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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОСМА 

КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД /НИФ/, СЪГЛАСНО 

ЧЛ. 37, АЛ. 5 ОТ  ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА НИФ 

/ПУСНИФ – 2016/ 

 

В съответствие с чл. 42, ал. 5 и ал. 7 от ПУСНИФ-2016 г., за сключване на 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  /БФП/ ще бъдат 

поканени всички кандидати, класирани и подредени по низходящ ред, според 

възможностите на бюджета на НИФ.  

 

№ 

 

Номер на 
проекта 

 

Име на Кандидатa 

 

Име на проекта 

 

Размер на БФП, 
лв. 

1 ИФ-00-08-10 АМГ Технолоджи ООД                                                                      Интелигентна приставка за 
мониторинг на уреди и апарати за 
Интернет на Нещата (ИНСМАРТ) 

 238 581,85 лв.  

2 ИФ-00-08-76 Скортел ООД                   Иновативен метод и алгоритми за 
адаптивно автоматизирано 
управление на технологичен 
процес в открити производства 

286 950,36 лв. 

3 

 

ИФ-00-08-155 „ЦЕЛТА“ ЕООД                                                                    Прототип на Автоматизирана 
система за известяване и 
предупреждение (АСИП) 

347 995,00 лв. 

4 ИФ-00-08-146 Спесима ООД                                                                 „Мехатронна система за 
роботизирано заваряване с 
адаптивно управление“ 

244 479,95 лв. 

5 ИФ-00-08-110 КОМРЕЙЛ ЕООД  Изследвания и разработка на 
технология за производство на 
Композиционни калодки /КК/   

408 729,04 лв. 

6 ИФ-00-08-82 Алмотт ООД                    Научноизследователски развоен 
проект за разработване на 
високоефективен  тягов 
електродвигател 

94 844,18 лв. 

7 ИФ-00-08-123 СТОА ООД                 Разработване на универсална 
система за изграждане на фасадни 
облицовки със задно вентилиране 
(вентилируеми фасади) 

285 877,06 лв. 

8 ИФ-00-08-131 ПЪБЛИФАЙ ЕООД                   Експериментална разработка и 
подготовка за внедряване на 
безжично телекомуникационно 
решение за нуждите на 
потребители на интернет през 
мобилни устройства и преносими 
компютри 

124 038,22 лв. 
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9 ИФ-00-08-9 3Д-ПЕРМИТ ООД   Технология за 3D-печат на 
персонализирани медицински 
продукти (3D-ПЕРМИТ) 

244 270,36 лв. 

10 ИФ-00-08-102 ПДС ЕООД                  „Разработване на прототипен 

модул  на Мулти – спектрална 
аеро камера“ 

280 049,74 лв. 

11 ИФ-00-08-153 ЛЮПЕН М ООД                  Прототип на графичен 
интерпретатор на дистанционно 
събирани данни от датчици и 
сензори 

457 332,50 лв. 

12 ИФ-00-08-4 ЧЕЪР ЕООД   Проект за разработка на 
технология за автоматизирано 
производство на достъпни и 
екологични мебели от ново 
поколение.“ 

347 591,67 лв. 

13 ИФ-00-08-83 ИТЦ ТЕХ ООД             “Индустриално изследване и 
експериментално развитие на 
прототип-киоск за 
застрахователна дейност” 

361 891,56 лв. 

14 ИФ-00-08-154 АЙСИДЖЕН 
КОРПОРЕЙШЪН ЕООД                   

Прототип на програмна платформа 
- icygen framework 

406 616,25 лв. 

15 ИФ-00-08-21 КОЛЕКТРЕСУРС АД Mногокритериално научно 
изследване на опасните отпадъци 
в Р. България, с цел внедряване на 
иновативна технология за 
екологосъобразно третиранe 

283 226,11 лв. 

16 ИФ-00-08-70 СЕНМАРК ЕООД   “Разработване на прототип на 
коляно-мотовилков механизъм за 
двигател с вътрешно горене/ДВГ/ 
с повишен коефициент на полезно 
действие /КПД 

133 371,00 лв. 

