
Списък на проектните предложения, предложени за финансиране  по VII - ма 
конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 

 
 

№ 
по 
ред 

№ на 
проектно 

предложение 
Кандидат 

Наименование на проектно 
предложение 

Размер на одобрената субсидия  
в лева 

1 ИФ-00-07-31 ПРОЛЕТ ЕООД 

Разработване на иновативни 
технологични линии и агрегати за 
кожено-галантерийната 
промишленост 

424424.44 

2 ИФ-00-07-95 АМЕТ ООД 

Високочестотен интерферентен 
портативен прибор за безконтактно 
остраняване на кръвосмучещи 
ектопаразити 

205527.54 

3 ИФ-00-07-60 ПАРАЛЕЛ ЕООД 

Разработване на нови типове 
високоеластична и виско-еластична 
пяна с ниски емисии на летливи 
органични компоненти, 
непроизвеждани до момента 

200055.66 

4 
ИФ-00-07-

102 
ДРИЙМИКС ООД 

Метод и модел за масивна паралелна 
колонно-ориентирана обработка на 
данни с помощта на графичен 
процесор за целите на 
инструменталния анализ на бизнес 
данни 

118774.53 

5 ИФ-00-07-45 
ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ЦЕНТЪР НОМАТ 

АД 

Изследване на определени 
борни,въглеродни и азотни 
съединения с увикални свойства с 
цел създаване на нови материали и 
изделия,приложими за повишаване 
техническото и икономическото ниво 
на съвременната техника 

223207.53 

6 
ИФ-00-07-

144 
ДИ ДЖИ ЕМ 
ЕООД 

Изграждане на комплексна 
софтуерна платформа за семантичен 
анализ на големи масиви от текстове 
(BigData) по информационни обекти 
и сентимент в реално време 

220326.00 
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7 ИФ-00-07-47 ДЕНДРИТ ООД 
Изследвания за създаване на 
еластично релсово скрепление 

337148.41 

8 ИФ-00-07-78 МЕГАХИМ АД 

Научно-изследователска дейност за 
разработване на иновативна 
технология: синтетично изграждане 
на МК (микро капсули), реагенти на 
АЕРК (аерозолни еднокомпонентни 
разпенващи композиции) 

201855.50 

9 ИФ-00-07-2 
АЛЕКС 1977 
ЕООД 

Проучване за разработване на 
фармацевтичен продукт за стомашни 
заболявания от природни източници 

33789.00 

10 ИФ-00-07-96 СПЕСИМА ООД 
Реинженеринг на индустриални 
универсални роботи (РУР) 

485067.21 

11 ИФ-00-07-55 ЦЕНТРОМЕТ АД 
Биметална риза за мелничен вал от 
материал с високо съдържание на 
хром 

128049.66 

12 ИФ-00-07-86 ЕНЕРГЕО ЕООД 

Нови смазочни материали на 
основата на наноразмерни 
въглеродни частици с повишена 
топлопроводимост и подобрени 
триещи свойства (НаСмаз) 

233133.61 

13 ИФ-00-07-72 ТЕЛЕЛИНК АД 
Изследване и разработване на 
иновативен модел за проактивно 
здравеопазване 

238150.11 

14 ИФ-00-07-90 
ТЕТРАКОМ 

ИНТЕРАКТИВНИ 
РЕШЕНИЯ ООД 

Логистичен мониторинг и анализ на 
многоезиково съдържание в интернет 

382435.34 
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15 ИФ-00-07-79 КЛАУЕЙ ООД 

Проучване на възможността да бъде 
създадена ANQP платформа чрез 
използване на ANQPпротокола, 
дефиниран в HotSpot 2.0 стандарта 

253109.54 

16 
ИФ-00-07-

122 
БАЛКАНТЕЛ ООД 

Изследване на възможностите за 
прилагане на IP комуникационни 
решения за реализиране на 
високоотговорни комуникации 

91260.80 

17 ИФ-00-07-54 
ГАЛВЕЯ 

ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД 

Иновативна технология за 
електрохимично нанасяне на 
защитни покрития на базата на цинк 
с последващи конверсионни филми 
върху сложни машиностроителни 
детайли 

