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1 BG16RFOP002-1.005-0035 ЕЛФИ ТУРС ЕООД
Разработване на интегрирана туристическа платформа - 

Видеопътешественик / videotrip.bg

2 BG16RFOP002-1.005-0039 Е-МОТИВ БГ ООД Разработване на приложение за здравословен начин на живот

3 BG16RFOP002-1.005-0071

МЕДИЦИНСКИ 

ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

СОФТУЕРЕН ПАКЕТ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА 

НОСЕЩИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО 

СТРОИТЕЛНИТЕ НОРМИ ЕВРОКОД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 BG16RFOP002-1.005-0088
ДЕЛТАХИМ 999 - НИКОЛИНА 

БОЯДЖИЕВА ЕТ

Създаване на иновативни продукти със сребърни наночастици и 

приложение в медицината и практиката с хора и животни

5 BG16RFOP002-1.005-0147
АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ 

ГРУП ООД

Разработване на иновативен модул "Шумкар", специализиран за 

гасене на пожари

6 BG16RFOP002-1.005-0159 Е-МЕДИЯ ЕООД

“Ултразвуков Смарт IoT Клиент” - иновативна Internet of Things 

(IoT) система за управление и 

динамичен контрол в реално време на електрозахранване на 

хотелски стаи, офиси и жилища, отговаряща на изискванията за 

„интелигентни сгради“ с поддръжка на интернет облачна 

структура.

7 BG16RFOP002-1.005-0174 ЧЕК-ИН ООД

Разработване на "Иновативни системи с машинно зрение за 

контрол на качеството“ в производството на опаковъчни 

материали за винарската и хранително-вкусовата промишленост

8 BG16RFOP002-1.005-0211 АСТРА АГРО ЕООД
Разработване на продуктова иновация в областта на 

мехатрониката от "Астра агро" ЕООД

9 BG16RFOP002-1.005-0215 КОСТОВ - 69 ЕООД Разработване на иновации в "Костов-69" ЕООД

10 BG16RFOP002-1.005-0226 БСМ ООД
“ESCOMLED” - икономична енергийно-ефективна система за 

управление и контрол на външното осветление

11 BG16RFOP002-1.005-0253
Ар енд Ди АЕРОНАУТИКС 

ЕООД

Изграждане на прототип и внедряване в производство на бизнес 

самолет "LEONARDO FM 100"

12 BG16RFOP002-1.005-0277 ИТМ-ПРОДУКТ ЕООД

Индустриални научни изследвания за разработване на иновативни 

бързозареждащи се  Li-йонни батерии със съсредоточени 

параметри, работещи в екстремни условия: от -40°С до +60°С

13 BG16RFOP002-1.005-0281 МИГ 23 ЕООД

Развитие на продуктова иновация „Система за производство и 

акумулиране на екологично чиста електроенергия с инсталация за 

добив и съхранение на топла са промишлени цели” в „МИГ 23” 

ЕООД

14 BG16RFOP002-1.005-0298 АБ Бизнес Консултинг ООД
Разработване на продуктова иновация в областта на ИКТ от "АБ 

Бизнес консултинг" ООД

Списък на предложените за отхвърляне  проектни предложения 

по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020

Проектни предложения, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на безвъзмездна 

помощ  и които не са допуснати до етап  ТФО
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15 BG16RFOP002-1.005-0327 ЕРГО ДИЗАЙН ЕООД

Разработване цялостен продуктов инженеринг на фасадна и 

покривна системи с интегрирани модули за преобразуване на 

слънчевата енергия в топлинна и електрическа и създаването на 

интелигентна методика за включването на добитата енергия в 

енергосистемата на сградата за понижаването на разходите за 

отопление, осветление и подгряването на вода.

Проектът е с подчертано екологична насоченост

16 BG16RFOP002-1.005-0334 РИМЕКС ООД
Разработване на продуктова иновация в областта на ИКТ от 

"Римекс" ООД

17 BG16RFOP002-1.005-0343 Мантов ЕООД
Специализиран еднофазен токозахранващ блок с приложение в 

съвременните   телекомуникационни технологии

18 BG16RFOP002-1.005-0344 ЕсТиУай Консултинг ЕООД

Мобилна безжична лаборатория за технически симулации, 

технически учения, технически обучения и виртуални среди или 

сървър с ниско потребление на електричество.

