – съгласуване на науката, общественото 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 околната среда. Този принцип 
се прилага при вземането на решения в 
случаи, в които съществуват възможни 
рискове, съчетани с голяма несигурност, 
но без наличие на доказана причина.

През 2020 г. Фондацията подготви проу-
чване за приложимостта на принципа на 
предпазните мерки в законодателство-
то за ГМО. Проучването е фокусирано 
върху развитието на парламентарните 
дебати за българския Закон за генетич-
но модифицираните организми от първо-
началното му приемане през 2005 г., като 
прави преглед на редица мнения и моти-
ви, представени от народни представи-
тели, държавни служители и експерти по 
време на пленарни заседания, както и в 

Лидерство в отговорните наука и иновации

Фондация ПИК активно работи за насър-
чаване и внедряване на отговорните 
наука и иновации (ОНИ) като основен 
принцип в НИРД в България, както и в 
организациите, финансиращи подобни 
дейности. 

В стремежа си да стане първенец по 
отговорни наука и иновации в България, 
през 2020 г. Фондация ПИК се присъеди-
ни към ETHNA System – международна 
инициатива, в която участват универси-
тети и изследователски центрове от осем 
европейски страни (Австрия, България, 
Дания, Естония, Германия, Португалия, 
Испания и Норвегия). Целта на ETHNA 
System е да разработи и приложи сис-
тема за етично управление в научните 
изследвания чрез прилагане на добри 
практики в сферата на отговорните наука 
и иновации във висши училища, органи-
зации, финансиращи научна дейност, и 
изследователски центрове. Специална 
структура, наречена ETHNA офис, ще 
бъде създадена и тествана от Фондаци-
ята. Четирите основни инструмента на 
ETHNA офиса са етичен кодекс, съдър-
жащ добри практики в сферата на НИРД, 
етична комисия по научните изследвания 
и иновациите, етична гореща линия за 

НИРД, както и индикатори за наблюде-
ние на напредъка в институционализи-
рането на отговорните наука и иновации. 
Тези инструменти ще подкрепят внедря-
ването на принципите на отговорните 
наука и иновации чрез предоставяне на 
насоки и инструменти за управление на 
ОНИ политиките и дейностите в органи-
зацията.

През 2020 г., Фондацията също така 
допринесе за насърчаване на ОНИ прак-
тиките на местно и регионално равнище. 
Фондацията продължи сътрудничеството 
си с община Габрово в разработването 
на новаторски подход към територи-
алния процес за вземане на решения с 
участието на обществото чрез подпома-
гане на сътрудничеството между мест-
ните участници в системата на НИРД. 
Програма „Научна, технологична и ино-
вационна политика“ предостави мето-
дическа подкрепа при разработването 
и подготовката на процеса за повторно 
консултиране на местните заинтересо-
вани страни, включително граждани, 
като по този начин подпомогна обмена 
на идеи между гражданите, изследовате-
лите, местния бизнес и представителите 
на местната власт.



33

Годишен отчет 2020 г. 

рамките на заседания на съответните 
парламентарни комисии. Проучването 
проследява дебатите, свързани с важ-
ните промени в Закона, и дава пример 
за това как мислене, което предполага 
най-висока степен на заплаха и вреда, 
може да формира регулаторния надзор. 

Също така, анализът подчертава слож-
ността при разработването и прилага-
нето на разпоредби, свързани с научна 
несигурност, технологична сложност 
и обществено недоверие, и представя 
предизвикателствата в диалога между 
учени, законодатели и общественост.

Трансформиране на моделите на потребление на енергия в домакинствата

През 2020 г. Фондацията продължи да 
насърчава ефективното и по-отговорно 
потребление на енергия в домакинствата 
в Европа. Изградена като платформа за 
електронно обучение с отворен достъп, 
ACT4ECO помага на европейските потре-
бители да научат повече за различните 
аспекти на ефективното потребление на 
енергия. Конкретни теми предоставят ин-
формация за това как да произвеждаме 
собствена енергия, как да управляваме 
по-добре енергийното си потребление, 
как да подобрим енергийната ефектив-
ност на дома си, как да бъдем умни по-
требители на енергия и как устойчиво 
да използваме енергията в дългосрочен 
план. Платформата беше тествана пилот-
но в средата на 2020 г. и беше напълно за-
вършена и въведена в експлоатация през 
месец октомври.

Фондацията взе участие в три междуна-
родни инициативи, които допринесоха за 
припознаването ú за застъпник в облас-
тта на отговорното енергийно потребле-
ние и енергийната ефективност. Заедно 
с осем партньорски организации, участ-
вали в разработването на платформата 
ACT4ECO, Фондацията отбеляза Седми-
цата на устойчивата енергия в ЕС (юни 
2020 г.), Международния ден за защита на 
озоновия слой (септември 2020 г.) и Сед-
мицата на регионите в ЕС/Зелена Европа 
(октомври 2020 г.). Две от тези събития – 
Седмицата на устойчивата енергия в ЕС 
и Седмицата на регионите в ЕС/Зелена 
Европа – бяха използвани като възмож-
ност за повишаване на осведомеността 
на домакинствата относно важността 
на устойчивото потребление на енергия 
чрез насърчаване на множеството дей-

Представяне на платформата Act4Eco по време на онлайн събитие, посветено на 
Международния ден за защита на озоновия слой, 16 септември 2020 г.
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ности и мерки, достъпни на платформата. 
В чест на Международния ден за защита 
на озоновия слой, Фондацията и нейните 
партньори проведоха уебинар, по време 
на който, заедно с представител на Про-
грамата за околна среда на ООН, диску-
тираха връзката между озоновия слой и 
изменението на климата, както и значе-
нието на информираността и действията 
на потребителите за възстановяване на 
озоновия слой.