17 ИФ-00-08-73 МИСОЛ ООД                                                        „Разработване на иновативна 

прозрачна пластмасова бутилка за 

втечнен газ под налягане” 

128 526,44 лв. 

18 ИФ-00-08-71 ТРИЛИО ООД 

/ПРЕДИШНО 
НАИМЕНОВАНИЕАЙСИД
ЖЕН ЕООД/ 

Изследване и създаване на 
прототип на интелигентна уеб 
базирана платформа за споделено 
паркиране 

332 283,13 лв. 

19 ИФ-00-08-106 АБАТИ АД                      Създаване на прототип за 
виртуална мрежа за директна 
електронна търговия (ВМДЕТ) 

147 451,06 лв. 

20 ИФ-00-08-114 ВИП КАПИТАЛ ООД                 "Математически подход към 
отстраняване на семантичната 
многозначност на текст" 

190 586,50 лв. 

21 ИФ-00-08-13 ЗЕБРА АД   Разработване на алтернативни 
технологии за оползотворяване на 

отпадъчни каучукови изделия 
чрез девулканизация 

206 384,88 лв. 

22 ИФ-00-08-75 КОРЕКТ СОФТ СЕРВИЗ 
ООД                 

Създаване на прототип на 
мобилно приложение със 
социална насоченост, базирано на 
location-based service 

274 982,50 лв. 
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23 ИФ-00-08-100 РЕД ВАЙТЪЛ ЧЕК ООД                  “Разработване на прототип на 
интегрирана медицинска 
телеметрична система за 
предикция на нежелани 
медицински събития чрез 
отдалеченo мониториране на 
комплекс от жизнени 
параметри: сърдечна дейност, 
артериално кръвно налягане, 
кислородна сатурация на кръвта, 
кръвна захар, телесна 
температура, моментен калориен 
разход, дихателна честота, 
сърдечна честота и други телесни 
биомаркери” 

274 143,36 лв. 

24 ИФ-00-08-105 МЕДИКЪЛ АРТИФИШЪЛ 
ИНТЕЛИДЖЪНС 
СИСТЕМС ООД                    

„Алгоритъм и система за 
приоритизиране по спешност на 
пострадали при бедствия и 
аварии“ 

156 043,20 лв. 

25 

 

ИФ-00-08-99 ИНОВА БМ ООД                Интегриран подход за 
мащабиране и иновационна 
система за он-лайн мониторинг на 
биосинтетичните процеси в 
растителната клетъчна 
биотехнология 

118 845,80 лв. 

26 ИФ-00-08-65  ДЕМАКС ХОЛОГРАМИ 
АД                              

Разработка на технология за 
синтезиране и създаване на нов 
тип релефнофазови нанооптични 
елементи,  възстановяващи 
тримерни изображения с пълен 
паралакс 

366 984,50 лв. 

27 ИФ-00-08-56 ВЕМО 99 ООД Разработване на нов разтежен 
стимулатор на билкова основа - 
алтернатива на нутритивните 
антибиотици 

54 597,60 лв. 

28 ИФ-00-08-26 „АЛЕКС 1977” ЕООД              Разработване на иновативен 
продукт от природни суровини за 
повишаване качеството на живот 
на хора с гастроентерологични 
проблеми (ИПГП) 

107 459,50 лв. 

29 ИФ-00-08-74  СЕН ГОБЕН 
КОНСТРАКШЪН 

ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ 
ЕООД                               

„Разработване на високоякостно, 
шумоизолиращо лепило за плочки 
с намален СО2 отпечатък“  

95 405,91 лв. 

30 ИФ-00-08-107 АМЕТ  ООД       Платформа за разработване на 
медицински електрохирургични 
инструменти и оптимизиране на 
режимите за работа с тях 

146 370,75 лв. 