182476.64 

18 
ИФ-00-07-

130 
КЕИТ ООД 

Прототип на автоматична модулна 
машина за лазерна перфорация на 
паспорти- включващ: зареждане, 
придвижване, управление, контрол на 
брака, разтваряне на паспорти. 
Възможности за лицева перфорация 
на единична страница или 
номериране на целия паспор 

126567.11 

19 ИФ-00-07-10 РЕТЕЛ АД 

Иновационна технология за 
производство на високотемпературни 
материали и сплави, съдържащи 
наноелементи 

152215.63 

20 ИФ-00-07-83 
ТЕХКЕРАМИК М 

ООД 

Разработване на нови безоловни 
керамични материали за 
електрониката 

186771.65 

21 
ИФ-00-07-

135 

МЛЕЧНИ 
ПРОДУКТИ 
ТРАКИЯ 

Влагане на растителни влакнини за 
получаване на функционални млечни 
продукти 

96476.91 

22 ИФ-00-07-84 КОМИКОН ООД 

Разработка на модел и прототип на 
иригационен контролер и сензор за 
почвена влажност с безжична 
комуникация с нисък разход на 
енергия 

213464.61 



№ 
по 
ред 

№ на 
проектно 

предложение 
Кандидат 

Наименование на проектно 
предложение 

Размер на одобрената субсидия  
в лева 

23 
ИФ-00-07-

139 
Фууд Трансфер 
Център (УХТ) 

Разработване на иновативни 
биотехнолигични методи за 
функционални зърнени напитки 

352267.76 

24 ИФ-00-07-29 БИО ТРИИ ООД 

Използване на нанодисперсни оксиди 
като вектор за пренос на биологично 
активни молекули в растителни 
тъкани 

49000.00 
 

25 ИФ-00-07-39 САМЕЛ-90 АД 

Разработване на S-band усилвател на 
мощност за радиолокационни 
станции за контрол на въздушното 
движение и метео радари 

239715.68 

26 ИФ-00-07-69 
ХИМИЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ ООД 

Създаване на нов подход и 
инструменти за подобряване и 
оптимизиране на формовъчния 
процес при изработка на полимерни 
опаковки за фармацевтичната и 
козметична промишленост 

277890.97 

27 ИФ-00-07-68 
АИКОВОЛУШОН 
БЪЛГАРИЯ ООД 

Разработване на система и методи за 
дигитално отразяване на обекти и 
факти, свързани с разследвани 
събития, чрез триизмерно лазерно 
скениране 

413997.26 

28 ИФ-00-07-59 БИОВЕТ АД 
Алтернативи на съществуващите 
кокцидиостатици в зайцевъдството 

252107.50 

29 ИФ-00-07-38 САМЕЛ-90 АД 
Разработване на иновативна система 
за отопление на база водород 

278236.89 
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30 ИФ-00-07-48 
БОДИ БЮТИ 
ЕООД 

Иновативна технология за натурални 
козметични продукти с 
противовъзпалително и избелващо 
действие (натуркозметик) 

83698.04 

31 ИФ-00-07-65 
АР СИ ДИЗАЙН 

ЕООД 

Изследване на енергийния ефект от 
прилагане на различни режими на 
работа на помпи с променлива 
скорост на оборотите във 
водоснабдителни системи 

26831.67 

32 ИФ-00-07-70 
ХИМИЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ ООД 

Разработване на системи за пасивна 
пожарозащита в строителството 

249481.10 

33 
ИФ-00-07-

142 
БОРИМА АД 

Разработване на иновативни 
рецептури и технологии за 
производство на корпуси за 
комуникационни и 
електротехнически нужди от 
структурирана термореактивна 
пластмаса 

186861.52 

34 ИФ-00-07-8 БИОВЕТ АД 
Нов подход за получаване на тилозин 
и соли на негова основа 

107655.52 

35 ИФ-00-07-94 ЛАБОРБИО ООД 
Учебни пособия (набори) по химия за 
средните училища 