За да допринесе за изграждането на 
информирана общност от потребители 

с устойчив интерес към темата за енер-
гийната ефективност, Фондацията съз-
даде специална Фейсбук група, където 
редовно се публикуват статии, свързани 
с устойчивото потребление на енергия, 
насърчавайки членовете на групата да 
участват в диалог и споделено учене. 
Фондацията организира редица успешни 
промоционални кампании, като послани-
ци на ACT4ECO и #пестяенергиязащото, 
с цел да вдъхнови членовете на група-
та активно да подкрепят прехода към 
по-устойчиви модели на потребление на 
енергия в европейските домакинства.
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Програма „Безопасен интернет“

Повече от 16 г. Фондация ПИК работи в областта 
на защитата на децата в интернет като коорди-
натор на националния Център за безопасен ин-
тернет (НЦБИ).

Фондацията поддържа онлайн Гореща линия за подаване на сигнали за незакон-
но или вредно за деца съдържание и поведение онлайн и проследява работата 
на Консултативната линия за безопасност на децата в интернет, поддържана от 
партньорската Асоциация „Родители“.

НЦБИ е член на Международната асоциация на интернет горещи линии (INHOPE) 
и на европейската мрежа от центрове за безопасен интернет (Insafe), обединени 
в мрежата „По-добър интернет за децата“ (Better Internet for Kids), и е представи-
тел на България в изследователските мрежи „Децата на ЕС онлайн“ и „Децата на 
света онлайн“.

Фондацията е член и на Европейската мрежа за превенция на престъпността 
(ECPN) и на Мрежата за противодействие на радикализацията (RAN). От 2018 г. е 
член на Младежкия панел към НЦБИ и представлява България в Съвета на децата 
към мрежата на Юрочайлд.

През 2018 г. българският Център за безопасен интернет получи за втори път Сер-
тификат за качество от INHOPE и е доверен партньор на Фейсбук и Гугъл.
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През 2020 г. Центърът за безопасен 
интернет осъществи множество различ-
ни дейности в областта на защитата на 
децата в интернет, въпреки безпреце-
дентната извънредна обстановка. Коро-
навирусната пандемия и превантивните 
мерки, въведени от Министерството на 
здравеопазването, включиха и две наци-
онални карантини – между март и май и 
през декември. Фондация ПИК поддър-
жаше онлайн Гореща линия за сигнали за 
незаконно и вредно за деца съдържание 
и поведение в интернет в тясно сътруд-
ничество с партньорските горещи линии 
от Международната асоциация на интер-

нет горещи линии, Главна дирекция за 
борба с организираната престъпност и 
Интерпол и осъществяваше мониторинг 
на Консултативната линия, поддържана 
от партньорската Асоциация „Родители“. 
Сигналите за сексуална експлоатация на 
дете онлайн се проверяват и се предават 
за последващи действия на ГДБОП. На 
Консултативната линия обучени в област-
та на детската безопасност в интернет 
психолози продължиха да консултират 
деца, родители и учители за правилни 
действия при инциденти или проблем с 
дете в интернет.

Всеки потребител на интернет може да подаде сигнал за незаконно
или вредно за деца съдържание или поведение в интернет, ако желае и анонимно, 

през онлайн форма за сигнали на сайта на НЦБИ.

През 2020 г. онлайн Горещата линия об-
работи общо 17 855 сигнала, от които 17 
081 касаеха съдържание на сексуална 
експлоатация на дете, 16 насочиха към 
еротично съдържание с участие на дете, 
19 бяха за опити за сексуално подмам-
ване на дете. От всички тях, 680 сигнала 
бяха предадени на Сектор „Киберпрес-
тъпност“ на ГДБОП, 17 026 бяха препра-
тени по компетентност на партньорски 
горещи линии членове на INHOPE, 3 бяха 
насочени към други български институ-
ции и в 2 случая беше поискано сваляне 

на неподходящо съдържание от съответ-
ния собственик.

През годината, Консултативната линия 
за безопасност в интернет проведе 459 
консултации по различни проблеми: от 
онлайн тормоз през настройки за сигур-
ност и проблемно ползване на интернет 
и устройства от деца. От тях 19 бяха свър-
зани с потенциално вредно за деца съ-
държание, 45 касаеха проблеми със си-
гурността на компютърното устройство, 
11 бяха свързани с проблеми с личните 
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данни, 18 – с онлайн репутацията, 26 бяха 
в областта на дигитално-медийната гра-
мотност, имаше 25 случая на онлайн тор-
моз, 16 – на сексуален тормоз, 18 касае-
ха сексуално изнудване или подмамване. 

В допълнение към пряката защита и под-
крепа на деца, сблъскали се с конкретен 
онлайн риск, както и участието в редица 
изследователски проекти в областта на 
онлайн безопасността и виктимизация-
та на деца в интернет, Фондацията раз-
работи и приложи на практика различни 
обучителни методики за превенция на 
онлайн посегателствата срещу деца. С 
тази цел, Фондацията инициира създава-
нето на работна група от професионални 
учители, университетски преподаватели 
и представители на Министерството на 
образованието и науката.

Наложила се с експертност и професио-
нализъм, Фондация „Приложни изслед-
вания и комуникации“ участва в редица 
национални и международни дейности и 
работни групи за разработване на стра-
тегии и предложения за промени в зако-
нодателството, системата на социалните 
услуги и образованието. Екипът на НЦБИ 
редовно провежда обучения на деца, 
младежи, родители, учители и други про-
фесионалисти и организира инициативи 
за повишаване на осведомеността за 
онлайн рисковете за деца. Експерти-
те участват в работни групи и срещи по 
линия на Европейската мрежа за пре-
венция на престъпността и Мрежата за 
противодействие на радикализацията, 
на които споделят своя опит в областта 
на защитата на децата от посегателства 
в интернет. Организацията е със статут 
на доверен партньор на Фейсбук и Гугъл, 
което позволява по-бърза реакция при 
сериозен риск за дете.

