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Националният конкурс „Иновативно предприятие на годината“ се организира за 

единадесети пореден път от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" 

и АРК Консултинг, координатор на Еnterprise Europe Network – България, в 

партньорство с Представителството на Европейската комисия в България, 

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и 

МСП“ на Европейската комисия и Норвежкия финансов механизъм 

Конкурсът цели да покаже успешните български бизнес модели, 

основаващи се на иновациите и новите технологии, и да привлече 

вниманието на широката общественост към постиженията на българските 

предприятия в областта на иновациите.  

До участие в конкурса се допускат всички активни фирми, без ограничение на 

сектора им на дейност, които имат успешно внедрена иновация през 

последните три години. Тази година за първи път отличие се дава и в две нови 

категории: „Иновационен мениджмънт“ и „Иновативен бизнес клъстер“.  

Конкурсът за иновативно предприятие е най-старият и утвърден през годините 

успешен формат за популяризиране на усилията на българските фирми да се 

развиват като конкурентоспособни и отговорни бизнес партньори. Над 70-те 

отличени предприятия от 2004 г. до сега се радват на ползите от наградата – 

повишена разпознаваемост, престиж и доверие, повече бизнес, но и 

отговорности.  

Наградата е призната от Европейската комисия за най-добра национална 

практика за популяризиране на иновативното развитие. 
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„Бултех-2000” ООД е производствена фирма в областта на електрониката - разработка, 
внедряване и инженеринг на средства за контрол и автоматизация в сферата на 
млекопроизводството и хранителната промишленост. Фирмата осъществява развойна 
дейност в няколко направления - проектиране на тестово и технологично оборудване, 
на системи за автоматизация, на печатни платки, разработка и внедряване на 
програмни продукти. 
Фирмата произвежда различни анализатори за хранителната индустрия като основна е 
гамата ултразвукови анализатори на мляко ЕКОМИЛК. Производственият асортимент 
на фирмата включва още анализатори на алкохолно съдържание във виното и в 
спиртен разтвор, pH метър с титруема киселинност (универсален уред, приложим при 
измерване на pH на всякакви консистенции и продукти), соломер за влагане в агрегати 
за производство на кашкавал, бърз тест за откриване на инхибитори в млякото с цел 
определяне на годността му за влагане в производство, вискозиметричен анализатор 
за определяне на броя соматични клетки в млякото и др. 
В Конкурса „Бултех-2000” ООД се награждава за интегрираната си система за събиране 
на мляко Ekomilk iBond, която е световна новост. Системата съчетава утвърдения 
ултразвуков метод за анализ на мляко със съвременни ИТ технологии. Тя предлага 
гъвкав начин за оценка и доклади за качеството на млякото, ценообразуване, онлайн 
банкови разплащания в реално време с доставчици на мляко от малки и големи 
стопанства в отдалечени райони. Фирмата държи 65 % от световния пазар на 
ултразвукови млекоанализатори като утвърден международен доставчик на 
технологични решения за общности от производители в редица нововъзникващи 
пазари като Индия,  Бразилия, Русия, Китай, Мексико и др. 
 

              Контакти:                                                                          
Младен Стоянов 
Управител 
Тел.: 0888 349 836  
Е-mail: bulteh2000@mail.bg  
www.bulteh.com   

 

Област „ Иновативни технологии в традиционни 
сектори“  

 

 

Бултех-2000 ООД  

mailto:bulteh2000@mail.bg
http://www.bulteh.com/
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Област „Технологичен лидер в международна 
верига за добавена стойност“ 

 

 „Айгер Инженеринг“ ООД е инженерингова компания, която предлага цялостен 
инженеринг и производство на  апаратура  по поръчка на клиента с висока добавена 
стойност. Фирмата има десет световни патента, дело на българския инженерен екип, и 
реализира технологични решения в над 60 държави на 4 континента. Фирмата създава, 
произвежда и доставя иновативна апаратура за тютюневата промишленост, голяма 
част от която има приложение също и във фармацевтичната и опаковъчната 
промишленост. С помощта на своята интеграция в международни вериги за добавена 
стойност „Айгер Инженеринг“ предлага отлични възможности за кариерно развитие и 
условия за разработване на нови технологии на своя екип в Пловдив. 
Цялата иновативна дейност на компанията се извършва в България  от български 
инженери и мениджмънт.  
Сред най-актуалните иновации на фирмата са: 

  Апарат и метод за сглобяване на многосекторни пръчковидни сегменти 
(многосекторни цигарени филтри) - позволява производството на богат 
асортимент от иновативни филтри за цигари. Използвайки различни 
комбинации от филтърни сегменти, производителят има възможност да 
подобри едни или други показатели на цигарения филтър.  

