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Накратко за Конкурса „Иновативно предприятие на годината“

Стартирал през 2004 година, Националният конкурс "Иновативно предприятие на
годината" се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Enterprise
Europe Network - България под патронажа на Президента на Република България.

От 2018 година финалистите в конкурса „Иновативно предприятие на годината“ получават
правото да използват новата марка „Високи постижения в иновациите / Excellence in
Innovation“.

Това е знак за иновативност, който се присъжда ежегодно на финалистите в Националния
конкурс „Иновативно предприятие на годината“. С марката се отличават върхови
постижения, въздействие и ефективност на авангардни иновации, разработени от български
предприятия.

За допълнителна информация:
maya.tsaneva@online.bg, denitsa.marinova@online.bg, fanny.koleva@online.bg

тел.: 02/ 9733000 (в. 437, 433)

Финалисти – 2018 г.

Спесима ООД прави реинженеринг на използвани универсални роботи от сектор
автомобилостроене. Използвайки механичната конструкция на роботите. Фирмата
разработва нов хардуер и софтуер, с което пренасочва робота към изцяло ново приложение.
Подходът е екологичен и спестява енергия. Спесима успешно продава в над 35 страни в
целия свят.
Комрад Кооператив се занимава с разработка на иновативни софтуерни продукти на
основата на блокчейн и изкуствен интелект. Кооперацията е основана от 16 членкооператора. Тя създава инфраструктура за управление на децентрализирани автономни
организации върху блокчейн посредством умни договори, наречена Wetonomy. Разработва
и платформата Сайнет (Scynet) за създаване и трениране на изкуствен интелект, на основата
на блокчейн.
Микар Иновейшън ООД създава платформа за бърз скрининг и откриване на нови
лекарствени молекули за предклинични изследвания за голям клас болести. Фирмата
комбинира биотехнологии и информационни технологии като съкращава селекцията и
изчистването на молекулите до 1 година. Портфолиото на Микар включва 5 молекули с
готовност за патентоване.
Тинузавър ООД е разработила образователна платформа и набор от авторски комплекти
за програмиране, роботика и електроника с отворен код. Обучението се фокусира върху
инженерните аспекти на програмирането. Платформата и комплектите се ползват от
университети и училища в България, Канада, САЩ, Германия и Мексико.
Принтиво ООД специализира в 3D биопринтирането на тъкани. Компанията е създала
собствен биопринтер, 5 биомастила и оригинална методология за 3D биопринтиране на
костна тъкан. Иновацията на Принтиво е световна новост с приложение в медицината и
стоматологията.
Байомик ООД е разработила композитен материал, подобен на стиропор, на базата на
нехранителни земеделски отпадъци и гъбен мицел. От него е създала напълно
биоразградими опаковка и мебелна плоскост. Композитният материал се разгражда в
естествени условия за 75 дни след изхвърлянето.
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АвтоИконом ООД е създател на интернет платформа и мобилна апликация за
интерактивна двупосочна връзка между собственика на автомобила и доставчиците на
услуги - сервизи, технически прегледи, застрахователни и лизингови компании. Фирмата
предлага специални услуги за майки с деца и за хора с увреждания и се отличава с висока
степен на иновационна оргнизация и култура.
Уеб Сървисиз ЕООД e разработила оригинална технология за мултикултурно учене
- „Умни дечица“, за детските градини и предучилищните класове. Усвояването на
