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Национаналният конкурс за иновативно предприятие на годината  се 
организира за осми пореден път от Фондация "Приложни изследвания и 
комуникации", координатор на Еnterprise Europe Network – България, в 
партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и 
Представителството на ЕК в България.  

 

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. 

 

До участие в конкурса се допускат всички активни фирми, без ограничение на 
сектора им на дейност, които имат успешно внедрена иновация за последните 
три години. 

 

Конкурсът за иновативно предприятие се утвърди през годините като успешен 
формат за популяризиране на усилията на българските фирми да се развиват 
като канкурентоспособни и отговорни бизнес-партньори. 43-те наградени 
предприятия до този момент вече се радват на ползите от наградата – 
повишена разпознаваемост 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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Фирма "Уолтопия" е създадена през 1996 г. с предмет на дейност производство 
на изкуствени катерачни стени и хватки. Основатели са двама млади катерачи -  
Ивайло Пенчев и Метин Мусов, и това до голяма степен обяснява бързия темп 
на развитие на компанията.  
 
В момента фирмата притежава най-голямата фабрика в Европа за 
производство на изкуствени катерачни стени с 350 служители,  има 
представители в повече от 23 страни като Белгия, Канада, Египет, Франция, 
Германия, Гърция, Индия, Израел, Япония, Казахстан, Холандия, Норвегия, 
Русия, Сингапур, Южна Корея, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и 
САЩ, и е световен лидер с глобален пазарен дял от над 60%. 
 
Фирмата инвестира 5 % от разходите си за развойна дейност, внедрила е 
системи за управление на качеството, организира специализирани обучения на 
персонала, като курса по катерене е задължителен за всеки нов служител на 
Уолтопия. Има изградени тесни партньорства с институти на БАН, фирма Елта 
Р, Физическия факултет към СУ и др. Само за последната година Уолтопия е 
участвала в 15 престижни международни изложения и е носител на Бизнес 
наградата на сп. Forbes – България за 2011 г. Тази година Уолтопия стана 
официален спонсор на най-добрия катерач в света, Крис Шарма. 
 
В конкурса участват със серията „Трансформиращи се стени за катерене“, 
които са световна новост на пазара и със специална настилка за катерачески 
центрове One More Life (OML), намаляваща драстично съпротивлението с нея 
при падане от височина над 3 метра. Продуктът също е новост за световния 
пазар. 

 

Контакти:  

Ивайло Пенчев 
Длъжност: Управител 
Тел.: +359 2 448 57 44 
Факс:+ 359 2 448 57 49 
Е-mail: office@walltopia.com  
www.walltopia.com  

  
 

 

 

 

 

Област „Пазарно лидерство“ 

 

„Уолтопия“ ООД   

 

mailto:office@walltopia.com
http://www.walltopia.com/
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Област „Пазарно лидерство“ 
 

 

Хаос Груп (chaosgroup.com) е българска софтуерна компания, основана през 
1997 г. в сферата на 3D и анимационните услуги. Фирмата прави първия си 
пробив с алгоритъм за визуализация на огън, а в момента е световен лидер в 
предоставянето на иновативни решения за специализиран софтуер, обслужващ 
развлекателната индустрия и сектора за визуализиране.  
 
В Конкурса фирмата участва с продукта си V-Ray RT, представляващ 
приложение за рендъринг на триизмерни изображения в реално време. V-Ray 
се използва от водещи студиа за визуални ефекти в киното, в рекламната 
индустрия, както и в архитектурната и продуктова визуализация.   
 
През 2011 г. Хаос Груп придобива американската компания ASGVIS и открива 
офис в САЩ. През 2012 г. Хаос Груп открива официални представителства в 
Япония и Корея. В момента в компанията работят над 100 служители, а 
потребителите на V-Ray в световен мащаб са над 20000. 
 
Освен иновативния подход към разработката на софтуер, едно от ключовите 
конкурентни предимства на компанията е тесния контакт с потребителите и 
използването на обратна връзка за подобрение на функционалностите във V-
Ray. Така V-Ray се налага като предпочитан рендъринг софтуер за много 3D 
артисти в цял свят. 
 
