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ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ГОДИНАТА
ОТЛИЧЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Категория иновативно малко предприятие (персонал под
50 души)
Наградата „Иновативно предприятие на 2006 г.” в
категория иновативно малко предприятие, почетна
статуетка и грамота получава:

САТУРН ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Фирмата разработва и произвежда индустриална и
потребителска техника,
електронни модули, индукционни захранвания и генератори,
специализиран софтуер и интернет приложения. Почти цялата продукция на
фирмата е предназначена на износ. 50 % от персонала е зает в научна и
развойна дейност. Фирмата е внедрила система за управление на качеството
ISO 9001:2000.
Сатурн инженеринг успешно си сътрудничи с партньори от Великобритания и
САЩ за съвместна развойна дейност и тестове.
Фирмата е участвала в изследователски проекти, финансирани по Шестата
рамкова програма на ЕК и по Националния иновационен фонд.
Сатурн инженеринг участват в изграждането на Техно парк София, чийто
замисъл е да създаде благоприятни условия за малките и средните фирми от
областта на технологиите и иновациите и да насърчи развитието на високите
технологии в България.
В конкурса участва с продукта Cap Seal System - система за безконтактно
индукционно запечатване на алуминиево фолио в капачки и тубички за
хранително-вкусовата, химическата и фармацефтична промишлености.
Разработената система е с висока производителност, без необходимост от
водно охлаждане, изключително лесна за монтиране и обслужване.
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С почетна грамота на второ място в категория иновативно
малко предприятие се отличава:
“ДЯВАЧ” ЕООД”
ДЯВАЧ ЕООД е създадена през 1990 год. Започва дейността си с производство
на безконечни транспортни ленти за всички клонове на промишлеността. От
1994 г. фирмата специализира и в производство на отоплителни тела,
горивни камери, камини и системи за отоплениe с биогорива - пелети, чипс и
др. Фирмата работи за вътрешния и за външния пазар, реализира износ на
новите си продукти в Германия, Гърция, Косово и др. Производствените бази
се намират в град Нови Искър.
Във фирмата има внедрена система за управление на качеството ISO
9001:2000.
Фирмата е провела редица обучения за персонала си в България и чужбина
по мениджмънт, предприемачество, чужди езици и други.
През 2005 г. печели Златен медал на Международния пловдивски панаир, за
представен експонат екобрикети – Биомакс
Дявач ООД участват в изследователски проект с национално покритие за
разработване на технология и прототипни съоръжения за производство на
горива от растителна биомаса
Фирмата има успешни съвместни разработки в областта на био горивата с
френски партньори. Създала е дъщерно предприятие, което се занимава
изключително с проектиране и разработка на нови продукти
В конкурса участва с четири вида горивни камери (КАМЕРА тип B;КАМЕРА тип
D; КАМЕРА тип A; Бутикови камери) с използването на биомасата (дърва за
огрев, дървесни пелети и брикети).

С почетна грамота на трето място в категория иновативно
малко предприятие се отличава:
ЕТ “БОДИ –Д – Добри Добрев”
“Боди – Д” е базирана в Пловдив и се занимава с разработка на козметични
изделия, с тяхното внедряване, производство и пласмент.
Фирмата е провела редица обучения за внедряване на добри практики в
производството и пазарното поведение. Има над 150 внедрени козметични
продукти, 11 защитени патента и 15 публикации.
Фирмата е спечелила редица отличия за продуктите си, включително два
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златни медала от Международния пловдивски панаир през 2005 г., бронзов на
Московския международен панаир, Диплом от International Biographic Centre –
Кембридж, Англия за принос в химията и други.
ЕТ”Боди-Д” участват с изследователски проект в Националния иновационен
фонд на тема “Технико-икономически проучване: Козметични продукти за
старееща кожа с антиоксидантен фитокомплекс”.
В конкурса участват с регенерираща серия козметични продукти с екстракт от
южноамериканския чай Ройбос, “Ройбос стар” и с избелваща серия козметични
продукти “Биле-ВА”, отличаващи се с уникалността си за българския и
световния пазар и клинично доказания ефект.
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Категория иновативно средно и голямо предприятие
(персонал над 50 души)
Наградата „Иновативно предприятие на 2006 г.” в
категория иновативно средно и голямо предприятие,
почетна статуетка и грамота получава:
ФИКОСОТА ООД
ФИКОСОТА е най-големият производител на битови отоплителни
уреди в Европа с над 30 годишен опит в производството на уреди
за отопление и износ за повече от 50 държави на 5 континета.
ФИКОСОТА разполага с 3 завода оборудвани с най-модерните
автоматизирани линии за производство и монтаж на отоплителна техника и
водонагреватели. В компанията се използват водещи технологии, които
отговарят на най-съвременните екологични норми в Европейският съюз. .
Фирмата е провела десетки обучения за повишаване производителността,
квалификацията и качествата на персонала. Сътрудничи успешно с редица
международни и национални изследователски организации, университети и
фирми, спечелила е проект за финансиране на маркетингово изследване по
международна програма BAS.
Фикосота АД е носител на голямата награда в категория “Индустрия” в
конкурса “Икар” на БСК.
В конкурса участва с:
-

линия за стъклокерамично покритие на водосъдържателя на
обемни бойлери

-

отоплителен уред HEAT MACHINE с търговската марка Tesy.