31 ИФ-00-08-173 ОСЪМ АД                    „Проектиране, изработка и 
изследване на зъбен вариатор от 
бейнитен сферографитен чугун с 
асиметричен профил на зъбите по 
затворен силов четиризвенен 
контур“ 

212 102,14 лв. 

32 ИФ-00-08-48 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ 
ЕООД                           

„Изследване на възможностите за 
еколологична поддръжка на 
пътната асфалтова настилка чрез 
разработване на иновативен 

131 845,58 лв. 



 

4 
 

материал за дълбочинна 
рехабилитация” 

33 ИФ-00-08-134 ДИАХИМ ЕАД             „Разработване на хромогенни 
хранителни среди за бърза 

диагностика на симбиотичния 
потенциал на автохтонни и 
привнесени млечно кисели 
бактерии в чревната микрофлора 
на хора“ 

198 143,67 лв. 

34 ИФ-00-08-41 ЕТ „ТИЙМ ИНТЕЛЕКТ – 
Невяна Бумбарова”                   

Оригинална опаковка за напитки с 
малък обем 

37 327,14 лв. 

35 ИФ-00-08-166 БАЛКАНТЕЛ ООД Интелигентна проактивна система 
за управление на киберсигурност 
чрез анализ на потоци големи 
данни 

188 593,66 лв. 

36 ИФ-00-08-72 КРИОНИКА 
ТЕХНОЛОДЖИС ООД 

 Разработване на технология за 
производство на космически 
храни и хранителни 
биостимуланти за различни 
контингенти от хора в 
екстремални условия,бедствия и 
аварии 

247 101,51 лв. 

37 ИФ-00-08-172 ТЕХНО БИО КОМ ЕООД  "Разработване на екстракт от 
фитоактивни конпоненти от 
възкръсващото растение Ramonda 
serbica за нуждите на 
фитофармацевтичната 
промишленост" 

182 443,75 лв. 

38 ИФ-00-08-163 СМАРТКОМ-БЪЛГАРИЯ 
АД 

Система за наблюдение на 
оптични кабелни трасета в реално 
време 

88 770,66 лв. 

39 ИФ-00-08-28 ФРИСТАЙЛ СИСТЕМС 
ООД  

Разработка на технология за 
универсална система за 
автентикация чрез лицево 
разпознаване 

173 357,41 лв. 

40 ИФ-00-08-5  ПРОЛЕТ ЕООД  Приложение на ултразвука в 
кожено-галантерийната 
промишленост 

245 894,71 лв. 

41 ИФ-00-08-117 ТЕХНОЛОГИКА ЕАД                    „Изследване и развитие на 
технологични и методологични 
средства и модели за реализация 
на иновативна универсална Уеб 
базирана софтуерна платформа за 
управление на кризисни ситуации 
и защита на населението от 
бедствия и аварии“ 

407 111,64 лв. 

42 ИФ-00-08-15 ИНСТИТУТ ПО 
ЗАВАРЯВАНЕ АД (ИЗА 
АД)              

Разработване на иновативен 
наномодифициран електрод за 
наваряване с цел продължаване 
на жизнения цикъл на 
индустриални машини 

 

212 773,94 лв. 

43 ИФ-00-08-151 БОЛКАН КЪНСАЛТЪНСИ 
ЦЕНТЪР ЕООД                                

“Амро Хелт” 256 674,83 лв. 
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44 ИФ-00-08-60  МИКРОМОТОР ООД                       Гама хирургични наконечници  139 210,63 лв. 

45 ИФ-00-08-96 МЕДЕОР КАСТИНГ ООД                                                                 Изследване и разработване на 
технология за преработване на 
алуминиеви стружки с 
приложение за леене 

149 542,02 лв. 

46 ИФ-00-08-90 АЛФАЛИФТ ООД              Проектиране, изграждане и 
изпитване прототип на 
инсталация за комбинирано  
производство на топлинна 
енергия и биологичен въглен, 
чрез пиролиза на органични 
отпадъци от птицевъдството. 

264 685,29 лв. 