Хаос Груп е една от компанииите с най-висока добавена стойност в ИТ сектора 
и икономиката като цяло.  
 
 
Контакти:     

 
Петър Митев  
Изпълнителен директор  
Тел.: +359 2 422 422 1  
Е-mail: pr@chaosgroup.com  
www.chaosgroup.com  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

„Хаос Груп“  

 

mailto:pr@chaosgroup.com
http://www.chaosgroup.com/
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Област „Устойчиво иновативно 
поведение“ 

„Дейзи Технолоджи” ЕООД е специализирана в разработка, производство и 
дистрибуция на електронни продукти - фискални устройства, ПОС системи и 
оборудване, електронни електромери, системи за дистанционно отчитане на 
консумираната енергия, оборудване за бензиностанции, таксиметрови апарати 
и други.  
 
Създадена през 1996 г. фирмата е най-големия производител на електронни 
устройства в България и най-големия износител на фискални устройства и 
електромери в Югоизточна Европа, Централна Азия и Африка. До момента с 
марката „Дейзи Технолоджи” са произведени и реализирани по целия свят над 
1,5 милиона фискални устройства, както и над 7,5 млн. електромери. 
 
В осмото издание на Конкурса за Иновативно предприятие на годината 
фирмата участва с два иновативни продукта: 
 
Daisy VEND - фискално устройство за вграждане в автомати на 
самообслужване с вграден данъчен терминал за връзка с НАП. Устройството е 
оборудвано с КЛЕН (контролна лента на електронен носител), позволяваща 
съхранението на копията на голям брой документи, които могат да бъдат 
отпечатвани от контролния орган. Има високо ниво на защита и максимален 
обхват.  
 
Perfect S e компактeн касов апарат от ново поколение и луксозен клас, който 
отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на МФ. Апаратът е с голям 
графичен дисплей с възможности за клиентски дизайн, вградена батерия, бърз 
и безшумен печат, КЛЕН, Bluetooth, Ethernet, USB, RS232, функция „Help” в 
помощ на потребителя и вграден данъчен терминал за връзка с НАП. 
Мобилният вариант на апарата е подходящ за разносна търговия, дистрибуция 
на стоки, куриерска дейност и др.  
 
Контакти:     

Васил Цанев 
Длъжност: Управител 
Тел.: +359 2 960 71 52 
Факс: +359 2 962 42 22 
Е-mail: manager@daisy.bg 
http://daisy.bg   
 
 
 
 

 

„Дейзи Технолоджи” 
ЕООД   

mailto:manager@daisy.bg
http://daisy.bg/
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Област „Качество на живот“ 

 

Основана през 1995 г., фирма АЛПИ специализира в разработката и 
производството на бонбони с различни здравословни ефекти. Фирмата 
разполага със собствена фабрика на 5300 кв.м. застроена площ и повече от 30 
артикула. Фабриката работи по уникални собствени технологии и рецептури за 
различни видове функционални бонбони, разработени съвместно със 
специалисти от Университета по хранителни технологии – Пловдив.  
 
В Конкурса за Иновативно предприятие на годината, 2012, фирма АЛПИ участва 
с иновативните си парфюмиращи бонбони ДЕО, разработени съвместно с 
BENEO Palatinit Group, Германия. Продуктът е световна новост, основаваща се 
на научни изследвания на японски учени за парфюмиращия ефект на розовото 
масло, прието чрез храната. Те доказват, че след орален прием на розово 
етерично масло, на повърхността на човешката кожа в различна степен се 
отделят основните му компоненти, като най-голямо е количеството на гераниол. 
Излъчването на гераниол от кожата, при изпотяване, води до ухание с приятен 
аромат на роза. Този ефект е подсилен и от добавянето на подсладител 
изомалт в бонбоните. 
 
Бонбоните ДЕО са защитени с търговска марка и се изнасят за САЩ, Русия, 
Китай, Германия, Испания, Словакия, Литва, Латвия, Корея. Отличени са с 
Награда за световна иновация в областта на храните на Международно 
изложение за иновации IEI 2011, в Женева, Швейцария.  
 