Пряката защита и помощ на застраше-
ни деца в интернет са основни прио-
ритети за Фондацията, но не по-малко 
важно място заема превенцията. През 
2020 г. беше разработена методика за 

подготовка на младежи за обучители на 
връстници. Членове на Младежкия па-
нел към Центъра за безопасен интернет 
и представители на три средни училища 
в София преминаха квалификация за 
провеждане на обучителни сесии с тех-
ни връстници. Учители от трите училища 
бяха запознати с методите за подкрепа 
на младежите обучители, както и с мето-
диката за подготовка на нови ученици за 
обучители на връстници.

В рамките на международен проект, Фон-
дацията участва в разработването на три 
инструмента за повишаване на дигитал-
но-медийната грамотност, включващи 
онлайн образователна игра и методика 
за обучение на връстници. Тези методи 
ще помогнат на младите хора да разви-
ват своето критично мислене, да изразя-
ват мнение и да дават идеи за разреша-
ване на различни социални проблеми.

Експертите на организацията разрабо-
тиха методика за развиване на критично 
мислене и толерантност чрез повишава-
не на медийната и дигиталната грамот-
ност в средните училища, която включва-
ше и обратна връзка от учители, които я 
тестваха със своите ученици. Методиката 
включва десет занятия, фокусирани вър-
ху различни дигитално-медийни умения – 
комуникационни умения, оценка и анализ 
на информация, работа в екип, емоцио-
нална интелигентност и др. като преван-
тивен механизъм срещу радикализиране 
и екстремизъм сред младите хора.

През 2020 г. бяха разработени и 3 мето-
дически наръчника за противодействия 
на дискриминационните антиромски сте-
реотипи, манипулации и дезинформация: 

• методически наръчник за разпоз-
наване на фалшиви новини, дезин-
формация и манипулация, касаещи 
общо социални проблеми и в част-
ност – антиромските наративи;

• практически наръчник за развиване 
на капацитета на ромски лидери, 
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активисти и медиатори чрез запоз-
наването им с нужните методи и 
подходи зa разпознаване и проти-
водействие на фалшиви новини и 
дезинформация, подсилващи анти-
ромските нагласи и стереотипи;

• практически наръчник за учители 

за обучение на учениците за иден-
тифициране и да противодействие 
на езика на омразата, дезинфор-
мацията и манипулациите, които 
подсилват расистките стереотипи и 
подклаждат омраза към ромите.

В помощ на учители, родители и младежи, Центърът за безопасен интернет 
създаде с подкрепата на Теленор 20 кратки анимирани видеа, посветени на 

различните рискове онлайн и начините за избягването им

През 2020 г. Фондацията приложи на 
практика разработен холистичен модел 
за развиване на дигитално-медийната 
грамотност в училище на базата на за-
дължителния учебен материал от 1 до 12 
клас. След поредица от обучения, учи-
телският колектив на 90-о СОУ в София 
започна системното прилагане на моде-
ла, който включва и модул за системна 
работа с родителите и изграждане на 
сплотена училищна общност. Учители-
те разработиха свои учебни планове, а 
експертите от Фондацията наблюдаваха 
провеждането на занятията, след което 
се обсъждаха положителните и негатив-
ните страни на модела с цел неговото 
усъвършенстване. По време на извън-
редната епидемична обстановка се на-
ложи занятията, наблюденията и обсъж-
данията да бъдат провеждани онлайн, 
но това не спря процеса на прилагане и 
развиване на модела.

През изминалата година над 1500 деца, 
около 560 учители, 430 родители и над 410 
професионалисти (образователни екс-
перти, училищни психолози, социални 
работници, представители на местните 
комисии за борба с трафика на хора и за 
борба срещу противообществени прояви 
на малолетни и непълнолетни) участваха 
в различни обучения и образователни 
инициативи, както онлайн, така и при-
съствено.

През последните 6 години Фондацията 
прилага обучителната програма „Кибер-
скаут“, която през 2017 г. беше класирана 
на 9-то място в Европа от Европейската 
мрежа за превенция на престъпността. 
Програмата придоби голяма популярност 
сред училищата, които кандидатстват за 
обучения на техни 11-12 годишни учени-
ци. Участвалите в обученията училища 
дават висока оценка на резултатите, ви-
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дими и от дейностите, които обучените 
ученици организират след това за свои-
те връстници. Преди обявяването на из-
вънредното положение бяха обучени 150 
петокласника от 8 училища в 5 града. Ко-
муникацията с обучените киберскаути се 
поддържаше онлайн, като те получаваха 
„мисии“, които трябваше да изпълняват, 
за да могат да се включат в национално-
то състезание за трите най-добри отряда 
киберскаути. В тези мисии учениците ор-
ганизираха различни дейности и иници-
ативи сред техните съученици с цел да 
ги запознаят с опасностите в интернет, 
начините за избягването им и как могат 
да получат съдействие и помощ от Цен-
търа за безопасен интернет при проблем 
онлайн. С подкрепата на техните учите-
ли, които също минават кратко обучение, 
обучените киберскаути успяха да достиг-
нат до над 500 техни връстници.

През август беше проведено и обучение 
на 20 професионалисти от различни ор-
ганизации и институции, които ще могат 
да се включват като обучители при след-
ващите обучения на киберскаути в стра-
ната.