47 ИФ-00-08-25 ТЕХНОЛОГИЧЕН 
ЦЕНТЪР НОМАТ АД                 

Изследване за създаване на 
иновационна технология и на 
интелигентно производство за 
нова гама продукти от иновативни 
боридни, карбидни и нитридни 
материли, разработени от ТЦ 
НОМАТ АД 

304 500,00 лв. 

48 ИФ-00-08-138 БАЛКАН ПЛАНТ 
САЙЪНСИС ООД                             

Биотехнология на фенетилов 
алкохол: биоконверсия на 
фенилаланин от дрожди 
(БИОФЕН) 

256 556,07 лв. 

49 ИФ-00-08-192 АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА 
ООД                           

Измерване и оценка на 
регулаторното въздействие върху 
стопанската дейност чрез езикови 
технологии 

91 320,89 лв. 

50 ИФ-00-08-81 СИКОНИКС ГРУП ООД             „Разработване на иновативна 
безжична мрежа за синтез на 
болнични информационни 
системи“   

198 603,35 лв. 

51 ИФ-00-08-103 СКОРПИОН 7 ООД                   Научно –изследователска дейност 
по възможностите за 
локализиране на мобилни обекти, 
работещи в условията на 
преднамерени смущения и 
ограничена информация от 
обслужващите мрежи за 
позициониране 

234 009,67 лв. 

52 ИФ-00-08-93 КЕИТ ООД                           Прототип на автоматична модулна 
машина за лазерна перфорация и 
персонализация на лични и 
банкови карти размер ID-1 

146 965,70 лв. 

53 ИФ-00-08-87 СМАРТА-2016 ООД                 Разработване на иновативна 
технология за анализ на 
отработени емисии 

376 308,75 лв. 

54 ИФ-00-08-94 СОФТ СИСТЕМИ ЕООД                      „Разработване и приложно научно 
изследване с експериментално 
тестване на прототип за 
иновативни публични терминали с 
мултисетивен обмен” 

 

431 001,64 лв. 

55 ИФ-00-08-38  ТЕМПЕКС ЕООД                   Разработване на мобилна система 
за термовизионно наблюдение 

108 537,00 лв. 
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56 ИФ-00-08-51 ПЕРФЕКТ ПЛЮС ЕООД  “УЕБ базирана платформа за 
създаване и експлоатиране на 
персонализирани лечебни и 
медицински туристически 
продукти”  

180 421,66 лв. 

57 ИФ-00-08-63                                         
НЕОСВЕТ ЕООД                    

„Провеждане на индустриално 
научно изследване в 
„Неосвет“ЕООД за създаване на  

специализиран LED – осветител за 
ускорен растеж на растения в 
оранжерии с висока енергийна 
ефективност „   

 

82 048,90 лв. 

58 ИФ-00-08-113  ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД                         „Фамилия системи за 
непрекъсваемо електрическо 
захранване с иновативен 
кинетичен акумулатор на 
енергия(маховик) - KERS“ 

222 911,59 лв. 

59 ИФ-00-08-2 КВАРТА СОФТ ЕООД  Портативно устройство за 
измерване в кабелните, наземните 
и спътникови телевизионни мрежи 
(DVB-C/T/T2/S/S2/ATV)  и в IPTV.  

93 706,60 лв. 

60 ИФ-00-08-186 БИОСЕЛТЕХ ООД                  „Разработка и оптимизация на 
нови хранителни среди за 
клетъчно култивиране in vitro”  

103 372,02 лв. 

61 ИФ-00-08-3 ИЛМАР-08 ЕООД  Профилни системи с подобрена 
енергийна и екологична 
ефективност  

 

98 266,64 лв. 

62 ИФ-00-08-149 БИ ЕЛ АГРО АД                 Наичноизследователски и развоен 
проект с цел извършване на 
дейности по анализиране, 
събиране на данни, изпитване, 
изчисляване и потвърждение на 
концепция за възможността за 
едновременна работа на 
термоелектирчески елементи 
(елементи на Зеебек) и ракетна 
печка за производство на 
топлинна и електрическа енергия 
и достигане до прототип.  

