НАГРАДИ НА ЧЕТВЪРТИЯ КОНКУРС НА СЪВЕТА ПО
ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ
БТПП
В категорията за НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА ИС на БТПП удостои
две фирми – класирани едновременно на 1-во място – с плакет и грамоти на БТПП.
Съветът по иновации при БТПП награди с ПЛАКЕТ И ГРАМОТА НА 1-ВО МЯСТО
АЛМОТ АД, гр.Стара Загора: фирмата притежава ноу-хау при производството и
разработването на високоефективни електрически машини с постоянни магнити. Важно
направление в дейността на фирмата заема въпросът за интернет мобилността. АЛМОТ
АД има 7 заявки за патент за изобретение и 7 регистрирани полезни модела . Наградата
бе връчена от г-н Лъчезар Борисов, зам.министър на икономиката.
Съветът по иновации при БТПП награди с ПЛАКЕТ И ГРАМОТА, ОТНОВО НА 1ВО МЯСТО и СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД: Групата Сенсата е
мултинационална компания, световен технологичен лидер в сензорното производство.
Тя има централа, дислоцирана в гр. Атълборо, щатa Масачузетс в САЩ и разполага с
над 20 000 работници в 13 страни в света, два завода за сензори у нас – в Ботевград и в
Пловдив, както и научно-развойна база в София. Основното производство на Сензата е
на сензори, които са главно за автомобилната индустрия. Наградата бе връчена от г-н
Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП.
НА 2-РО МЯСТО в категорията НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА
Съветът по иновации награди с ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТЪЛС
ЕАД,, с. ЧЕЛОПЕЧ, Софийска област. Дънди Прешъс Метълс ЕАД е
мултинационален концерн, на който централата е в Канада. Той е специализиран в
добива и производството на злато и полиметални руди и има мини и флотационни
заводи в няколко страни на три континента. У нас освен с производствените мощности
в с.Челопеч, дружеството ще бъде представено до две години и с нова голяма добивна
мощност край Крумовград, която се изгражда понастоящем. Мениджъри и инженери от
него са подали три заявки за патент за изобретение в Патентно ведомство, които са в
процедура, както и 1 заявка за патент, подадена в Европейското патентно ведомство.
Наградата бе връчена от доц.Йосиф Аврамов, д-р по икономика, съпредседател на
Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП и член на УС на БТПП.

НА 3-ТО МЯСТО в категорията НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА
Съветът по иновации награди с ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ ИНКОТЕКС АД: Фирмата
произвежда електромери, касови апарати с фискална памет и други измервателни уреди
за индустрията. В София е централата на фирмата, както и търговската и сервизната
дейност, а основната производствена база е ситуирана в Ботевград. Наградата бе
връчена от акад.Никола Съботинов, бивш председател на БАН и съпредседател на
Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП.

В категорията за НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ наградени бяха:
Съветът по иновации награди с ПЛАКЕТ И ГРАМОТА НА 1-ВО МЯСТО
ПРОЕКТА
ACOMIN
НА
КОЛЕКТИВ
ОТ
ИНСТИТУТА
ПО
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА БАН в
състав: проф. Галя Ангелова (координатор на AComIn), проф. Димитър Карастоянов
(мениджър на SmartLab), чл.-кор. Светозар Маргенов (директор на Института), проф.
Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, и др. Проектът обхваща
съвременните пресмятания и суперкомпютинг; езикови и семантични технологии;
обработка на сигнали и изображения; оптимизация и интелигентен контрол.
Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на БАН има 2
действащи патента за изобретение, 2 регистрирани промишлени дизайна, 15 заявки за
патент за изобретение, които са в процедура. Проф. Димитър Карастоянов участва в 6
действащи патента, от които два международни за изобретения и 11 заявки за патент в
процедура пред Патентно ведомство. Той е мениджър на SmartLab и Ръководител на
Работен пакет 4 – „Иновации” по проекта АКОМИН. Той има над 280 публикации, от
които 8 научни книги (3 на английски и 1 в чужбина). Участвал е в над 30 проекта по
Фонд „Научни изследвания”, Националния иновационен фонд, в т.ч. с фирми с
международно участие, от които е ръководител на 21 договора. Проф. д-р Димитър
Карастоянов ще бъде предложен от страна на Съвета по иновации при БТПП за
вписване в Златната книга на изобретателите и за номиниране за Изобретател на
годината. Наградата бе връчена от г-н Стамен Янев, изпълнителен директор на
Българската агенция за инвестиции. Колективът бе награден и от името на
ръководството на БАН със специална награда Грамота на БАН, която бе връчена от
председателя на БАН акад. Юлиян Ревалски.
НА 2-РО МЯСТО в категорията НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ Съветът по
иновации награди с ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ
ЕАД: за изготвяне на нова технология за безопасно и оптимално изземане на рудата от
целика в сложни гео-механични условия. Тя представлява изработка на изкуствен таван
или стабилизирана зона над граничния целик чрез инжектиране на циментов разтвор в
обрушения скален материал с използване на самопробивни анкери, които да останат в
масива и като носеща арматура. Разработката е дело на изцяло български колектив от:
инж. Цветомир Велков – оперативен директор; инж. Стилиян Минкин – главен инженер
на рудник Челопеч; инж. Николай Симонски – главен инженер Технически служби и
др. Наградата бе връчена от г-н Никола Стоянов, зам. изпълнителен директор на
ИАНМСП при Министерството на икономиката.
НА 3-ТО МЯСТО в категорията НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ Съветът по
иновации награди с ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ ДЕНДРИТ ЕООД: за техния проект
“Изследвания за създаване на железопътно еластично релсово скрепление”. Инженери
от тази фирма имат регистрирани един действащ патент за изобретение, а също и
заявка за патент в процедура, както и три полезни модела. Дендрит ЕООД получи и
специалната награда ПЛАКЕТ на Банка ДСК. Двете награди бяха връчени от директора
на дирекция „ Кредитиране на МСП и агробизнес“ в ЦУ на Банка ДСК г-жа Румяна
Иванова.
Комисията присъди и СПЕЦИАЛНА НАГРАДА–ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ на СМОЛ
ФУТ ООД за техния нов модел надуваеми снегоходки РЕВОЛЮШЪН 2 (Модел

„Revolution 2”). 350 бр. от тях са закупени от кралската армия на Великобритания, а те
намират отличен пазар в САЩ, Канада, алпийските и скандинавските страни.
Наградата връчи г-н Петко Николов, д-р по право, председател на Патентно ведомство.