Контакти:   
 
Венцеслав Пейчев 
Длъжност: Управител 
Тел.: +359 331 67 481;  +359 897 994 944 
Факс:+ 359 331 69 059 
Е-mail: alpi2009@abv.bg  
www.alpi.bg  

 
 

 

 

 

 

 

„Бонбонена Фабрика 
АЛПИ – Асеновград“  

mailto:alpi2009@abv.bg
http://www.alpi.bg/
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Област „Качество на живот“ 

Изцяло държавна фирма, „ЕлБи Булгарикум“ ЕАД има десетилетни традиции в 
разработването, производството и експорта на традиционни български млечни 
продукти, закваски и технологии. Фирмата е технологичен и експортен лидер в 
млечната индустрия с лицензии в Япония, Германия, Швейцария, Холандия, 
Кипър, Финландия, Филипините, Франция и Австрия. Дружеството притежава 
модерен Център за научноизследователска и развойна дейност, където през 
последните 10 години се разработват ново поколение закваски и формули за 
здравословни храни. Там се съхранява и уникалната колекция от над 1200 
млечнокисели бактерии и над 100 различни комбинации закваски. 
 

В Конкурса за Иновативно предприятие на годината 2012, фирмата участва с 
две световни иновации за създаване на млечно-кисели храни с функционални 
свойства: 
 

Технология за получаване на сирена с оптимизирана биоактивност и 
функционални ефекти за украпване на костната плътност, понижаване на 
кръвното налягане и стимулиране на имунната система. Уникалността на 
иновацията e, че чрез мащабна селекция на определени видове млечно-кисели 
бактерии, изпитания за тяхната метаболитна активност, създаване на стартерни 
култури с оптимизирани свойства и разработка на технологичните 
спецификации за производство на функционалните сирена, изброените 
здравословни ефекти се прибавят към традиционните за България сирена. 
Технологията е в процес на патентна защита и внедряване в масово 
производство.  
 

Разработката на ново поколение стартерни култури за българско кисело 
мляко (БКМ) с оптимизирани полезни свойства. Целта на иновацията е да се 
създадат нови комбинации от  щамове млечно-кисели бактерии с подсилени 
протобиотични свойства – антихолестеролен ефект, имуностимулиращ ефект, 
повишена преживяемост в храносмилателния тракт, биологична активност 
срещу болестотворни организми.  
 
Контакти:  
 

Васил Зографов 
Длъжност: Изпълнителен директор 
Тел.: +359 2 9882604 
Е-mail: vzografov@lbbulgaricum.bg 
www.lbbulgaricum.bg   

 

 

 

„ЕлБи Булгарикум“ ЕАД   

mailto:vzografov@lbbulgaricum.bg
http://www.lbbulgaricum.bg/
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Област „Качество на живот“ 

Основана през 1995 г., „Пантелей Тошев“ ЕООД е бързоразвиваща се 
компания, специализирана в разработването и производството на здравословни 
ингредиенти за напитки и храни. Фирмата разполага с модерен производствен и 
търговски център, намиращ се в гр. София, където  произвежда над 1500 
стандартни продукта за повече от 1200 клиента в 17 страни. „Пантелей Тошев“ 
притежава няколко високотехнологично оборудвани лаборатории за 
разработване на нови продукти с доказан положителен ефект върху човешкото 
хранене и  за качествен контрол.   
 
За своите авангардни, базирани на природни съставки продукти, фирмата е 
отличена с редица национални награди и с публикация в международното 
специализирано списание Soft Drinks International. 
 
В настоящото издание на Конкурса участват със световната продуктова 
иновация „NATURAL FORMULA“ – нова генерация емулсии за безалкохолни 
напитки от 100 % натурални съставки.  
 
Фирмата засега единствена в света успява да замени тегловните агенти и 
хидроколоидите в емулсиите с изцяло натурални съставки като решава най-
трудния технологичен проблем в тази област – създаване на високо-стабилни 
емулсии без използване на стандартните досега химически агенти (бромирани 
гуми, SAIB, бромирани масла). Разработената от „Пантелей Тошев“ LTSS-
технология (Long Term Stability System) има широка приложимост за 
стабилизиране на емулсии при производството на сокове, билкови екстракти, 
аромати, натурално оцветители и подсладители.  
 