От 2010 г. Фондацията работи активно в 
областта на младежкото участие чрез 
Младежкия панел към Центъра за безо-
пасен интернет. Панелът се състои от 15 
доброволци на възраст между 14 и 18 го-
дини, които преминават през различни 
обучения и се включват в дейностите на 
Центъра. През февруари, по повод меж-
дународния Ден за безопасен интернет, 
членовете на Младежкия панел разра-
ботиха сценарий и проведоха интерак-
тивно събитие с участници, сред които 
бяха отличените с работата си киберска-
ути от страната, техните учители и пред-
ставители на различни институции и ор-
ганизации. В резултат на събитието бяха 
разработени препоръки за родители как 
да осигурят по-безопасно ползване на 
интернет за децата си.

Представители на Младежкия панел орга-
низираха и се включиха в разнообразни 
събития и инициативи като Националния 
младежки форум Voice It, организиран от 
Националната мрежа за децата. Поради 
извънредната обстановка форумът беше 
излъчван онлайн, а двама представители 
на Младежкия панел участваха в плани-
рането и бяха домакини на основната 
дискусия, посветена на противодействи-
ето на дискриминацията.

Двама от членовете на Младежкия панел 
са част и от Младежката мрежа „Мега-
фон“ към Националната мрежа за деца-
та. Те участват в различни дейности, като 
една от тях е посветена на събирането и 
представянето на мненията на младите 
хора в страната по разнообразни теми, 
които представляват интерес за тях. 
Чрез гласуване на другите членове на 
Мрежата, представител на Младежкия 
панел на НЦБИ беше избран да предста-
влява България в Съвета на децата към 
европейската мрежа Юрочайлд и беше 
включен в престижен списък на „Вашинг-
тон таймс“ с други 11 младежи от света, 
които чрез дейността си са допринесли 
за своята страна и младите хора. Този 
избор получи широко отразяване от ме-
диите в България.

За поредна година Коалицията за медий-
на грамотност, която обединява над 20 
организации и чийто съосновател е Фон-
дация „Приложни изследвания и комуни-
кации“, проведе Дни на медийната гра-
мотност с различни инициативи, събития 
и дейности, които започнаха от между-
народния Ден за безопасен интернет. В 
рамките на кампанията, Фондацията под-
готви и разпространи планове за занятия 
за развиване на дигитално-медийна гра-
мотност за различните възрастови групи, 
насоки за учителите и планове за срещи 
с родителите, посветени на тази тема.

Фондацията успя бързо да се адаптира 
към ограниченията по време на извън-
редното положение и извънредната епи-
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демична обстановка и проведе десетки 
уебинари и онлайн обучения по темите 
за безопасността на децата в интернет. 
Бяха разработени онлайн викторини, 
разпространени чрез мрежата на Бъл-
гарския Червен кръст, образователни 
видеоматериали, достъпни в канала на 
НЦБИ в Ютюб, както и препоръки към 

учители и родители за по-безопасно и 
ефективно провеждане на дистанцион-
ното обучение на учениците. Няколко 
онлайн проучвания дадоха представа за 
нагласите, резултатите и проблемите, с 
които се сблъскват учениците и техните 
учители при дистанционното обучение.



ВТОРА ЧАСТ

Управление
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Институционално развитие

Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“ е организация с нестопан-
ска цел, осъществяваща общественопо-
лезна дейност. До 2017 г. Фондацията е 
регистрирана в Софийски градски съд 
и в Централния регистър на юридиче-
ските лица при Министерството на пра-
восъдието. През 2018 г. Фондацията е 
пререгистрирана, съгласно изменения-
та в националното законодателство, в 
публичния Търговски регистър и регистър 
на юридическите лица с нестопанска цел, 
воден от Агенцията по вписванията към 
министъра на правосъдието. Юридиче-
ските лица с нестопанска цел за осъще-
ствяване на общественополезна дейност 
имат редица допълнителни задължения, 
сред които ежегодно да изготвят и зая-
вяват за обявяване в регистъра годишен 
доклад и финансов отчет.

АРК Консултинг ЕООД е основана през 
2006 г. от Фондация ПИК с цел да раз-
вива експертизата на Фондацията в 
нови области, а именно предоставянето 
на консултантски услуги в областта на 
иновациите и информационните и кому-
никационните технологии. АРК Консул-
тинг разработва и изпълнява проекти 
по рамковите програми на ЕС за научни 
изследвания, технологично развитие и 
иновации, Кохезионния и Структурните 
фондове. Фондацията и АРК Консултинг 
ЕООД формират Групата на Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации.“

През 2020 г. в Групата на Фондация ПИК 
бяха заети 23-ма души, както и редица 
консултанти на непълно работно време. 
Екипът се състои от млади, добре образо-
вани и високо мотивирани хора и опитни 
експерти, уважавани за своя професио-
нализъм и високо качество на работа.

През 2020 г. Групата на Фондацията 
работи по изпълнението на 22 проекта 

и 6 договора за услуги, подкрепени от 
Съвместния изследователски център 
на ЕК, Изпълнителната агенция за науч-
ни изследвания на ЕК, Изпълнителната 
агенция за иновации и мрежи на ЕК, 
Изпълнителната агенция за МСП (ЕК), 
ГД „Правосъдие и потребители“ (ЕК) и 
ГД „Миграция и вътрешни работи“ (ЕК), 
Програма Интеррег Европа, Норвежката 
национална агенция (Еразъм+), Фонда-
ция ОАК, белгийската изследователска 
компания Applica, Механизмите на ЕИЗ 
и Норвежкия финансов механизъм за 
периода 2014-2021, Националния инова-
ционен фонд, ОП „Добро управление“, 
Фонд „Активни граждани“, Министерския 
съвет на Република България, Мини-
стерството на регионалното развитие и 
благоустройството, Фондация „Конрад 
Аденауер“ и Теленор България ЕАД.