материала става под ръководството на учител или родител по лек и забавен начин онлайн,
чрез мултимедийни игри и тестове, текст, аудио, и илюстрации. Използва се в над 150
градини. Обучението е възможно във всякаква електронна среда – настолен компютър,
мобилен телефон, таблет и интерактивна дъска.
Елиъс Бо ЕООД разработва собствена Cablecam система и софтуер за задвижване на
камери и обекти до 200 кг в триизмерното пространство. Решението предлага най-добри
възможности в бранша за заснемане на динамични сцени и каскади с програмирано
насочване. С технологията са заснети няколко световни продукции.
А Дейта Про ООД е разработила платформа за оптимизиране на събирането и
самостоятелна обработка на огромни информационни масиви чрез автоматично
разпознаване на „лица от особен интерес“, замесени в криминална дейност.
Антиподес ЕООД разработва първата за България ERP система от висок клас като
облачно решение, локализирано на шест езика, на цени, достъпни за малкия и среден
бизнес.
Био Уей ООД създава бизнес модел за отглеждане на гъби шийтаке в селските райони в
цяла България чрез изграждането на биоферми, собственост на различни лица, работещи
под едноименна търговска марка и при спазване на единни стандарти.
Волонтайм ООД създава, поддържа и развива едноименната социална мрежа за добри
дела, в която всеки може да намери информация и да стане част от всичко, свързано с
правенето на добрини.
Империя Онлайн ООД разработва и разпространява мултиплатформената ролева игра
Imperial Hero (Имперски герой), във версия, предназначена за рускоезичните пазари.
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КънектидБин ООД разработва решение за „умно” сметосъбиране, комбиниращо
конфигурируеми IoT сензорни устройства и софтуерна платформа за осигуряване на
наблюдение и управление на мрежи от контейнери за сметосъбиране в реално време.
Майкроуебър ЦМС ООД предлага онлайн платформа с отворен код за създаване на
уебсайтове, онлайн магазини и блогове, чрез drag and drop технология.
Мейк-България ЕООД предлага патентована технология за мобилна система и
композитни панели за топлоизолация на жилищни сгради и индустриални съоръжения.
Мобайл Системс ООД (с търговска марка MobiSystems) е създател на OfficeSuite Now,
крос-платформен офис пакет за фирми и индивидуални потребители с вграден мейл-клиент
и пдф редактор.
Мусала Софт е водеща софтуерна компания, създала обучителния формат Learn from the
masters за лица с базов или без никакъв опит, планиращи кариера в ИТ областта.
15БГ ООД разработва 15toGO – приложение за нов начин за избиране, резервиране и
организиране на споделени пътувания чрез директна връзка с туристическите агенции.
Райд Шеър България АД (SPARK) предлага free flow услуга за споделена мобилност с
електрически автомобили нова за пазарите в България, Литва и Румъния.
Телерик Академия ООД e образователната организация с програми за подготовка на
специалисти за ИТ индустрията и изграждане на дигитални знания и умения у учениците.
Техруум ООД разработва стратегии и собствени инструменти за дигитален стандарт в
строителството за различни географски локации.
Файър АД разработва мобилния портфейл phyre - независим fintech продукт, който
позволява безконтактно разплащане чрез смартфон, преводи между абонатите и
дигитализиране на картите за отстъпки.
Център за интегративна медицина (АСИМП) ООД създава протокол и програма за
лечение на онкологични заболявания на базата на инсулин потенцирана терапия и
биомагнитна терапия.
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Финалисти – 2017 г.