Контакти:     
  
Пантелей Тошев  
Длъжност: Управител 
Тел.: +359 88525703 
Е-mail: office@toshev-ltd.com 
www.toshev-ltd.com 
 

 
 

 

 

 

 

„Пантелей Тошев“ 
ЕООД 

  

mailto:office@toshev-ltd.com
http://www.toshev-ltd.com/
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Област „Независим жизнен цикъл на 
иновацията“ 

Оптикс АД е изцяло частно предприятие с над 400 души персонал, 
специализирано в конструирането и производството на оптични, 
оптикомеханични и оптикоелектронни елементи и цялостни изделия с военно и 
гражданско предназначение. Във фирмата се извършва целия 
производствен процес – от проектиране и развой до реализация на прототип 
и последващо серийно производство, в което се влагат и елементи от външни 
производители. Оптикс оперира на международния и на националния пазар, 
вкл. е създала джойнт венчър с водеща немска фирма за високо-технологични 
инструменти (оригинална разработка) в областта на медицината и сектора за 
сигурност. 
 

Отличителен белег на иновационната активност на Оптикс са постоянстващите 
иновации в последователни серии от елементи и продукти. От една страна 
фирмата въвежда продуктови и процесни иновации, обхващащи цели серии от 
наложили се на международните пазари продукти. От друга страна, новостта е 
в конкретни елементи на тези продукти, създадени чрез изцяло собствени 
разработки и представляващи новост за световния пазар. 
 

В конкурса фирмата участва с: 
 

Нов производствен процес за обективи в IR и UV области, с изключителна 
прецизност, чистота и гладкост при обработката на лещите под 1 nm. Процесът 
е световна иновация  
 

Нов производствен процес на оптични елементи, вграждани в датчици за 
автомобилната индустрия. Изделието се характеризира с голяма сложност на 
формата и изработката, като е уникално за световния и българския пазар. 
 
Контакти:      
 
инж. Иван Чолаков 
Длъжност: Изпълнителен директор 
Тел.: +359 357 6 41 25 
Факс: +359 357 6 30 97 

 Е-mail: optix@optixco.com 
www.optixco.com  

 
 

 

 

 

„Оптикс“ АД 
Панагюрище    

mailto:optix@optixco.com
http://www.optixco.com/
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Българо-германската фирма „СПЕСИМА” ООД, се развива в областта на 
научно–изследователска, развойна, производствена и инженерингова дейност 
за внедряване на специализирани системи за автоматизация. Фирмата 
произвежда специализирани роботи, машини за газопламъчно и плазмено 
рязане, информационни системи за обслужване на метростанции и паркинги и 
др. Извършва консултантски услуги и сервиз. 

Във фирмата има структурирано звено за НИРД, което работи в тясно 
сътрудничество с консултанти от БАН и Техническия Университет – София. 
Използват се най-модерни методи на 3D – проектиране, както и САМ системи. 
През периода 2005 - 2011 г. са патентовани 8 изобретения, които са внедрени в 
производствената програма на фирмата.   

Основен партньор на фирмата е германската „OSKAR FRECH” – световен 
лидер в производството на хоризонтални машини за леене на алуминиеви 
сплави под високо налягане. Добре се развиват и връзките на фирмата в 
азиатския регион - освен традиционно продаваните GRIPMAT и FEEDMAT 
предстои навлизане и на нова гама „CASTMAN” специализирани роботи. 
Фирмата е участвала успешно в изпълнението на проекти по НИФ, ФНИ и ОП на 
ЕС. Основател е на Клъстера „Мехатроника и Автоматизация”. 

Продукти: 

Гама специализирани роботи MPS - продуктова и технологична иновация за 
пълно автоматизиране на леярски машини за алуминиеви сплави. 

Дозиращ робот за големи отливки FEEDMAT 5  (F5) – проектиран по заявка на 
немския концерн „Volkswagen”. През 2010 - 2011 г. са произведени 12 броя, 
които са внедрени в Германия, Румъния и Китай. Има заявка за патент. 

