
 

 
 

Стартира Конкурсът за иновативно предприятие на годината 

На 26 юли стартира кампанията за 13-о издание на Конкурса "Иновативно предприятие на 

годината 2017". Иновативни български новостартиращи и утвърдени предприятия могат 

да кандидатстват по електронен път до 15 октомври включително. Традиционно наградите 

се връчват лично от Президента или Премиера на РБългария по време на Националния 

иновационен форум. 

Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и Еnterprise Europe Network – България, с 

подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и 

МСП“ на Европейската комисия, в партньорство с БНТ , сп. Икономика и онлайн портала 

Economic, набират номинации за 13-ото издание на Конкурса "Иновативно предприятие на 

годината 2017". В инициативата могат да участват активни български фирми, които имат 

успешно разработена и внедрена иновация през последните три години. Кандидатстването 

се извършва по електронен път до 23:45 часа на 15 октомври 2017 г. 

Конкурсът има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на 

иновациите и новите технологии. Кандидатите се оценяват в категории по специална методология 

от експертна група и от жури, според въздействието на отличените иновации. Победителите се 

обявяват на ежегодния Национален иновационен форум, планиран за началото на декември 2017 

г. 

Националният конкурс "Иновативно предприятие на годината" стартира през 2004 г. Близо 80 

фирми са отличени за новаторските си разработки. Инициативата е призната от Европейската 

комисия за добра национална практика за подкрепа на иновативното развитие. 

„Внедряването на иновации е от ключово значение за постигането на устойчив растеж. Някои 

ключови инструменти дадоха тласък на успеха благодарение на мъдрото планиране от 

страна на българската държава. Български компании създадоха работни места в региона, а не 

само в страната. Бългapия имa cвоя талант, но пpез cледващитe деcетилетия тpябва да 

cъздадем още по-добре обучени кадри“, заяви президентът Росен Плевнелиев при откриването на 

12-ия Иновационен форум. 

Отличените фирми оценяват високо ползите от участието си в Конкурса. 

„Конкурсът за иновативно предприятие на годината беше интересна възможност да се 

видят новостите, създавани в България, и да се даде допълнителен кураж на 

предприемчивите и иновативно мислещите хора. „Електросфера“ е част от тази общност. А 

наградата за нас означава, че имаме съмишленици в нашето разбиране за насоките за 

развитие на бизнеса в България.“ 

http://www.arcfund.net/
http://enterprise-europe-network.bg/
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
https://www.bnt.bg/bg
http://www.economymagazine.bg/
http://www.economic.bg/
https://event.gg/6807-InnoAwards-2017/
http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=17852
http://www.arcfund.net/index.php?id=2079


 

 
 

Игор Левин, основател на Електросфера ЕООД, с награда в категорията „Пазарно лидерство“ на 12-

ия Конкурс за иновативно предприятие на годината“ 

 

„За нас беше огромна чест, че получихме награда именно в категория „Социална иновация“, 

защото наша цел е да търсим нови пътища за преодоляване на социалните бариери. Ние 

вярваме, че образованието води до промяна в обществото и всеки принос в тази посока, 

независимо колко е малък, има значение.“ 

Вероника Рачева, ръководител на образователната програма на „Прознание Академия“ ЕООД,  

победител в категорията „Социална иновация“ на Конкурса за иновативно предприятие на 

годината 2016 

 

„Участието в Конкурса за иновативно предприятие ни даде възможност да влезем в общност 

от иноватори, с които споделяме общи ценности и предизвикателства. Открихме нови 

възможности за бизнес развитие и за доразвиване на иновацията ни. Наградата ни стимулира 

да дадем нов тласък на дейността ни.“ 

Димитър Радев, съосновател на „Синтал ММ“ ООД, победител в категорията „Иновации за 

качество на живот” на Конкурса за иновативно предприятие на годината 2016 

Подробности за конкурса:  

Конкурс за Иновативно предприятие на годината 2016 

Всички издания на Конкурса за иновативно предприятие на годината 

Наградите се присъждат в категории според въздействието на отличените иновации като: 

- Пазарно лидерство (награда за иновативен продукт, наложил се на международния пазар); 

- Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на 

живот на потребителите);  

- Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие); 

- Иновационен мениджмънт (съгласно международно признатите критерии на IMP³rove–

European Innovation Management Academy); 

- Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални 

потребности и създават нови социални отношения); 

https://event.gg/3458-natsionalen-konkurs-inovativno-predpriyatie-na-godinata/
http://www.arcfund.net/index.php?id=2079
https://www.improve-innovation.eu/
https://www.improve-innovation.eu/


 

 
 

- Иновация в креативните индустрии (иновации чрез дизайн, дигитални игри, архитектура и 

дизайн на градска среда, филмова и музикална индустрия); 

- Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му); 

- Иновации за развитие на таланти (инициативи в подкрепа на развитието на човешките 

ресурси, млади таланти и предприемачи). 

За повече информация посетете уебсайта на Конкурса или ни пишете на e-mail: 

innoaward@online.bg, тел: 02/ 9733000 (в. 433,437). За връзки с медиите, моля пишете на e-mail: 

maya.tsaneva@online.bg. 
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