  Апарат и метод за поставяне на капсули върху филтърни влакна - най-бързата и 
надеждна технология за производство на цигарени филтри с капсули в света. 
Капсулите спомагат за обезвреждане на голяма част от вредните вещества, 
попадащи в цигарения филтър. Технологията има голям потенциал и за 
приложение във фармацията, тъй като  прави възможно измерването в реално 
време на количеството на активното вещество в лекарството.  

В областта на машинното оборудване за фармацевтиката фирмата има две заявки за 
патент и договори за партньорство със световни лидери в тази област. 

 
Контакти:     
Димитър Янчев  
Управител 
Тел.: 032 905 000 
Е-mail: dim@aiger.com  
www.aiger.com  

 
 
 

 

Айгер Инженеринг ООД  

mailto:dim@aiger.com
http://www.aiger.com/
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Област „Иновации за пазарно лидерство“ 

 
„Мобайл Системс” ООД (търговска марка MobiSystems) е водеща българска ИТ 

компания в разработката на текстообработващи приложения за мобилни платформи. 

В Конкурса компанията е отличена за основния си продукт OfficeSuite – офис пакет за 

мобилни устройства, базирани на Андроид. OfficeSuite e в топ 3 на най-сваляните 

текстообработващи приложения в Google Play в глобален мащаб, като това го прави 

директен конкурент на разработчици в сферата като Майкрософт, Поларис и Кингсофт. 

По изчисления на фирмата техният продукт държи около 20 % от световния пазар на 

офис пакети за операционната система Андроид. От 2009 година „Мобайл 

Системс” ООД е партньор на Sony като техният офис пакет OfficeSuite е заводски 

инсталиран във всички смарт мобилни устройства на японската компания. Аналогично 

партньорство имат и с технологични гиганти като Amazon, ACER, Alcatel, Toshiba, Sharp, 

ViewSonic и Kyocera. 

Офис пакетът се състои от Word, Excel, PowerPoint  и PDF модули, предлагащи 

възможност за разглеждане, редактиране, създаване и съхраняване на съответните 

файлови формати на Андроид телефони и таблети. Едно от основните предимства пред 

конкурентите е, че шрифтовете на OfficeSuite са изключително близки до 

„традиционните“ шрифтове на Microsoft Office, с които потребителите са свикнали на 

персоналните си компютри.  

За да остане конкурентен продуктът, компанията непрекъснато внедрява нови 
функционалности и подобрява сигурността му като по този начин печели доверието 
както на индивидуалните потребители, така и на големи корпоративни клиенти в целия 
свят.  

 
Контакти:     
Ния Йотова                                 
Мениджър бизнес развитие 

            Тел.: 0894/ 447 935 
            Е-mail: nia.yotova@mobisystems.com  
            www.mobisystems.com        

 
 
 
 
 

 

Мобайл Системс ООД 

mailto:nia.yotova@mobisystems.com
http://www.mobisystems.com/
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Област „Иновации на работното място“ 

 

„Солвей Соди“ АД, гр. Девня, е най-големият содов завод в България и Европа за 

синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на 

белгийската група Solvay. „Солвей Соди“ осигурява около 1 % от общия износ на 

България, като в компанията работят около 600 служители и 1300 души непряко 

ангажиран персонал. 

Компанията получава отличие за своя завършен процес за систематично събиране, 

обработка, оценка и реализиране на иновативни идеи, генерирани от всички нива на 

персонала, интегриран във виртуалната платформа „Got It”. Платформата се използва 

за споделяне на опит и иновационни предложения както вътре в предприятието, така и 

за бенчмарк с останалите предприятия на Solvay Group по света.  

Такава практика тип „кутия за предложения“ е съществувала винаги в предприятието 

поради спецификата и мащаба на производството и необходимостта да се събира 

информация от целия оперативен персонал за производствени проблеми и 

препятствия. Системата „Got It“ усъвършенства значително този процес като заводът в 

Девня е сред първите в международната група на Солвей, където тя е интегрирана 

напълно. Системата позволява прозрачност на целия процес на техническа и 

финансова оценка на експертно и на мениджърско ниво на събраните идеи за 

подобрения на работното място и технологичните процеси. Служителят или екипът, 

предложили иновативна идея, която впоследствие е реализирана, се награждават, като 

по този начин се стимулира използването на системата.  