Дозиращ робот за леене FEEDMAT 6 (F6) - проектиран да работи в декартова 
координатна система с допълнителна ротация по вертикалната ос Z, което е 
световна иновация. Обслужва леярски машини със сложна конфигурация. Има 
заявка за патент. 

Контакти:     
   
Венцислав Славков   
Длъжност: Управител 
Тел.: +359 2 973 87 62 
Факс: +359 2 979 09 45 
Е-mail: info@spesima.eu  
http://spesima.eu/   
 

Област  „ Независим жизнен цикъл на 
иновацията “ 

 

„Спесима“ ООД  
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Област „Независим жизнен цикъл на 
иновацията“ 

КЕИТ ООД е българска фирма, която от 15 години е фокусирала своята дейност 
в областта на сигурността. Шифрираните маркировки и код от материала са 
фирмена патентована технология с широк спектър от приложения: 

 маркиране на моторни превозни средства срещу кражба, (само в 
България броят на маркираните превозни средства е повече от половин 
милион); 

 защита на банкноти, паспорти, документи и ценни книжа срещу 
фалшификация; 

 защита на стоки срещу фалшификация; 

 маркиране на машини и машинни части; 

 маркиране на оръжие и амуниции за идентификация и контрол. 
 

В осмото издание на Конкурса КЕИТ участва с иновативната си технология за 
Шифрирана лазерна перфорация на образ в паспорт за висока сигурност 
„SecuryPerf”™. Иновацията включва разработка, производство, доставка и 
пуск на комплект от високопрецизни лазерни машини, софтуер за машините и 
интеграция в целия технологичен процес на издаване на паспорти.  

Шифрираната перфорация осигурява не само уникалност и защита на 
документите от фалшификация, но предоставя възможност за запис на 
допълнителна информация, която е: енергонезависима, невъзможна за 
подмяна и неподлежаща на електромагнитни смущения – основни проблеми 
при защитата с електронен чип при документи. Технологията е световна новост 
и е защитена с патент. 

 

Контакти:   

Живко Желев 
Длъжност: Управител 
Тел.: + 359 2 9753 870 
Факс: + 359 2 9753 954 
Е-mail:  info@keit.bg 
www.keitbg.com 
 

 

 

 

 

„КЕИТ“ ООД  
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Област „Процесна иновация/ 
Иновационен хъб “ 

 

ДиТра ООД е CAD/CAM център на ТехноЛогика с основна мисия да подпомага 
производствените предприятия при създаване на техните продуктови иновации 
със средства и ноу-хау за проектиране, прототипиране, производство, иновации 
и усъвършенстване като драстично съкращава времето до пазара. Към нея  
функционира и Лаборатория за подпомагане на иновативните процеси в 
индустрията, от чиито услуги се ползват трицифрен брой предприятия от 
машинoстроенето, електротехниката, електрониката, инструменталното 
производство и други индустриални браншове.  
 
Дейността на CAD/CAM центъра и Лабораторията се изразяват в непрекъснати 
иновации при множество клиенти, реализирани чрез съвременни технологии – 
вкл. бързо прототипиране. Дитра е участвала в създаването на иновациите на 
някои от победителите в конкурса Иновативно предприятие на годината.  
 
В настоящия Конкурс фирмата е отличена за набора си от услуги, свързани с 
нови за българския пазар продукти, технологии, методологии, умения и 
ноу-хау, за подпомагане на иновациите в българските индустриални 
фирми. Тези услуги подобряват организацията на работата и повишават 
конкурентоспособността на предприятията, осмислят техните инвестиции в 
машини, скъсяват пътя от идеята за нов продукт до пускането му в 
производство, трансферират технологии и умения.  
 
Контакти:  
 
Цветан Стоянов 
Длъжност: Ръководител 
CAD/CAM център ДиТра 
Тел.: +359 2 91912/в.620 
Е-mail: 
tstoyanov@technologica.com 
www.ditra.biz  

 
 
 
 

 

 

 

 

„ДиТра“ ООД  

mailto:tstoyanov@technologica.com
http://www.ditra.biz/


 

 

   

Page 13 of 14 

 

Област “ Процесна иновация/ 
Иновационен хъб “ 

ЗМД Истърн Еуроп  е един от дизайн-центровете за интегрални схеми и 
основната група за разработка на програмни и приложни продукти на 
Германския ZMD (Zentrum Mikroelektronik Dresden AG). Фирмата е създадена 
през 2008 г. като дъщерна компания със седалище в гр. Варна. 
 