-

линия за плазмено заваряване на водосъдържателя.

С почетна грамота на второ място в категория иновативно
средно или голямо предприятие се отличава:
“ДЕНИМА 2001 ” ООД
Основната дейност на Денима 2001 ООД е производство на осветителна
техника за улично осветление, вътрешно осветление, електронна пусковорегулираща апаратура за газоразрядни лампи, системи за управление на
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осветлението; инженеринг и поддържане на уличните осветителни уредби и
др.
Фирмата държи около 40 % от българския пазар на улични осветителни тела
и изнася продукцията си в Европа, Македония и Русия.
Има внедрени система за управление на качеството (ISO 9001:2000), система
за управление на здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18 001),
система за оценка на риска и контрол на критичните точки (HACCP).
Денима 2001 си сътрудничи изключително тясно с Техническия университет,
София, Българска академия на науките и бизнеса.
Спечелила е конкурс за проект, финансиран от Националния иновационен
фонд.
Фирмата

развива

светлинните

ново

източници

направление
с

в

осветлението

фотоволтаични

батерии,

–

захранване

като

се

на

използва

слънчевата радиация за производство на електрическата енергия.
В конкурса участва с гама-осветители за улично осветление, прилагайки
нови технологии за проектирането и производството на осветителите:

С почетна грамота на трето място в категория иновативно
средно или голямо предприятие се отличава:
“ОПТИКС АД”
Фирма "ОПТИКС" АД е създадена през 1998 г. и е 100% частно дружество. Тя
е специализирана в конструирането и производството на оптични, оптикомеханични и оптико-електронни възли и изделия за военната индустрия,
медицината и с гражданско предназначение. Над 90% от продукцията се
реализира на пазарите на Европейския Съюз и САЩ.
Сертифицирана е по ISO 9001:2000 и система за управление на качествоото
AQAP2110 съюзна публикация на НАТО. Участва в редица международни и
национални специализирани изложения.
Фирмата е провела десетки обучения на персонала си, изградила е
множество

успешни

сътрудничества

с

университети,

изследователски

центрове и фирми от България, Великобритания, Швеция, Израел, Унгария,
Германия, Япония и др. и също така е спечели финансиране за няколко
проекта по програма ФАР и Националния иновационен фонд.
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Оптикс АД е отличена с почетна грамота в в Националния конкурс за
иновативно предприятие на 2005 г.
В конкурса участва с 19 изделия очила за нощно виждане, нощни бинокли,
оптични мерници, мобилни термодивизионни системи, телевизионни камери и
др., които са новост за българския пазар.

Журито реши да присъди едно специално отличие за постоянно развитие и
високи постижения в иновационната дейност на едно предприятие, което освен
че кандидатства в конкурса с продукт, който се явява световна новост,
проявява и постоянство в участието си.

С почетна грамота специално се отличава миналогодишния
победител в категория за малко предприятие, фирма
“ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
“ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
Фирмата се занимава с проектирането, производството и реализацията на
системи с фискална памет, като се превърна в лидер в производството на
електронни касови и таксиметрови апарати, електронни везни, оборудване на
газо- и бензиностанции, както и друго търговско оборудване.
“Дейзи технолоджи” ООД е внедрила Система за управление на качеството (ISO
9001:2000)
Фирмата е участвала на международното изложение за информационни
технологии CeBIT, гр. Хановер, Германия през 2003 , 2004 и 2005г. и на
Международния пловдивския панаир през 2003, 2004 и 2005 г.
Спечелила е научно-изследователски проект, финансиран от Националния
иновационен фонд и си сътрудничи за съвместна развойна дейност с Nokia,
Ericsson, Sagem и други.
“Дейзи технолоджи” ООД бе отличена за най- иновативно малко предприятие
на 2005 г.
Тази година участват в конкурса с:
Безжичен терминал Daisy Expert; който е новост за българския пазар и GPS
bluetooth регистриран под търговската марка GPS – Buddy.продуктът се явява
новост за световния пазар.

www.irc.bg/InnoAward