 Фондацията се управлява в съответствие 
с принципите на доброто управление, 
отчетността и прозрачността. Прилагане-
то 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 
информиране на широката общест-
веност;

• 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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Independent Auditors’ Report

To the Board of Trustees of 
the APPLIED RESEARCH AND COMMUNICATIONS FUND 

Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the consolidated financial statements of the Applied Research and 
Communications Fund and its consulting arm ARC Consulting EOOD (together referred to as 
"the Group"). These comprise the consolidated statement of the Group’s financial position as 
of 31 December 2020 and the consolidated statements of comprehensive income, changes in 
equity and cash flows for the year then ended, as well as a summary of significant accounting 
policies and other explanatory notes.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all 
material respects, the financial position of the Group as of 31 December 2020, its financial 
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the International 
Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European Union (EU).

Basis for expression of opinion

We have performed our audit in accordance with the International Standards on Auditing 
(ISA). Our responsibilities as per these standards are further described in the Auditor’s 
Responsibility section of our report. 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 Law 
on the Independent Financial Audit (LIFA), applicable to our audit of consolidated financial 
statements in Bulgaria. We have also complied with our other ethical responsibilities as per 
the requirements of LIFA and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Other information, different from the consolidated financial statements and the 
auditor’s report

The Group’s management is responsible for other information. Other information comprises 
the report on the activity prepared by the management in accordance with Chapter Seven of 
the Law on Accountancy of the Republic of Bulgaria, but excludes the consolidated financial 
statements and our auditor’s report.

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

In auditing consolidated financial statements, our responsibility is to read the other 
information and thus to assess whether this other information is substantially inconsistent 
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with the consolidated financial statements or with our knowledge obtained during the audit, 
or in another way appears to contain material misstatement. If, based on the work we have 
performed, we conclude there is material misstatement in this other information, we are 
required to report this fact.

We have nothing to report in this respect.

Supplementary reporting requirements laid down in the Law on Accountancy of the 
Republic of Bulgaria

In addition to our responsibilities and reporting in compliance with ISA, in reference to the 
report on the activity we have followed the procedures supplementing ISA requirements 
as per the Instructions of the professional organisation of certified public accountants and 
registered auditors in Bulgaria – Institute of Certified Public Accountants (ICPA) – issued on 
29 November 2016 and endorsed by its Managing Board on 29 November 2016. These are 
procedures on verification whether such other information is present and on examination 
of its form and content, designed to assist us in forming an opinion on whether this other 
information contains the disclosures and reports laid down in Chapter Seven of the Law on 
Accountancy. 

Opinion in reference to Art. 37, Para. 6 of the Law on Accountancy of the Republic of 
Bulgaria

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

– the information included in the report on the activity for the financial year for which
consolidated financial statements were prepared corresponds to the consolidated
financial statements;

– the report on the activity was prepared in compliance with the requirements of Chapter
Seven of the Law on Accountancy;

– the report on payment to governments for the financial year for which consolidated
financial statements were prepared, was presented and prepared in compliance with
the requirements of Chapter Seven of the Law on Accountancy.

Management’s responsibility for the Consolidated Financial Statements 

The management is responsible for the preparation and fair presentation of these 
consolidated financial statements in accordance with IFRS as adopted by the EU, and for 
such internal control as the management determines is necessary to enable the preparation 
of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due 
to fraud or error.

During the preparation of consolidated financial statements, the management is responsible 
for evaluating the ability of the Group to continue its operation as a going concern, disclosing, 
when applicable, issues related to the assumption about a going concern and using the 
accounting basis on the grounds of the assumption about a going concern, unless the 
management has the intention to liquidate the Group or to suspend its activity, or has no 
other alternative but to take such action.

Auditor’s responsibility

We aim to obtain reasonable assurance that the consolidated financial statements as a 
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 
auditor’s report containing our auditor’s opinion. Reasonable assurance is a high degree of 
assurance, but is not a guarantee that an audit performed in accordance with ISA shall in all 
cases reveal material misstatement if such misstatement is present. Misstatements may arise 
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as a result of fraud or error and are considered material if it would be reasonable to expect 
that, independently or in aggregate, they could impact the economic decisions of consumers 
taken on the basis of these financial statements.

As part of the audit complying with IAS, we use professional judgment and keep professional 
skepticism throughout the audit. We also:

– identify and assess the risks of material misstatement in the consolidated financial
statements, whether due to fraud or error; we design and perform audit procedures in
response to these risks, and we obtain sufficient and appropriate audit evidence, so as
to provide basis for our opinion. The risk of not revealing material misstatement which
is due to fraud, is higher than the risk of not revealing material misstatement which is
due to error, as fraud could vary from secret arrangement, through forgery, intentional
omissions, and statements aiming to deceive the auditor, to internal control neglect or
circumvention;

– consider internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion
on the effectiveness of the Group’s internal control;

– evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and the related statements made by management;

– make a conclusion about the appropriateness of the accounting basis used by the
management on the grounds of the assumption for a going concern and the audit
evidence obtained about whether material uncertainty is present concerning events
or circumstances which could cause significant doubts about the ability of the
Group to continue operation as a going concern. In case of finding such material
uncertainty, we are obliged to draw attention in our auditor’s report to the disclosures
in the consolidated financial statements relevant to that uncertainty, or, in case these
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, due to future
events or circumstances the Group could suspend its operation as a going concern;

– evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements, including disclosures, and whether the consolidated financial statements
present the fundamental transactions and events in a reliable manner.