19 BG16RFOP002-1.005-0347
Сиенит Строителна Група 

ЕООД
Разработване на продуктова иновация

20 BG16RFOP002-1.005-0348 АКЦИО ЕООД
МЕТОД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВИСОКОКОНЦЕНТРИРАН 

ЛИОФИЛИЗИРАН ПРОДУКТ ЗА ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ

21 BG16RFOP002-1.005-0358 УЕСТЪРН БГ ЕООД Възстановяващ крем за коне с иновативен химичен състав

22 BG16RFOP002-1.005-0360 АНЕС - 96 ООД Разработване на продуктова иновация от фирма "Анес - 96" ООД

23 BG16RFOP002-1.005-0365 АТЛАС-БАЛКАН ООД
„РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ ОТ ИНОВАТИВНИ 

БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ СУРОВИНИ“
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1 BG16RFOP002-1.005-0007
БАРБИЗОН - ХРИСТО 

ГОВЕДАРОВ ЕТ

Разработване на иновациона технология и създаване на пилотен 

модел за производство на биогаз(ВЕИ) от остатъчни продукти на 

вино-производствената индустрия.

2 BG16RFOP002-1.005-0009 БРАГА КАПИТАЛ ЕООД "АКТИВНО СПОРУВАЙ" - накратко "AC"

3 BG16RFOP002-1.005-0011 ИЗОТЕРМ СТИЛ ЕООД
Разработване на продуктова иновация във фирма ИЗОТЕРМ СТИЛ 

ЕООД

4 BG16RFOP002-1.005-0014 БОДИ КОЛОР ООД

„Разработване на иновативна двукомпозитна система за 

производство на концентрирани универсални пигментни пасти в 

„Боди Колор” ООД

5 BG16RFOP002-1.005-0032
ВИП ТРЕЙДИНГ 

ДИДЖИВИЖЪН ООД

Иновативна, виртуална облачна платформа за анализ, маркиране 

и обработка на изображения

6 BG16RFOP002-1.005-0045 ЙОВАСОФТ 2 ЕООД
Разработване на продуктова иновация – ЦПУ – робот „ВИХРЕН 

15000“

7 BG16RFOP002-1.005-0051 ММОТОРС АД

НАУЧНО ИНДУСТРИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНА С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ С ПОВИШЕНА 

МОЩНОСТ

8 BG16RFOP002-1.005-0057 БЕЛ - ЕЛЕКТРИК ООД
Разработване на иновативен високоенергийно ефективен 

електромотор – синхронен реактивен индукционен мотор (СРИМ)

9 BG16RFOP002-1.005-0091 ТУРБО-С ЕООД

Проектиране, изготвяне на моделна екипировка, изпитание и 

внедряване в производство на нов модел многостъпални помпи, 

съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 547/2012 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 

2012 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

изискванията за екопроектиране на водни помпи.

10 BG16RFOP002-1.005-0100
Институт по целулоза и 

хартия АД

Активни рециклируеми антимикробни опаковки от сепарирани 

хартиени отпадъци

11 BG16RFOP002-1.005-0123 ДМГ Уеб ЕООД
Разработване на иновация – система за сканиране и наблюдение 

„Ботев 1“

12 BG16RFOP002-1.005-0126 ГЛОБАЛ МАРКЕТИНГ ООД
Изграждане на иновационна система за управление на дейността 

по мърчандайзинг в "Глобал Маркетинг" ООД

13 BG16RFOP002-1.005-0143

Научно-изследователски и 

технологичен център по 

земеделие ПЛАНТИС ЕООД

Създаване на нов многофункционален листен тор за растителен 

имунитет

14 BG16RFOP002-1.005-0154 БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД

Разработване на пилотна система за използване на втечнен 

природен газ от индустриални потребители, които нямат достъп до 

газопреносна и газоразпределителни мрежи в страната.

