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Приоритети на Съвета по иновации 

• Сред приоритетите на Съвета по иновации и развитие на 
технологиите  при БТПП са консултиране на иновативни проекти, 
разработени от научни колективи или от представители на 
бизнеса, както и представяне и съдействие на проектите пред 
банки и фондове за рисково финансиране, които са одобрени по 
инициативата JEREMIE.  Комисия от представители на бизнеса, на 
Българската банка за развитие, Агенцията за МСП и на науката 
класира в двата  конкурса, обявени от Съвета по иновации при 
БТПП, респективно за 2013 и 2014 г. за: най-успешна иновативна 
фирма и за най-добър иновативен проект.  

• Функционира успешно сайт www.inovacii.eu  на Съвета. От март 
2015 г. на сайта се представят презентации на иновационни 
проекти, които търсят финансиране – напр. под формата на 
малки, дори символични дарения или представянето им пред 
фондове за дялово (рисково) финансиране в чужбина. Сайтът вече 
функционира като Платформа Иновационна борса. 
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СЕКТОРИТЕ, ВЪРХУ КОИТО ЩЕ СЕ ФОКУСИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ НА 
ЦЕНТЪРА ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИТЕ , КАКТО И НА 
ПЛАТФОРМА “ИНОВАЦИОННА БОРСА” ПРИ СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ 
И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ КЪМ БТПП СА: 
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
ТЕХНОЛОГИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО 
БИОТЕХНОЛГИИ 
НАНОТЕХНОЛОГИИ 
ГОРИВНИ ВОДОРОДНИ КЛЕТКИ И ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИ ПРЕВОЗНИ 
СРЕДСТВА 
ХИМИЧЕСКА И ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ 
МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И ЕЛЕКТРОНИКА 
ДЪЛБОЧИННА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 



ПРЕДСТОИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ. ТОЗИ 
ПРОЕКТ БЕ ПРЕЗЕНТИРАН НА 25.01.2015 Г. В ГР. ОФЕНБУРГ В  РАМКИТЕ НА 
ЗАСЕДАНИЕТО НА СМЕСЕНАТА КОМИСИЯ БЪЛГАРИЯ-БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ. КЪМ НЕГО 
БЕ ПРОЯВЕН ЗНАЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС ОТ НЕМСКИ КОМПАНИИ, ФОНДАЦИИ И  НАУЧНО-
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ. ЦЕНТЪРЪТ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СИРТ 
КЪМ БТПП ЩЕ ИЗВЪРШВА МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ ЗА 
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА И КАПАЦИТЕТА НА СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НАУЧНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И НАЙ – ВЕЧЕ В БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, 
СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ ВИСШИ 
УЧИЛИЩА И КОЛЕЖИ. ТОЙ ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ 
ЗАДАЧИ: 
   А.ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНОВАТИВНИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  И 
ПРЕДИ ВСИЧКО НА 53-ТЕ ХИЛЯДИ ЧЛЕНОВЕ НА БТПП ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ПРОЕКТИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО КООПЕРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ; 
  Б.СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЪРСЕНЕ НА КООПЕРАЦИОННИ ПАРТНЬОРИ В ОБЛАСТТА НА 
НАУЧНО -  ИЗСЛЕДВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ; 
В. ПРЕДИМСТВАТА, КОИТО БЪЛГАРИЯ ПРИТЕЖАВА СА ИМЕННО ПО ОТНОШЕНИЕ НА  
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТНАТА СИЛА. ТОВА Е ФАКТОРЪТ, ПО КОЙТО СТРАНАТА 
ЗАЕМА ВОДЕЩИ ПОЗИЦИИ В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА  ЕВРОПА. В БЪЛГАРИЯ Е 
НАЛИЦЕ СРАВНИТЕЛНО ДОБРО РАВНИЩЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩАТА И В 
РЕДИЦА УНИВЕРСИТЕТИ ИЗВЕСТНА ГЪВКАВОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА. СЛЕД 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА СТРАНАТА В ЕС ЕВТИНАТА РАБОТНА СИЛА ВЕЧЕ НЕ СЕ 
ОТЧИТА КАТО ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И Е НЕТРАЙНО ПРЕДИМСТВО 
НА БЪЛГАРИЯ. ТО ВЕЧЕ ОТСТЪПВА НА ДРУГИТЕ ФАКТОРИ И  ПРЕДИ ВСИЧКО НА 
ИНОВАЦИИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ И В БЪЛГАРИЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЗАЕТИТЕ 
ИНЖЕНЕРИ И РАБОТНИЦИ В СОФТУЕРНИЯ БИЗНЕС И АУТСОРСИНГА ВЕЧЕ ДОГОНВАТ И 
ДОРИ СА НАД СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАТФОРМАТА  
“ИНОВАЦИОННА БОРСА” 

• Виртуалната Платформа „Иновационната борса” се осъществява 
чрез създадените за нейната работа Функционална спесификация и 
предстоящото изготвяне на софтуер, в т.ч.  и чрез надграждане с 
нови функции на пилотно внедрения виртуален офис. Във връзка с 
тази инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите 
при БТПП в процес на регистрация като участници в Платформа 
„Иновационна борса” са редица национални и международни 
проекти. Основна задача на Платформа „Иновационна борса” е да 
служи като посредник между автори и изпълнители на иновативни 
разработки, образци и прототипи, и връзката им с други участници 
от реалния бизнес и от финансовите кръгове в иновационния 
процес, които да ги подпомогнат за тяхната пазарна реализация, 
адаптиране към различни търговски и технологични цели и 
комерсиализация.  



РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТА 

•  Досега за реализацията на Платформа Иновационната борса е 
осъществено: 

• Изготвена детайлна Функционална спесификация, която е основа 
за бъдещ софтуер на Иновационната борса, и последващо 
създаване на специализирания софтуер за борсата; 

• Направен е подбор на над 10 качествени проекти, които да са 
подходящи за инсталиранене на платформата Иновационна борса; 

• Създадена е маркетингова стратегия, политика и планове на 
Иновационната борса и на Виртуалния офис; 

• Осъществено е сътрудничество с реално функциониращи центрове 
за технологичен трансфер, развойни бази и звена и научно-
внедрителски центрове у нас и в чужбина; 



НАДГРАЖДАНЕ НА ПРОЕКТА 

• По отношение на надграждане на Платформа ИНОВАЦИОННА БОРСА 
предстои: 

• Осигуряване на финансиране чрез Платформата на Иновационната борса 
на прототипи на иновационни проекти, патенти, полезни модели, а също 
на иновационни изделия, продукти и процеси; 

• Ръководене на екипи от млади специалисти, разработващи иновационни 
продукти, за да оказват помощ при внедряване и комерсиализиране на 
проектите и доработката на софтуера на борсата; 

• Подбрани са оценители и технологични одитори; 

• Предстоящ подбор и обучение на  иновационни брокери; 

• Разработка на критерии за иновационни проекти; 

• Осъществяване на информационни и работни контакти с БАСКОМ, БАИТ и 
други отраслови организации и фирми, свързани с информационните и 
комуникационните технологии, както и с други борсови оператори; 



МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА ПРОЕКТА 
• Търсене и осъществяване на контакти с иновационни фирми и 

организации от други страни от ЕС, Европа и света с оглед търсене 
качествени иновационни проекти, които да се инсталират на 
платформата Иновационна борса; 

• Представяне на предимствата на платформата Иновационна борса у 
нас и в чужбина пред потенциални инвеститори - банки, фондове за 
рисков капитал, индивидуални инвеститори от типа на т.нар. бизнес 
ангели и др.; 

• Пoпуляризиране на Иновационната борса сред членовете на БТПП и 
на други работодателски организации, браншови камари, фирми с 
развойни звена, НПО, научни институти и университети; 

• Поддържане и надграждане на софтуера на Иновационната борса и 
на Виртуалния офис; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Предвид спазването на изискванията на Държавната комисия на 

стоковите борси и тържищата (ДКСТТ), то периодично Иновационната 
борса следва да се консултира с нейни експерти и членовете на 

комисията. 
В създаването на ПЛАТФОРМА „Иновационна борса” участва 

мултидисциплинарен екип с експертно участие на финансисти с богат 
международен опит в борсовите сделки при търговията с ценни книжа, 
фючърсните сделки с основните борсови стоки, онлайн финансирането 
(краудфъндинг), както и от водещи софтуерни експерти, сред които са и 

участниците, реализирали група от Офиси за технологичен трансфер 
(ОТТ) по проекти на ОП „Конкурентноспособност“. Като база за 

надграждане и доразвиване на първата не само у нас, а и в страните от 
Централна и Източна Европа Платформа Иновационна борса ползва 

разработката „Виртуален Офис за трансфер на технологии  на екип от 

Института по информационни и комуникационни технологии при БАН”.  



Иновационната борса ще съдейства за 

•  В.Организационна подкрепа и привличане на участници при 
провеждането на международни технологични кооперационни срещи в 
определени области; 

• В.Организационна подкрепа и привличане на участници при 
провеждането на международни технологични кооперационни срещи в 
определени области; 
Г.Анализ на икономическите и научно–технически условия, интересите, 
новите технологични ниши и най–важните рамкови условия за 
коопериране в областта на изследванията и разработките в България и 
чужбина; 
Д.Осигуряване на съпътстващи консултации по юридически и договорно-
правни въпроси в рамките на възникналите технологични проекти в 
България и сходни звена от страните от ЕС; 

• Г.Анализ на икономическите и научно–технически условия, интересите, 
новите технологични ниши и най–важните рамкови условия за 
коопериране в областта на изследванията и разработките в България и 
чужбина; 

• Д.Осигуряване на съпътстващи консултации по юридически и договорно-
правни въпроси в рамките на възникналите технологични проекти в 
България и сходни звена от страните от ЕС;  



ППпП 
• Дълготрайните ефекти като резултат от създаването на 

“ПЛАТФОРМА ИНОВАЦИОННА БОРСА “ и от Центъра за 
трансфер на технологии  към Съвета по иновации и развитие 
на технологиите при БТПП са: 

• установяване на директни контакти между български и 
чуждестранни фирми и научни звена, работещи в областта на 
иновациите, технологиите и науката; 

• популяризиране на съвременни върхови български научно – 
технически достижения в чужбина; 

• създаване на качествено нови възможности за коопериране 
между български и чуждестранни иновативни фирми и 
научни звена; 

• -    изпълнение на съвместни проекти в областта на науката, 
иновациите и технологиите по различни Европейски 
програми,  в това число по Хоризонт 2020, програма COSME и 
др.  



           БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 



ЗА КОНТАКТИ: 

      АДРЕС: 
• Съвет по иновации и развитие на технологиите при  
• БТПП, Българска търговско-промишлена палата, 

адрес: София, 1000, ул.”Искър” № 9,  
• www.inovacii.eu, E-mail: office@inovacii.eu 
• Тел. 02 81 17 493 
• ЙОСИФ АВРАМОВ – съпредседател  на съвета  
и член на УС на БТПП, E- mail: josif.avramov@mail.bg 
• Тел.: 02 983 45 62  
• Моб. тел.: 0887 44 52 52 
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