____________________________

Stoyan Donev

Registered Auditor

27 July 2021
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Applied Research and Communications Fund (the Group)

Consolidated Statement of Financial Position, 31 December 2020

(all amounts in BGN thousand) Note For the year ending:
31 December 2020 31 December 2019

Assets
Property, plant and equipment 5 34 14
Intangible assets 6 19 2
Investment property 7 37 38
Total non-current assets 90 54

Trade and other receivables 8 350 572
Cash and cash equivalents 9 5,138 1,858
Total current assets 5,488 2,430

Total assets 5,578 2,484

Equity 1,938 2,013

Liabilities
Payables to partners and suppliers 10 2,760 50
Deferred financing 11 880 421
Total current liabilities 3,640 471
Total liabilities 3,640 471

Total equity and liabilties 5,578 2,484

These consolidated financial statements were approved by the Board of Trustees on 26 July 2021. 
They were signed on behalf of the Board of Trustees by:

Nikolay Badinski
Executive Director
26 July 2021

Initialled for identification purposes in reference to the audit report:

Stoyan Donev
Registered Auditor
27 July 2021
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(all amounts in BGN thousand) Note For the year ending:
31 December 2020 31 December 2019

Revenues from grants financing 12 1,034 1,300
Cost of sales 15 (946) 1,173
Gross profit 88 127
Other operating income 354 706
Administrative expenses 15 (493) (752)
Impairment losses (20) –
Revenue from operating 
activities

(71) 81

Financial income 2 3
Financial expenses (4) (7)
Net financing costs 13 (2) (4)

Profit before income tax 73 77
Income tax expense 14 (1) (7)
Net profit for the period 74 70
Other comprehensive income – –

Total comprehensive income 74 70

Applied Research and Communications Fund (the Group)

Consolidated Statement of Comprehensive Income, 31 December 2020

These consolidated financial statements were approved by the Board of Trustees on 26 July 2021. 
They were signed on behalf of the Board of Trustees by:

Nikolay Badinski
Executive Director
26 July 2021

Initialled for identification purposes in reference to the audit report:

Stoyan Donev
Registered Auditor
27 July 2021
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Applied Research and Communications Fund (the Group)

Consolidated Statement of Changes in Equity, 31 December 2020

(all amounts in BGN thousand) Note Retained earnings

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

Balance as of 1 January 2020 2,013
Net profit for the year (74)
Other changes (1)
Balance as of 31 December 2020 1,938

These consolidated financial statements were approved by the Board of Trustees on 26 July 2021. 
They were signed on behalf of the Board of Trustees by:

Nikolay Badinski
Executive Director
26 July 2021

Initialled for identification purposes in reference to the audit report:

Stoyan Donev
Registered Auditor
27 July 2021
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(all amounts in BGN thousand) Note For the year ending:
31 December 2020 31 December 2019

Cash generated from operations
Profit before income tax 73 77

Adjustments for:
Depreciation 7 7
Changes in working capital:
(Increase)/decrease of trade and other 
receivables

282 329

(Increase)/decrease of trade and other
payables

2,754 (856)

(Increase)/decrease of deferred financing 242 20
Net cash from operating activities 3,212 (423)
Income tax paid – –
Net cash generated from operating activities 3,212 (423)

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

(25) (6)

Cash flows from financing activities
Interest and commissions paid 93 (7)
Net cash used in financing activities 93 (7)
Net increase/(decrease) in cash and cash 
equivalents

3,280 (436)

Cash and cash equivalents at the beginning of 
the year

1,858 2,294

Cash and cash equivalents at the end
of the year

9 5,138 1,858

Applied Research and Communications Fund (the Group)

Consolidated Cash Flow Statement, 31 December 2020

These consolidated financial statements were approved by the Board of Trustees on 26 July 2021. 
They were signed on behalf of the Board of Trustees by:

Nikolay Badinski
Executive Director
26 July 2021

Initialled for identification purposes in reference to the audit report:

Stoyan Donev
Registered Auditor
27 July 2021



8

1. Background and activities

The Applied Research and Communications Fund (ARC Fund), is a European think-and-action 
tank in the area of innovation, business support and technology transfer, established in 1991. ARC 
Fund provides:

● advice and advocacy on science- and evidence-based national, regional and local level
innovation policies and strategies;

● research and analyses of development trends and policy options for supporting
entrepreneurship and innovation for smart specialisation and industrial transformation;

● innovative educational methodologies for building digital and media literacy in young
people and for creating a safer internet environment;

● public-private partnership and foresight know-how for addressing specific issues of
innovation-based competitiveness, digitalisation and green transformation.

The consolidated financial statements of ARC Fund for the year ended 31 December 2020 
comprise the ARC Fund and its consulting arm ARC Consulting EOOD (together referred to as 
“the Group“).

ARC Fund owns 100% of the share capital of its consulting arm ARC Consulting EOOD. The 
company offers consulting services in the fields of innovation and information and communication 
technologies, as well as advisory services in the design and implementation of international 
projects. ARC Consulting EOOD is a limited liability company established in the Republic of 
Bulgaria and registered by Sofia City Court under file No 9428/2006 on 28 August 2006.

As of 31 December 2020 the Group has 28 employees.

These consolidated financial statements were approved by the ARC Fund‘s Board of Trustees on 
26 July 2021.

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

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the ARC Fund and its 
consulting arm as of 31 December each year. The financial statements of the consulting arm are 
prepared for the same reporting period as those of the parent Group, 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 unrealised gains resulting from intra-group 
transactions are eliminated in full. Unrealised losses are also eliminated, but considered an 
impairment indicator of the asset transferred. The consulting arm is 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. The accounting policies of the consulting arm have been 
changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Consulting arms are all entities (including special purpose entities) over which the Group has the 

Applied Research and Communications Fund (the Group)

Notes to the Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2020

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

The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of entities 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.

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 entity 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 the 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 2020 are not early adopted by the Group because the management 
of the Group believes that they are not 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 2020 are not early adopted by the Group. They are not relevant to the Group, 
although they may affect accounting for future transactions and events.

Applied Research and Communications Fund (the Group)
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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".