100926.00 

36 ИФ-00-07-82 ИЗИ 3ДИ ООД 

Разработка на метод за анализ, 
обработка и описание на 
повърхнините на електронни модели 
на 3-дименсионни обекти, с цел 
описанието им и подготовката им за 
производство посредством 
технологията на 3D печат 

240768.85 

37 ИФ-00-07-27 ЕЛКОМ МД ООД 

Система за интелигентно измерване, 
регистриране и управление в 
комплектна трансформаторна 
подстанция 

112260.00 



№ 
по 
ред 

№ на 
проектно 

предложение 
Кандидат 

Наименование на проектно 
предложение 

Размер на одобрената субсидия  
в лева 

38 
ИФ-00-07-

141 
ВЕТОТ ЕООД 

Разработване на иновативна 
технология за производство на 
олекотени мебелни плочи с вложки 
от полимерен материал 

243126.95 

39 
ИФ-00-07-

150 
МИНА ЕООД 

Облачна SDN система с възможност 
за ефективен контрол върху 
консумацията на енергия 

403530.84 

40 
ИФ-00-07-

126 
БУЛАРХ ЕООД 

Велосити: Система за управление на 
интелигентни велосипеди 

352511.55 

41 ИФ-00-07-5 
Всестранна 
кооперация 
КОНВЕРТ 

Оценка на техническата и 
икономическата осъществимост на 
разработка на зарядни системи за 
бърз индивидуален поелементен 
основен и изравнителен заряд на 
акумулаторни батерии за 
електрокари, електромобили, 
автомобили, соларни, енергийни, 
информационни и електронни 
системи 

42240.00 
 

42 ИФ-00-07-12 
ИНСТИТУТ ПО 
ЗАВАРЯВАНЕ АД 

Автоматизиране на технологиите за 
електродъгово заваряване и 
наваряване чрез иновативна система 
от модули с програмно управление 

216040.14 

43 
ИФ-00-07-

125 

ВЪЛКОВ 
ТЕХНОСВЕТ 
ЕООД 

Провеждане на индустриално научно 
изследване във "Вълков -Техносвет" 
ЕООД за създаване на LED осветител 
с високо КПД 

127872.20 

44 ИФ-00-07-16 
ЕКОМОД ХАУС 

ЕООД 

Иновативна технология за 
производство на сглобяеми дървени 
къщи 

360072.34 

45 ИФ-00-07-49 
ФЕНИКС МЕТАЛ 

ЕООД 

Изследване и разработване на 
технологии за рециклиране на 
метални отпадъци 

148983.41 
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46 ИФ-00-07-24 
ФОИ КОНСУЛТ 

ООД 

Нов подход за изграждане на 
софтуерни системи за бизнес 
управление и контрол, предназначени 
за масово ползване: концепция, 
методология, програми средства, 
експерименти и анализ 

65142.51 

47 ИФ-00-07-26 ФАШЪН БГ ЕООД 

Прототип на автоматизирина 
софтуерна платформа за глобални 
SEO анализи и таргетирани 
маркетингови проучвания 

31296.70 

48 ИФ-00-07-6 
УНИСИСТ 

ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД 

Обследване на техническата 
приложимост на технология "смарт 
метъринг" за битови потребители на 
природен газ 

49800.00 

49 
ИФ-00-07-

107 
ПОНТЕХ БГ 
ЕООД  

Разработване на иновативно GIS 
решение, базирано  на технологии с 
отворен код 

121506.33 

50 ИФ-00-07-66 
АР СИ ДИЗАЙН 

ЕООД 

Технически анализ за приложимостта 
на съвременни методи за 
обеззаразяване на водата във 
водоснабдителните системи 

35035.40 

51 ИФ-00-07-74  
ЧИСТОТА ИСКЪР 

ЕООД 

Производство на инсталации за 
оползвотворяване на сметищен 
биогаз от депата за битови отпадъци 
в Р. България 

36145.68 

52 ИФ-00-07-97 
ВИВА СОФТ 
ЕООД 

Разработка на прототип на 
иновативна информационна система 
за мониторинг на нивото на речни 
басейни и анализ на риска от 
наводнения на населени места 

40807.92 

 
 
 
 