 
 

 
Контакти:   
Теодора Борисова  
Мениджър „Връзки с институциите“ 
Тел.: 0884 160 601 
Е-mail: teodora.borissova@solvay.com   
www.solvay.bg  

 

 

 

 

Солвей Соди АД 

mailto:teodora.borissova@solvay.com
http://www.solvay.bg/
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Област „Социална иновация“ 

„Триада Софт“ ООД, гр. Варна,  е компания с утвърдено име в разработката на интернет 
базирани системи и развитие, поддръжка и хостинг на уеб сайтове и бази данни.  
В Конкурса компанията е отличена за своя продукт в областта на социалните иновации 
„Магичен свят“. „Магичен свят“ е интерактивна мултисензорна система за обучение на 
деца със специални образователни потребности (СОП) и деца в норма на възраст от 4 
до 10 години. По своята същност „Магичен свят“  е уеб-базиран многокомпонентен 
софтуерен продукт, разработен така, че да улеснява максимално работата на 
основните потребителски групи - мениджър, преподаватели (специалисти), деца и 
родители. Всеки потребител, според това към коя от потребителските групи 
принадлежи, има възможност да използва различни функции на системата.  
Чрез интерактивни мултисензорни средства и автоматизирано съхранение, планиране, 
проследяване и анализ на данните „Магичен свят“  представлява завършено 
дидактическо помощно средство за обучение на деца със СОП и в норма. Системата се 
адаптира спрямо потребностите на всяко дете – яркост на цветовете в HD резолюция, 
скорост на звуковите инструкции, сложност и последователност на задачите и на 
помощта за децата от аватара Магийко. Системата е реален пример за внедряване на 
информационните технологии в обучението и може да бъде използвана в няколко 
направления: 

 Индивидуално обучение под ръководството на специалист 
(преподавател, специален педагог); 

 Групово обучение, подходящо за детски градини и училища; 

 Индивидуална работа в домашни условия. 
„Магичен свят“работи нормално с помощта на стандартна компютърна конфигурация, 
като обучението се осъществява посредством компютър със сензорен монитор, таблет 
или интерактивна дъска.  

 
Контакти:   
Иван Дочевски 
Управител 
Тел.: 0888 420 588 
Е-mail: ivan.dochevsky@triada.bg    
www.mymagicalworld.net  
www.triada-soft.bg   
 
 

 

Триада Софт ООД 

mailto:ivan.dochevsky@triada.bg
http://www.mymagicalworld.net/
http://www.triada-soft.bg/
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Област „Зелено новостартиращо иновативно  
предприятие“ 

 

„Мейк България“ ЕООД  е създател на патентована иновативна система за 

топлоизолация на сгради ЕКОПУР. От 2012 г. дружеството произвежда и продава  

топлоизолационни панели от пенополиуретан и полиуреа по собствен патент. През 

2013 г. „Мейк България“ продава първото лицензно право за ползване на системата на 

българска компания, която изпълни проект за топлоизолация на 20 000 кв.м. през 2014-

2015 г. Освен това „Мейк България“ е реализирал и няколко самостоятелни проекта за 

топлоизолация на сгради в България и Австрия. 

Отличената патентована система за топлоизолация на сгради се отличава с редица 

преимущества от традиционните технологии в бранша. Панелите са значително 

олекотени и с възможност за „сухо“ производство на място във всякакви форми и 

размери без отпадък чрез стационарна или мобилна система за леене работи без 

необходимост от перфориране на фасадата на сградите, със значително олекотени 

панели и с възможност за производство на място на всякакви форми топлоизолация 

без отпадък чрез стационарна и мобилна установка за леене на панели. Освен това 

технологията не изисква перфориране на фасадата на сградата, което я прави 

подходяща за сгради с историческа и културна стойност.  

 

 

                 Контакти:     
  Лили Чурешка 
  Мениджър бизнес развитие 
  Тел.: 0876 400 906 
  Е-mail: office.make@mail.bg  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мейк България ЕООД   

mailto:office.make@mail.bg
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Област „Иновации за по-добро качество на 
живот” 

 

Дейността на дружеството „Алекс 1977” ЕООД е насочена към изследователска и 

научно-развойна дейност с приложение в производството на екстракти, хранителни 

добавки и козметични продукти. Екипът на фирмата включва висококвалифициран 

научен персонал, доказал се както в България, така и на международно ниво. 

Колективът е разработил всички продукти в сътрудничество с научни колективи от  БАН 

и престижни международни институти. Пазарната стратегия на дружеството е насочена 

към изучаване на нуждите на пазара и предлагане на нови и конкурентноспособни 

продукти.  

