
Спесима и Комрад Кооператив – големите победители в конкурса “Иновативно
предприятие на годината 2018“

„Иновативността е присъща на българина, като еманация на свободния дух, 
предприемачеството, въображението и смелостта на идеите“, заяви президентът на Р 
България при откриването на 14-ия Национален иновационен форум. На събитието с 
тема „Интелигентни политики за иновационен растеж“ Спесима и Комрад Кооператив 
получиха почетните грамоти и статуетки в конкурса „Иновативно предприятие на годината
- 2018“. На форума бяха представени и изводите от годишния доклад Иновации.бг.

14-ият Национален иновационен форум под егидата на президента Румен Радев се 
организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК 
Консултинг, Е  nterprise Europe Network – България  , с подкрепата на Генерална дирекция 
“Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и 
Единен център за иновации на БАН в медийното партньорство с БНТ, списание 
„Икономика“, икономически портал Economic.bg и Успелите.бг. 

„Иновациите са най-ефективният инструмент за постигане на висок и устойчив 
икономически растеж, а това означава да имаме хора с критично мислене, отворен ум, 
както и сила и смелост да отстояват идеите си“ заяви държавният глава при откриването 
на 14-ия Национален иновационен форум. Той посочи някои от предизвикателствата 
пред българските иноватори - липсата на реално финансиране от държавата, като 
подчерта факта, че тази дейност се финансира основно от бизнеса и от чужди 
инвеститори. 

„Иновационната дейност е заключена само в няколко големи регионални центъра, в 
развитите държави разпределението на тази дейност е хармонично по територията и 
това е гаранция за хармонично развитие на регионите“, допълни държавният глава. 
Президентът призова институциите и бизнеса да подкрепят и развиват националния 
капитал – „младите хора, които завоюват всяка година призови места в престижни 
международни състезания“. 

На събитието с тема „Интелигентни политики за иновационен растеж“ бяха представени и
изводите от годишния доклад Иновации.бг. Руслан Стефанов, ръководител на група 
Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, заяви: „Необходимо 
е прилагането на политики, с които не само да се движим напред, но да впечатлим 
устойчиво с иновации. Да се инвестира в развитието на посреднически организации, а 
също и в реформа на регионите за интелигентна специализация. Местните общности, 
които развиват иновации, трябва да бъдат подкрепени не само с финансиране, но и с 
ефективни политики“. Според експертите на фондация "Приложни изследвания и 
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комуникации" към 2018 г. при изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна 
специализация на България (ИСИС) управлението на структурните фондове и 
интелигентната специализация са концентрирани на национално равнище, с много 
ограничено участие на местните власти. Екипът препоръчва да се насърчи 
сътрудничеството между предприятията и изследователските институции. Експертите 
призовават за избор за финансиране на проекти въз основа на тематичните им 
приоритети, без бонус точки за географско местоположение.

Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието, призова за „лъвски скок“ в 
иновациите и подкрепата за тях, за да може България не да настига, а да изпреварва с 
умни и иновационни решения. Тя поясни, че се подготвя създаването на агенция, която 
да стимулира НИРД.

Христо Алексиев, съосновател на „Плейграунд Енерджи“, допълни, че „не изкуственият 
интелект, а възпитанието на хора, които могат много, искат умерено и знаят какво трябва,
е бъдещето на иновациите“. Николинка Хинкова, съосновател на "Мехатроника" АД, 
призова да промени отношението към производството и да се развива комплексно 
мислене в училище още в 4-и клас. Тя отправи и конкретни препоръки към работата на 
администрацията за по-ефективна подкрепа на иновациите и предприемачестото с цел 
„иновационна експлозия“.

На форума 9 български предприятия бяха наградени в конкурса „Иновативно 
предприятие на годината 2018“. От над 100 кандидатури на фирми от различни 
икономически сектори 25 стигнаха до номинации. 17-членно жури от представители на 
държавни институции, бизнеса, научната общност и финансиращи и организации 
определи победителите. Това са Спесима, Микар Иновешън, Елиъс Бо, Принтиво, 
Тинузавър, Байомик, Комрад Кооператив, Уеб сървисис и Автоиконом, отличени в 
различни области според въздействието на иновацията.

От тази година отличените и номинираните фирми в конкурса „Иновативно предприятие 
на 2018 г.“ получават и правото да използват марката на Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“ за „високи постижения в иновациите“.Тя е отличителен знак 
за авангардни и оригинални иновации, с високо качество. Номинираните фирми 
получават възможност чрез Enterprise Europe Network да достигнат до потенциални 
международни партньори и клиенти в над 60 държави на 5 континента.

Приложения: 

Каталог на фирмите победители и номинираните в конкурс „Иновативно предприятие на 
годината - 2018“

 

http://www.arcfund.net/
http://www.arcfund.net/


Резюме на доклад Иновации.бг 2018

Доклад   Иновации.бг   2018  

14-и Конкурс „Иновативно предприятие на годината“ 2018

М  арка за „високи постижения в иновациите“  

За контакт: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, тел.: 02/ 973 3000 (вътр. 
433, 437), nif(at)online.bg
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