Онтотекст АД разработва продукти и решения на базата на семантични технологии.
Иновацията Graph DB е световно призната графова база данни, използвана от топ издатели
на научно съдържание като Elsevier, Springer Nature, и Wiley. Иновацията е радикална за
издателския бизнес и управлението на големи обеми динамично съдържание.
ПросФит Текнолоджис АД разработва медицински софтуер и цялостна дигитална услуга
за прецизно проектиране и 3D принтиране на протези при пациенти с ампутиран крайник.
Фирмата е пионер в тази област и работи по съвместни проекти с Международната
организация на хората с увреждания и с медицински центрове в Европа, Австралия и Азия.
Амбър Технолоджи АД е създадена през 2016 г. Разработила е матрак с оригинална
технология за вграждане на чист балтийски кехлибар. Той е известен със своя здравословен
и балансиращ ефект. Фирмата реализира директни продажби, основани изцяло на дигитален
маркетинг. Разработва и гама от продукти за здравословен сън.
Булбера ЕООД е създател на безплатното мобилно приложение Protect Your Kid. То е
единственото, създадено на български език. Дава възможност за блокиране на опасно
съдържание в интернет и рискови мобилни приложения. Преведено е на 10 езика.
Разпространява се в държави от Европа, Северна Америка, Азия и Африка.
Асарел-Медет АД е разработила система за рекултивация на минно депо за отпадни руди.
Тя осигурява едновременното извличане на мед от отпадъка, обезвреждане на страничните
продукти и възстановяване на естествени местообитания. Системата за първи път се
прилага на все още действащо съоръжение за минни отпадъци.
Институт за медицински научни изследвания в България - дейността на компанията е
фокусирана върху иновации и международни проекти в персонализираната медицина,
диагностика и генетични изследвания. Фирмата се отличава с високо качество на
управление на иновационните си дейности съгласно международно признати критерии.
ГРОЗЕН Ентертейнмънт ЕООД e продуцентска къща за комикси, артбук издания и
анимационно студио. Фирмата създава професионален риалити формат за млади комикс
художници COMIX BOX, който е новост в световен мащаб. Фирмата има и учебен център
за целия спектър от професии за реклама, анимация, гейминг и комикси.
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ЕМ ПИ Студио ЕООД е сред пионерите в областта на проектиране на 3D визуални ефекти
и интерактивни инсталации върху различни обекти. Създава иновативна синхронизация
между лазерен и видео мапинг, под бранда 4D Experience. Компанията има над 160 проекта
в цял свят, в т.ч. първи мапинг на пещера, катедрала и подвижен обект.
Витанеа ООД произвежда нектари, сокове и чай от арония, къпина, малина с
функционални качества по оригинална технология на проф. Крачанов.
Империя Онлайн ООД разработва и разпространява компютърната игра Kingdoms
Online - стратегия в реално време, изцяло локализирана за арабския пазар.
Кикфлип ООД е агенция за дизайн на дигитални продукти, която участва в създаването
на дигитална платформа за развитие на иновативни решения в медицината.
ClaimCompass ЕООД e разработила онлайн платформа и мобилна апликация, която помага
на самолетните пътници да получат обезщетение в случай на отменен или закъснял полет
въз основа на Регламент ЕС261/2004 (ЕС).
Лигна Груп e специализирана в обзавеждането, интериорното проектиране и управление
на процеси, свързани с цялостно обзавеждане на частни и обществени сгради.
ОПТИКС АД създава и произвежда системата за ранно откриване на пожари OPTIX
Automated Remote identiFIRE, която комбинира термографски функции, метеорологични и
топографски данни.
Про Смарт ЕООД е компания, разработила програмируемия Wi-Fi термостатен контролер
с безжичен температурен сензор Bboil RF, който може дистанционно да управлява
електроуреди в дома.
Сирма Медикъл Системс АД е създател на мобилното приложение и платформа за
мониторинг на състоянието на хора с всички видове диабет и преддиабетни състояния
Diabetes:M.
ТАНГРА – АВ ООД разработва собствена гама от енергоспестяващи вентилационни
системи с възстановяване на енергията до 94%.
Ултрафлекс Корпорейшън ООД проектира и произвежда пълна гама за силовата
електроника и индукционната топилка с въздушно охлаждане - EasyMelt Air.
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Финалисти – 2016 г.