15 BG16RFOP002-1.005-0155 "ПроАктив Консулт" ООД

Облачно базирана услуга за управление (разработване, 

изпълнение и отчитане) на системата от документи за 

стратегическо планиране на регионалното развитие, разработвани 

на общинско, областно и регионално ниво

16 BG16RFOP002-1.005-0172 ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД
Разработване на иновативен продукт от фирма "Интрама Инвест" 

ЕООД

17 BG16RFOP002-1.005-0179 СИНЕТБГ ЕООД

Създаване на иновативно Уеб Базирано Приложение за 

управление  на мултимедийно съдържание - видео, аудио, данни 

и/или интерактивни приложения на  потребители с интернет 

достъп чрез платформа, базирана на Интернет протокол (IP)

18 BG16RFOP002-1.005-0181
ДИМИТЪР ПЕТРОВ - ИНТЕКС 

ЕТ

"Въвеждане в производство на "декуплатор" и  производствена 

иновация  в "ИНТЕКС"ЕТ"

Проектни предложения, които не отговарят на  критериите за качество на етап "Техническа и финансова оценка"
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19 BG16RFOP002-1.005-0184 РАД ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Разработване и създаване на прототипи на нова генерация 

високоефективни универсални електрокар с товароподемност 2,0 

тона и мотокар с товароподемност 3,5 тона от "РАД ИНЖЕНЕРИНГ" 

ООД.

20 BG16RFOP002-1.005-0187
ГЕНОВЕВА БЕЧЕВА - СТАБО 

ЕТ

Разработване на продуктова иновация от ЕТ "ГЕНОВЕВА БЕЧЕВА - 

СТАБО"

21 BG16RFOP002-1.005-0192 СПЕЙСКАД ООД

Иновативна инженерингова услуга за конструиране на сложни 

детайли с комплексна топология, проектирани  за производство 

чрез директно селективно лазерно синтероване (3D печат в метал)

22 BG16RFOP002-1.005-0207 АУТО БРАДЪРС 09 ЕООД
Разработване и въвеждане на иновативни 3D технологии в 

сервизирането на моторни превозни средства

23 BG16RFOP002-1.005-0213

"ИНСТИТУТ ЗА ЧИСТИ 

ТЕХНОЛОГИИ" Еднолично 

акционерно дружество

Разработване на технология за повторно използване на  батериите 

от електромобилите след тяхната експлоатация във системи за 

съхранение на енергия за стационарни приложения.

24 BG16RFOP002-1.005-0218 ЪНРИЪЛСОФТ ООД Моето облачно меню

25 BG16RFOP002-1.005-0220

МЕДИКУС АЛФА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕООД

Разработване на иновации в МЕДИКУС АЛФА СХБАЛ ЕООД

26 BG16RFOP002-1.005-0222 АПЕКС - 11 ЕООД

Разработване на продуктова иновация в "Апекс 11" ЕООД и 

създаване на прототип на Електрически задвижван многостранен 

електрокар. Демонстрация на прототипа в операционна среда.

27 BG16RFOP002-1.005-0224 ФИРСТ ООД

Изследване, проектиране и разработка на на модели и прототипи 

за уеббазирани и облачни структури бази данни за натрупване на 

резултати от измервания на електрическа енергия, базирани на 

проекта C-SOURCE

28 BG16RFOP002-1.005-0237 ЕВРОХИДРОСИСТЕМИ Разработване на продуктова иновация от "Еврохидросистеми" ЕАД

29 BG16RFOP002-1.005-0244
Хибридни Интегрални Схеми 

АД

Разработване на иновативни светодиодни осветители с 

интелигентно интуитивно управление.

30 BG16RFOP002-1.005-0251
"ИНТ ДИЗАЙН ЕНД ПРО" 

ЕООД

Разработване на продуктова стока - огледално пано с 3-d 

светлинна LED визия, което да съчетава в себе си три компонента - 

пано/оформено с дърво, камък, метал/, огледало и светлина /3-d 

LED визия/.