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 commences 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 25 years
Computers and equipment  2 years
Vehicles 4 years
Fixtures and fittings 2 – 6.67 years

Property, plant and equipment is depreciated from the day following the acquisition date and for 
internally generated assets – from the day 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 

Applied Research and Communications Fund (the Group)
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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. The 
management determines the classification of its investments at initial recognition and re-evaluates 
this designation at every reporting date.

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 2020.

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 amortised 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 a non–fixed period of time and which can be sold when the Group needs 
resourses or at change of interest rates. They are included in non-current assets, unless the 
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.

Applied Research and Communications Fund (the Group)
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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 
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 
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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.

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, when 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 the 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.

Applied Research and Communications Fund (the Group)
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3. Financial risk management

3.1. Impact of the general economic environment

Impact of the ongoing global crisis

In 2020, the global economy was severely hit by the COVID-19 pandemic. As a result of constraints 
on the free movement of people and goods and the rise of unemployment, all EU member states, 
including Bulgaria, went into a deep recession. The shock of anti-epidemic measures was 
mitigated by a considerable slackening of cash and budgetary restriction both globally and in the 
EU. The Bulgarian government was no exception, although the measures it took were narrower in 
scope. The COVID crisis is expected to dominate global economic activity as the major factor for 
the next couple of years. Bulgaria’s economic growth prospects, both short and mid-term, remain 
uncertain. They are exacerbated by the political crisis in the country caused by failed attempts to 
form a regular government.

In May 2020, the EU proposed a Recovery and Resilience Plan to tackle the economic and social 
damages incurred by the COVID-19 pandemic. The plan was partially covered by re-allocations 
in the European Commission’s budget. Thus, some of the EU funds to which the Group was 
beneficiary have also been restructured and resources redirected to overcoming the health crisis 
and the consequences of the pandemic. This could reduce the Group’s opportunities to apply for 
funding of the topics at the core of its analytical work. This type of risk will also be heightened for 
the period 2021 – 2022 by the EU’s transition to a new programming period and the ensuing delay 
of announcing new funding opportunities. On the other hand, the Group is implementing over 10 
actions under the Horizon 2020 program (whose total budged equals EUR 80 billion), while the 
budget of its successor in the next 7-year programming period – Horizon Europe – amounts to the 
record EUR 95.5 billion. This fact is likely to have a positive effect on the Group’s activities.

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 stayed high in 2020. 
Bulgaria has continued with its Eurozone and Schengen bid, and these processes are expected 
to continue facing difficulties and deviations from plan.

In 2020, as a next step to adopting the Euro, Bulgaria joined ERM II – the EU’s exchange rate 
mechanism – in order to advance its economy’s accession to the Eurozone. The Euro is currently 
the second ranking global reserve currency after the US dollar. The country will most likely 
adopt the Euro in 2024, which is expected to enhance foreign investments and possibly affect 
organisations such as the Group in a positive way. Over 50% of the funds of the Group are in 
its Euro bank accounts. Since 1 October 2020, the European Central Bank has been exercising 
direct supervision over the key credit institution in Bulgaria. The Group’s bank accounts are in 
institutions present on this supervision list, which is an additional source of security.

The management is unable to predict all developments which could have an impact on the sector 
and the 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. The management will continue to monitor these risks on a 
regular basis and take 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 the management's cash flow forecasts and assessment 
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of the impairment of financial and non-financial assets. To the extent that information is available, 
the 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, price 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

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.

Price risk

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 a 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.

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 – – –

As of 31 December 2020 Up to 1 
year

Between 1 
and 2 years

Between 2 
and 5 years

Over 5 
years

Trade and other payables  2,760 – – –
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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.

Impairment of loans and receivables

Impairment of receivables is determined based on the 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

Cost As of 31 December 2019 Additions Disposals As of 31 December 2020

Computers 84 25 – 109

Vehicles 144 – – 144

Fixtures & fittings 18 – – 18

Other assets 3 – – 3

Total 249 25 14 274

Depreciation As of 31 December 2019 Additions Disposals As of 31 December 2020

Computers 70 6 1 75

Vehicles 144 – – 144

Fixtures & fittings 19 – – 18

Other assets 3 – – 3

Total 235 6 1 240

Carrying amount As of 31 December 2019 Additions Disposals As of 31 December 2020

Computers 14 19 (1) 34

Vehicles – – – –

Fixtures & fittings – – – –

Other assets – – – –

Total 9 19 (1) 34
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For the year ending:

31 December 2020 31 December 2019

As of 1 January

Carrying amount at the beginning of the 
period

38 39

Depreciation charge (1) (1)

Carrying amount at the end of the period 37 38

As of 31 December

Cost 54 54

Accumulated depreciation (17) (16)

Carrying amount 37 38

7. Investment property

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

Depreciation As of 1 December 2019 Additions Disposals As of 31 December 2020

Software – – – –

Intellectual property – 1 – 1

Total – 1 – 1

Carrying amount As of 1 December 2019 Additions Disposals As of 31 December 2020

Software – 18 – 18

Intellectual property 2 (1) – 1

Total 2 17 – 19

Applied Research and Communications Fund (the Group)

Notes to the Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2020
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Cost As of 1 December 2019 Additions Disposals As of 31 December 2020

Software – 18 – 18

Intellectual property 2 – – 2

Total 2 18 – 20

6. Intangible assets
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8. Trade and other receivables

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

9. Cash and cash equivalents

10. Trade and other payables

For the year ending:

31 December 2020 31 December 2019

Cash at hand 12 9

Cash in bank accounts 5,126 1,849

Total 5,138 1,858

Short-term liabilities For the year ending:

