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ГОДИШНИ НАГРАДИ „КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ“ 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към 

Министерство на икономиката и енергетиката връчи годишните награди „Конкурентна 

България“ 2013 за най-успешен проект по ОП „Конкурентоспособност“. Церемонията 

по награждаването се състоя на 20.12.2013 г. в Зала 3 на Националния дворец на 

културата. Номинираните бенефициенти получиха плакети и грамоти за успешно 

изпълнени проекти. Наградите връчиха г-жа Ели Милушева, ръководител на 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“, г-н Юнал Тасим, заместник 

министър на икономиката и енергетиката, г-н Красин Димитров, заместник министър 

на икономиката и енергетиката, г-н Иван Айолов, заместник министър на икономиката 

и енергетиката, г-жа Антония Доросиева, началник отдел ‚Финансово управление“ и г-

н Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката. 

Номинирани бенефициенти в отделните категории: 

Категория: „Изявен социален ефект“ - Всички номинирани в 

категорията (5 фирми) получиха грамоти: 

o КТ "Черноморка" с основна дейност производство на горно облекло 

o БТБ България АД – с основна дейност шивашка промишленост 

o Гласко ООД – с основна дейност  производство на стъкла 

o Многопрофилна болница за активно лечение Пулс АД – с основна 

дейност Осъществяване на болнична помощ 

o "НИЯ - МИЛВА" ООД – с основна дейност производство на билкова 

козметика 

Наградата за най-успешен проект получи Гласко ООД, гр. Търговище 

 

Категория: „Иновативни“- Всички номинирани в категорията (7 фирми) 

получиха грамоти: 

o ЕТ "Протект - Лидия Костова" – с основна дейност 

Научноизследователска и внедрителска дейност в областта на защитните 

покрития; технологични иновации 

o „Мегапорт“ ООД" – с основна дейност Производство на опаковки от 

пластмаси 

o Максимов консулт АД – с основна дейност Научно-изследователска и 

развойна дейност на естествените, медицинските, селско-стопанските и 

техническите науки 
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o ОПТИКС АД- с основна дейност:  Разработка и производство на оптични 

изделия и системи с военно и гражданско предназначение. Фирмата 

предлага оптични детайли с диаметър от 0.7 mm до 10 mm, сферични лещи, 

ахромати, щаб лещи, топла оптика, сферични детайли с диаметър от 10,00 

мм до 250 мм, плоска оптика, призми, плоско-паралелни пластини, клинове, 

оптични скали, филтри, светоотделители и огледала. 

o "Биовет" АД – с основна дейност Производство на фуражни добавки, 

премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, 

профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.   

o "Бъдещност" АД – с основна дейност Производство на хидравлични 

разпределители и компоненти за хидравлични системи 

o "М+С Хидравлик" АД – с основна дейност Производство на 

хидравлични мотори , серво управления, клапани, спирачки и аксесоари 

към тях 

Наградата за най-успешен проект получи Оптикс АД, гр. 

Панагюрище. 

Категория: „Технологична модернизация“- Всички номинирани в 

категорията (13 фирми) получиха грамоти: 

o Софарма АД – с основна дейност Производство на лекарства 

o „АЦОМ“ ООД – с основна дейност  изработка на готови продукти за 

електрониката 

o "Елукс" ООД – с основна дейност Производство на иновативни 

осветители със светодиоди (LED) и за енергоспестяващи луминесцентни 

осветители 

o Тракция АД – с основна дейност ремонт и производство на вагони 

o Престиж 96 АД – с основна дейност Производство на сухари, бисквити 

и сухи сладкарски изделия 

o Вета Фарма АД - с основна дейност Фармацевтично производство на 

нестерилни лекарствени форми и прахообразни продукти 

o Еко Проект ООД - с основна дейност Производство на полиетиленови 

тръби и фитинги за пренос на вода, газ, защита на оптичен кабел, дренаж, 

отводняване и канализация 

o Рубелла Бюти АД - с основна дейност Производство на козметични 

продукти 

o "Индекс - 6" ООД - с основна дейност Производство на машини и 
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машини за хранително - вкусовата промишленост 