Фирма ЗМДИ е специализирана в разработка и тестване на чипове за връзка 
между сензорите за температура, налягане и влажност и микропроцесора, 
обработващ тази информация, както и на управления на светодиоди. Сред 
продуктовата гама са и чипове за обработка на сигнали, управление и защити 
за високо напрежение и диагностика за автомобилните системи, индустриални 
интерфейсни решения, цифров контрол и управление на мощности, цифрова 
обработка на сигнали чрез вградени микроконтролери и сензори, участващи в 
процесите на автоматизация. 
 
През 2012 фирмата печели международната награда Frost&Sullivan за най-
иновативен нов продукт с най-малкият и ефективен чип за следене и зареждане 
на акумулатори  ZSSC1856. От основаването си фирмата в България расте с 20 
% на година и осигурява заетост на 35 опитни инженери от страната и чужбина. 
ЗМДИ поддържа сътрудничество с ТУ Варна, Габрово и София чрез стажански 
програми и директни инвестиции в програмни продукти и лаборатории. ЗМДИ е 
активен член на Клъстера по микроелектроника. 
 

Фирмата участва в конкурса със: 
 

Сензорен интерфейс и протокол IO-Link за вграждане в машини, участващи в 
автоматизирани процеси  със сложна експлоатацията и поддръжка, и  
 
Интегрирана система от интерфейсен чип и микроконтролер  върху 
топлоотвеждащата пластина за пълно управление на външното огледало на 
колата. Приложението на този продукт може да се разшири до всички типове 
управление на микромотори и светлини. 

  

Контакти:    

Анелия Пергот 
Длъжност: управител 
Тел.:+359 52 388561 
Факс: +359 52 362800 
Е-mail: anelia.pergoot@zmdi.com 
www.zmdi.com  

 

„ЗМД Истърн Еуроп“ 
ЕООД  
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Област „Социално въздействие върху 
регион“ 

АРЕКСИМ Инженеринг е водещ производител на технически изделия от 
пластмаси. Фирмата е създадена в Смолян през 1991 г. и понастоящем в нея 
работят 420 души персонал.  

Основната дейност на фирмата е производство на високотехнологични 
пластмасови компоненти и щприц форми за тях. Фирмата разполага с модерно 
оборудване и роботизирани технологични линии, инвестира системно в 
лицензии, специализиран софтуер, системи за управление на качеството, 
клиентите и процесите, както и в развитието на човешкия персонал, чрез 
обучения в страната и чужбина.  
 

Фирмата участва в конкурса с технология за три компонентно шприцване. 
Технологията е новост за България и позволява едновременно шприцване на  
детайл/изделие с три различни материала, с три различни цвята и механични 
свойства. 
 

Арексим Инженеринг е избран за глобален партньор на Шнайдер електрик и 
работи с редица други световно признати фирми, като Бош, Макита, Либхер, 
Костал. Отличието в категория Фабрични компоненти на Арексим Инженеринг 
се дължи не само на високото качество, което е задължително изискване за 
доставчиците на Шнайдер Електрик, но и на инвестициите в най-модерни 
технологии и иновациите, предлагани от Арексим. 
 

Фирмата има изградено тясно партньорство с Техническия колеж в Смолян, 
като организира стажантски програми и спонсорира с оборудване. Също така, 
фирмата се стреми да привлича специалисти от цялата страна, като акцентира 
върху младите кадри и им предоставя отлични условия за работа и развитие. 
От 6 години собственикът на Арексим е основен организатор на международния 
джаз фестивал Smolian July Jazz.    

 

 Контакти:  

 Красимир Трифонов 
Длъжност: Управител 
Тел.: +359 301 60902 
Факс: +359 301 60915 
Е-mail: krassimir.trifonov@arexim.bg 
www.arexim.bg  
 

 

„Арексим Инженеринг“ 
ООД 
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