31 December 2020 31 December 2019

Salaries and social securities payables 22 22

Tax – 1

Corporate tax payables 1 2

Payables to partners 2,365 –

Letter of credit 389 –

Other – 25

Total 2,760 50

Applied Research and Communications Fund (the Group)

Notes to the Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2020
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For the year ending:

31 December 2020 31 December 2019

Trade receivables 470 576

Less: impairment provision of trade payables (111) (91)

Trade receivables, net 339 485

VAT refund 2 –

Other 9 87

Total 350 572
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Deferred financing related to projects: For the year ending:

31 December 
2020

31 December 
2019

European Commission (EC) – Energy Conscious Consumers 
(ECO2)

– 122

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

2 59

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

– 59

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

12 69

OAK Foundation – Holistic Model for Safer School and Commu-
nity by Building Digital Era Competences (OAK – 2020 – 3)

– 35

EC – Media Information Literacy “Village“ to Empower Young 
People for Active Participation (MILagers)

13 25

EC – Resilient Youth against Far-Right Extremist Messaging 
Online (YouthRightOn)

11 48

EC – Ethics Governance System for RRI in Higher Education, 
Funding and Research Centres (ETHNA System)

144 –

EC – Challenging Anti-Gypsyism by Roma Empowerment for 
Countering Disinformation and Fake News in Bulgaria (Care for 
Truth)

12 –

EC – Leveraging Leadership for Responsible Research and 
Innovation in Territories (RRI – Leaders)

568 –

Other 4 –

Total deferred financing related to projects 766 417

Deferred financing for acquisition of fixed assets 114 4

Total deferred financing 880 421

11. Deferred financing
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Revenues from grants financing and other project for respec-
tive periods are as follows:

For the year ending:

31 December 
2020

31 December 
2019

OAK Foundation – Men Care Campaign in Bulgaria (Phase II) 15 12

EC – Energy Conscious Consumers (ECO2) 169 71

EC – Creating a Better Internet for Kids by Protection, Aweraness Raising 
and Education (Safer Internet 6)

– 30

EC/Ministry of Regional Development and Public Works – Bridging the In-
novation Gap through  Converting R&D Results into Commercial Success 
in a More Effective and Efficient way (InnoBridge)

12 34

EC/Ministry of Regional Development and Public Works – Efficient Sup-
port Services Portfolio for SMEs (ESSPO)

– 47

EC – Responsible Research and Innovation in Practice (RRI Practice) 1 157

EC – European Network for Research, Good practice and Innovation 
for sustainable Energy (Energise)

– 72

EC/Ministry of Regional Development and Public Works – Facilitat-
ing Macro-Regional Scope and Link up to Socio-Economic Actors of 
Research Infrastructure in the Danube Region  (ResInfra)

– 60

EC/Ministry of Regional Development and Public Works – Excellence 
in Research, Social and Technological Innovation Project Management 
(ReSti)

– 144

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

189 206

OAK Foundation – Holistic Model for Safer School and Community by 
Building Digital Era Competences (OAK – 2019 – 3)

100 15

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

97 92

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

57 47

Google – Trusted Flagger Operational Grant – 34

EC/Ministry of Regional Development and Public Works – Enhanc-
ing Scalable Innovations and New Business Models Based on Urban 
Farming Ecosystem Values (CityZen)

145 82

EC – Resilient Youth against Far-Right Extremist Messaging Online 
(YouthRightOn)

23 13

EC – Media Information Literacy “Village“ to Empower Young People 
for Active Participation (MILagers)

12 5

EC – Ethics Governance System for RRI in Higher Education, Funding 
and Research Centres (ETHNA System)

28 –

EC – Challenging Anti-Gypsyism by Roma Empowerment for Counter-
ing Disinformation and Fake News in Bulgaria (Care for Truth)

12 –

Other projects 172 170

Total revenues from grants financing 1,032 1,293

Revenues from unconditional donations – 2

Other 2 5

Total revenues 1,034 1,300

Applied Research and Communications Fund (the Group)

Notes to the Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2020
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12. Revenues
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14. Income tax expense

The major components of income tax expense for the year ended 31 December 2019 and the 
period ended 31 December 2020 are:

Finance costs, net For the year ending:

31 December 2020 31 December 2019

Interest income 2 2

Interest, net 2 2

Foreign exchange income – 1

Foreign exchange expense (3) (4)

Foreign exchange, net (3) (3)

Other financial expenses (1) (3)

Other financial, net (1) (3)

Finance costs, net (2) (4)

Cost of sales for the Group includes: For the year ending:

31 December 2020 31 December 2019

Cost of sales for projects 946 1,173

Administrative expenses 493 752

Total expenses 1,439 1,925

2020 2019

 Current tax (1) (7)

 Deferred tax – –

 Income tax expense (1) (7)

Applied Research and Communications Fund (the Group)

Notes to the Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2020

(all amounts in BGN thousand, unless otherwise stated)

13. Finance costs, net

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
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16. Related parties

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

During the period the following transactions and balances have occurred:

Transactions with directors and other members of the management

The Group is a related party with its Executive Directors and Board of Trustees. 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.

2020 2019

Board of Trustees and Executive Directors 154 265

Cost of sales, administrative and other 
expenses include:

For the year ending:

31 December 2020 31 December 2019

Expenses for materials 1 4

Hired services 564 738

Depreciation and amortisation 7 7

Salaries and wages 735 867

Social securities 107 98

Other expenses 25 210

Total expenses 1,439 1,925

Related party Transactions 
during the year

January -
December

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Transactions Receivables Payables

Project 1 EOOD Rental agreement (100) (78) – – – –

Vitosha Research EOOD Consulting services – 7 – – – –

(100) (71) – – – –

Applied Research and Communications Fund (the Group)

Notes to the Consolidated Annual Financial Statements, 31 December 2020

(all amounts in BGN thousand, unless otherwise stated)