106 226,54 лв. 

63 ИФ-00-08-148 СИРМА СОЛЮШЪНС АД Изследване и валидиране на 
технология за скелетно-графичен 
анализ на  изображения от 
стереокамери 

194 627,12 лв. 

64 ИФ-00-08-101 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 
ТРАКИЯ ЕООД - 
ХАСКОВО                                                                        

" Изследване и технологично 
усъвършенстване на млечнокисел 
продукт и разработване на дизайн 
за установяване на 
здравословните и профилактични 
ефекти при сърдечно-съдови и 
гастро-интестинални 
заболявания" 

186 077,18 лв. 
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65 ИФ-00-08-16  ИНФО КЛАС ООД Хибридна платформа за дигитален 
маркетинг и дистрибуция на 
предплатени услуги. 

57 367,23 лв. 

66 ИФ-00-08-6 ЕТ ТИЙМ ИНТЕЛЕКТ – 
Невяна Бумбарова”    

3D Интерактивни продуктови 
етикети  

 

22 855,74 лв. 

67 ИФ-00-08-17 АМГ ТЕХНОЛОДЖИ ООД   Безжични Интелигентни Сензорни 
Модули за Автономен монитоРинг 
на консТрукции на съоръжения 
(БИСМАРТ) 

136 925,50 лв. 

68 ИФ-00-08-37   МЕДИКЪЛ КЕАР ООД                   Семантична мрежа за 
оптимизиране на паркиране в 
интелигентна система базирана на 
мобилни технологии - Mobile 
Parking System (MPS) 

32 662,44 лв. 

69 ИФ-00-08-79 САКАРЕЛА ООД  

  

Нови технологични решения за 
здравеукрепващи сирена 

136 286,00 лв. 

70 ИФ-00-08-39 НУБЕС ТЕХ ЕООД                   Разработване на прототип на 
иновативна система за 
архивиране и възстановяване на 
данни при използване на облачни 
технологии – NUBESARCH 

138 371,02 лв. 

71 ИФ-00-08-167 ЕВРОАКАУНТ ПАРТНЕРС 
ЕООД 

КлаудГеймБук: интерактивна 
образователна електронна книга-
игра, прилагаща уникален 
иновативен метод за тестване на 
интереси и ориентация на 
личността в средна детска възраст 
(9-11 г.)  

135 704,64 лв. 

72 ИФ-00-08-19  СТС ПАК ХОЛДИНГ 
ООД 

Модулна система за контрол и 
диагностика при производството 
на опаковки 

185 036,91 лв. 

73 ИФ-00-08-108 НАНОЕКОТЕХ ООД                       „Разработване на чисти 

технологии за  технологии за 
синтез, пречистване и активиране 
на нано  и поликристални 
диаманти“ 

155 424,50 лв. 

74 ИФ-00-08-137 БИЛБОБУЛ ООД Прототипна технология за 
разработване на нова лята 
неръждаема аустенитна стомана 

94 262,72 лв. 

75 ИФ-00-08-24 ЕВО-СКАЙ ООД Създаване на усъвършенстван 
прототип на триместен 
парамоторен трайк 

221 736,10 лв. 

76 ИФ-00-08-23 БИО ТРИИ ООД                      Биотехнологичен метод за 
обезвирусяване, тъканна 
регенерация и  ин витро 
размножаване на Humulus lupulus 
L. 

172 593,15 лв. 
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77 ИФ-00-08-86 СИ ЛАБС ООД Иновативен безжичен асистент за 
паркиране с универсална 
приложимост 

213 014,85 лв. 

78 ИФ-00-08-171 КЛИМА ИН ГРУП 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД 

Проектиране на нова система от 
критерии и показатели за 
ефективно управление на сгради 
и прилагане на принципите на UX 

дизайна при изграждането на 
общодостъпни потребителски 
системи за тяхното управление 

97 238,63 лв. 

 