„Алекс 1977“ ЕООД добива екстракти от градински охлюв Helix aspersa за влагане в 

различни препарати с широк спектър на действие. Те са разработени след задълбочено 

изследване от научния екип на фирмата в сътрудничество с други научни екипи от 

България, Германия, Белгия и Италия като са използвани най-съвременни методи и 

техники. Фирмата използва собствен, безвреден за охлювите  метод за извличане на 

екстракти с високо качество и чистота, които се влагат в козметични и лекарствени 

продукти за лечение на храносмилателната система и регенериране на кожата. 

Фирмата има своя собствена марка за козметика и хранителни добавки с екстракт от 

охлюви – Golden Snail.  

 

Контакти:      
д-р Александър Долашки 
Управител 
Тел.: 0887 793 423 

 Е-mail: adolashki@yahoo.com  
              www.golden-snail.com  
 

 

 

 

Алекс 1977 ЕООД 

mailto:adolashki@yahoo.com
http://www.golden-snail.com/
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„А Дейта Про“ предоставя широк спектър от дейности по веригата на добавената 

стойност при обработката на информация, като най-общо това включва обработка на 

данни; индексиране и обогатяване на съдържание; създаване на информация; анализ 

на информация и консултации. Това обхваща услуги, свързани със създаването, 

обединяването или поддръжката на бази от данни, филтрирането и класификацията на 

информация, създаването на резюмета и журналистически материали, редакторски 

услуги, икономически анализи, профили, медийни проучвания и др.  

Основните пазари които дружеството обслужва са глобалните новинарски агенции и 

доставчици на информация, международните медия мониторинг и аналитични 

агенции, агенции за оценка на риска, анализ на репутацията и др. 

В дружеството работят над 230 души, които владеят над 40 езика, както и много 

икономисти, дейта анализатори, ИТ инженери и др. Дружеството работи в тясно 

сътрудничество с български и международни университети (ВТУ, Пловдивски, Cotrugli), 

съосновател е на Българската аутсорсинг асоциация и е член на международни 

организации като SiiA, AMEC, FIBEP и IRPA. 

„А Дейта Про“ е със структуроопределящо значение в реализирането на услуги, 

интензивни на знание, в България.  Дружеството прилага водещи практики в 

управлението на иновационните си процеси, в това число по отношение на генериране 

и внедряване на нови идеи, управление на иновационния жизнен цикъл, анализ на 

резултатите от иновационна дейност. Новите продукти, технологии и бизнес модели на 

фирмата се създават на основа на задълбочено проучване на пазарните нужди и 

развитието на отрасъла.  

Фирмата изпълнява множество проекти с научно-изследователски характер, като през 

2015 г. се класира и по програма Евростарс. 

 
Контакти:     

             Антон Тодоров  
             Мениджър бизнес развитие 
             Тел.: 02 801 2666 

Е-mail: antont@aiidatapro.com  
www.aiidatapro.com  

Област  „Иновационен мениджмънт“ 

 

 

А Дейта Про ООД  

mailto:antont@aiidatapro.com
http://www.aiidatapro.com/
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Област „Иновативен бизнес клъстер“ 

 

„Средногорие мед индустриален клъстер“ обединява интересите и възможностите на 

компании, работещи в сектора на минната и добивната индустрия и металургията, 

фирми за производство на оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни системи и 

изделия, малки и средни предприятия, местна власт, университети, образователни 

инаучно-изследователски организации.  

Дейността на членовете на клъстера е поставена в услуга на една обща кауза - 

повишаване на конкурентоспособността и потенциала на икономиката на 

Средногорието. Клъстерът се стреми да съчетае своите цели и ценности с грижа за 

хората, икономиката и околната среда.Клъстерът се характеризира с  

интензивно вътрешноклъстерно взаимодействие. Към Клъстера функционират  

четири лаборатории, които се използват като споделен ресурс за развойна  

и приложна дейност. 

От 2013 г. клъстерът издава списание за индустрия, клъстери и конкурентоспособност 

“Shared values”, което съответства на иновативната концепция “Shared value“ – 

следващото ниво на корпоративната социална отговорност. Клъстерът притежава 

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative (ECEI) и е в процедура по 

одобрение за следващото ниво. 

Благодарение на общите усилия на членовете се създават възможности за 

сътрудничество, развитие на иновационен капацитет и споделяне на ресурси. 

Организацията е активен член на Асоциацията на бизнес клъстерите в България, 

Американската търговска камара и Германо-българската търговска камара. 

 

Контакти:  
Снежана Георгиева 
Програмен директор 
Тел.: 0887 660 422 
E-mail: s.georgieva@srednogorie.eu  

             www.srednogorie.eu  
  

 

Сдружение 
„Средногорие мед 
индустриален клъстер” 

mailto:s.georgieva@srednogorie.eu
http://www.srednogorie.eu/