31 BG16RFOP002-1.005-0260 БАЛКАНТЕЛ ООД
Разработване на иновативен продукт - Автоматично прелезно 

устройство /Smart Level Crossing System - SLCS/

32 BG16RFOP002-1.005-0265
Животозастрахователна 

компания „Съгласие” АД

Разработване от Животозастрахователна компания „Съгласие“ АД 

на интерактивни иновативни продукти с телематична информация 

и изкуствен интелект и внедряване на нови технологии в 

животозастраховането чрез създаване на дигитален, 

мултифункционален животозастрахователен портфейл LifeIns на 

клиента с включване на машинна обработка на информация

33 BG16RFOP002-1.005-0267 АЕРОТУР ММ ООД Пътувай с нас

34 BG16RFOP002-1.005-0275 ДИВА - 691 ООД

Naturika Oil – разработване, изпитване и валидиране на нов, 

иновативeн натуралeн козметичeн продукт, съдържащ специфични 

български съставки

35 BG16RFOP002-1.005-0279 Би Шеърд ООД

"Разработване на иновативна софтуерна платформа „Бестифай“ за 

геолокиране на най-добрите продукти и услуги чрез анализиране 

на данни от социалните медии и семантично уеб-търсене"

36 BG16RFOP002-1.005-0289 РОСС ИВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Индустриална иновация за бъдещето

37 BG16RFOP002-1.005-0295 ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД
Разработване на нов вид система за осигуряване на оптимална 

среда в парникови конструкции

38 BG16RFOP002-1.005-0302 САНИ ЕООД Повишаване на иновационната дейност на "САНИ" ЕООД

39 BG16RFOP002-1.005-0311 РИЛАНА ЕАД
Разработване на система за филтриране на бутилирана вода за 

бебета
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40 BG16RFOP002-1.005-0316 ВИП СОФТУЕР ООД
АГРОПАРИ (www.agropari.com) – онлайн платформа „Всичко за 

всички в земеделието“

41 BG16RFOP002-1.005-0317 ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД
Земеделска Къща - онлайн платформа за специализирани 

агротехнически консултации

42 BG16RFOP002-1.005-0320

ГАЗОВ КОНСОРЦИУМ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА 

ЕФЕКТИВНОСТ - 2007 АД

Диверсификация на производството и доставката на горивни 

газове чрез присъединяване на пилотна модулна биогазова 

инсталация към газови разпределителна и присъединителни 

системи.

43 BG16RFOP002-1.005-0330 ИЮ КОНСУЛТ ООД
Иновативни услуги на базата уеб базираното приложение за 

финансов анализ

44 BG16RFOP002-1.005-0342 НЮМАРК ООД
Иновативна система за управление на бизнес процесите свързани 

с маркетинг и продажби, базирана на изкуствен интелект.

45 BG16RFOP002-1.005-0357 КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД

Разработване на продуктова иновация "Интегрирана система за 

таксуване и контрол на достъпа на посетители от всеки до всички"  

като част от концепцията "Умни Градове"

46 BG16RFOP002-1.005-0359 ДАНИМ ТРЕЙД ЕООД
“Иновативна софтуерна платформа за подобряване работата в 

химични, физични, биологични и други лаборатории"

47 BG16RFOP002-1.005-0361 МАГ ООД
Разработване на „Иновативен процес за преработка на фаелитов 

отпадък от флотацията на производство на мед“

48 BG16RFOP002-1.005-0362 ПИТАЙ МЕ ЕООД
Изграждане на уеб-базирана крос-платформа за отдалечено 

управление на състезателни дронове и състезателни дрон-писти

49 BG16RFOP002-1.005-0366 ИНЕКС - ПРОЕКТ ООД

CLIC-VT (Child Linguistic Interactive Competency - Virtual Tutor) - 

Иновационна парадигма и методика за промотиране на езиковата 

компетентност в детска възраст

50 BG16RFOP002-1.005-0375 РАЯ КОЕВА-ВЪЛКОВА ЕТ
RaYa - интелигента система за проследяване на пътя на храната, 

използвайки възможностите за изкуствен интелект