Електросфера ЕООД и брандът й Antelope Audio е световен лидер в дигиталните аудио
технологии. Фирмата е основана в България от американеца Игор Левин, който за първи
път в света въвежда използването на атомен часовник в музикалното инженерство като
радикална иновация. Целият цикъл на разработка и производство се осъществява в
България. Най-новият продукт на фирмата, GOLIATH, е единствения в света аудио
интерфейс с атомен часовник и 68 канала за конвертиране на дигитално и аналогово
съдържание. Технологиите на фирмата се използват от най-големите звукозаписни студия
в САЩ, Великобритания и Япония, Грами изпълнители и при озвучаването на всички
високотехнологични филми.
Доли Медия Студио ЕООД е премиум студио, поддържащо най-съвременните, дори още
експериментални технологии в киното за продукция и постпродукция на съдържание.
Студиото е единствено в света извън Холивуд, където може да се извършва
ЕДНОВРЕМЕННО мастеринг, цветокорекция и показване на финално preview на филм с
качество на прожекция в киносалон. Съвместяването технологиите DOlby Atmos Premium,
ACES-workflow и 4K DCI е глобално предизвикателство, решено чрез оригинално ноу-хау
на студиото за перфектна картина и звук.
Софтуерен Университет ООД е основан през 2013 г. като едно от решенията за подготовка
на достатъчно качествено обучени кадри за ИТ индустрията в България. Чрез модела „учене
чрез правене“ се обучават кадри за софтуерната индустрия и се подкрепя
предприемачеството. Получилите обучение в мрежата на СофтУни достига над 120 000
души. СофтУни е партрньор с акредитирани български университети, над 60 компании и
неправителствени организации.
Скейл Фокус АД е лидер в разработката и интеграцията на софтуерни решения,
управление на данни, информация и процеси. Фирмата прилага водещи практики в
управлението на иновациите, включително: генериране и внедряване на нови идеи; жизнен
цикъл на иновацията; резултати от иновационна дейност. Насърчава развитието на нови
разработки с пазарен потенциал от своя екип чрез гъвкаво работно време, вътрешни
инкубатори и хакатони.
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Синтал ММ ООД прилага патентно-защитен метод и състави за производство на дентални
сплави на никелова и кобалтова основа посредством методите на праховата металургия.
Сплавите се отличават с висока химическа чистота, като концентрацията на Ni2+ (никел) е
повече от 20 пъти по-ниска от стандартната стойност. Производството е енергоспестяващо
и екологично чисто, постига се 100% оползотворяване на материалите. Фирмата изнася в
Индия, Хонконг, Австралия, Румъния, Турция.
Ведамо ЕАД създава авторска методика за дистанционно преподаване и виртуална класна
стая VEDAMO за обучения на деца в болнични заведения, българчета в чужбина, деца в
неравностойно положение и от малцинствени групи. Заедно с партньори успешно са
подготвили студенти от ромски произход за специалности педагогика и медицинска сестра.
Обучават българчета, живеещи в Европа, Азия и Хаваите.
Тикий Мобайл Солюшънс ООД е създател на иновативната мобилна платформа за
заплащане на услуги за градска мобилност чрез универсален е-билет Тики. Системата
позволява закупуване през смартфон на билети за различни видове транспорт в градска и
извънградска среда. Тикий предлага най-добрата цена, комбинирани билети и намаления,
като се базира на историята на пътуванията и индивидуалния профил на потребителя.
Системата е интегрирана от Fal River Ferries, Великобритания, а в България фирмата работи
по проект на метростанция Сердика.
РИМ ГРУП КО ООД e компания, която произвежда хранителни продукти с розова вода.
Фирмата патентова първия шоколад с българско розово масло.
Даскал България разработва образователна платформа с интерактивни уроци на живо.
Декор Дизайн е архитектурно бюро, което използва иновативни методи за проектиране на
сгради.
Ескрео разработва иновативна боя, което превръща всяка гладка повърхност в място за
писане и рисуване.
КОМАК Медикал разработва, управлява и контролира проекти в областта на клиничната
медицина в партньорство със здравни институции в Централна, Източна и Югоизточна
Европа.
Имагга ООД е разработила технология за автоматична и само-обучаваща се анотация на
изображения чрез използване на конволюционни мрежи.
Солвей Соди, Девня е най-големият содов завод в България и Европа за синтетично
производство на калцинирана сода.
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