o  „Микони“ ООД - с основна дейност Производство на пътни знаци и 

указателни табели 

o "Биомашиностроене" АД – с основна дейност Производство и 

проектиране на оборудване за хранително-вкусова, фармацевтична и 

химическа промишлености 

o "Бъдещност" АД - с основна дейност - производство на хидравлични 

разпределители и компоненти за хидравлични системи 

o СИЛПА ООД – с основна дейност Производство на Ауспуси за 

автомобили, E-GLASS за по-качествено намаляване на шума, Вентилаторни 

конвектори за климатизация. 

 

Наградата за най-успешен проект бе присъдена на АЦОМ ООД, гр. 

София. 

Категория: „С ефект върху околната среда и енергийна 

ефективност“ – Всички номинирани в категорията (3 фирми) получиха 

грамоти: 

o Гласпроект ЕООД – с основна дейност Продажба на PVC дограма и 

аксесоари, чрез проекта ще бъде стартирана изцяло нова дейност - 

производство на стъклопакети 

o Хан Омуртаг АД – с основна дейност Производство на керамични 

изделия 

o ПРОФИЛИНК ООД – с основна дейност Производство на дограма и други 

изделия от пластмаса за строителството 

Наградата за най-успешен проект бе присъдена на фирма 

Гласпроект ЕООД, гр. Костинброд. 

 

Категория:„Системи за управление“ - Всички номинирани в категорията 

(4 фирми) получиха грамоти: 

o Албена АД – с основна дейност Туристически услуги 

o Дунав Прес АД – с основна дейност печатарски услуги 

o АТМ ЕЛЕКТРОНИКС ООД – с основна дейност  производство на 

електронни модули/печатни платки със смесен монтаж. 

o "Камко" ЕООД – с основна дейност Търговия с козметични продукти 

Наградата за най-успешен проект получи Дунав Прес АД, гр. Русе. 
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Категория: „Изрядни бенефициенти“- Всички номинирани в категорията 

(12 фирми) получиха грамоти: 

o „Дилком България“ ООД – с основна дейност Производство и продажба 

на баркод етикети и пълноцветни етикети 

o Раломекс АД – с основна дейност производство на земеделска техника 

o Ринко Интериор ЕООД – с основна дейност производство на мебели 

o Мегахим АД – с основна дейност производство на бои и лакове 

o “Джи И Фармасютикълс” ООД – с основна дейност Производство на 

фармацефтични продукти 

o Подемкран АД – с основна дейност Производство на подемно-

транспортни машини 

o „КИМ ПЛАСТ” ООД – с основна дейност Производството на пластмасови 

изделия 

o "С.И.Р.К." ЕООД – с основна дейност Производство на уникални 

метални конструкции по поръчка 

o "Пролет" ЕООД – с основна дейност Производство на кожени чанти 

o "Славей - Г" ЕООД – с основна дейност Производство на обувки 

o "ИНТЕХНА" АД – с основна дейност Производство на инструментална 

екипировка 

o "Милкотроник" ООД – с основна дейност Производство на 

млекоанализатори 

Наградата за най-успешен проект получи Мегахим АД, гр. Русе. 

 

Категория:„Успешен проект по инициативата JEREMIE“- Всички 

номинирани в категорията (5 фирми) получиха грамоти: 

o Плейграунд Енерджи ООД – с основна дейност Производство на 

електрически двигатели, генератори и трансформатори 

o Клико ООД – с основна дейност Производство и внедряване на системи 

за мониторинг и управление на подвижна и стационарна механизация 

o ТРАНСМЕТРИКС ООД – с основна дейност Разработка и продажба на 

софтуерни продукти, ИТ услуги, продажба и отдаване под наем на ИТ 

оборудване, хардуер и софтуер, услуги по съхранение на данни, 

консултантски дейности 

o Сторпул България ООД – с основна дейност Разработка, внедряване и 
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поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти и решения; консултантска 

дейност 

o Flipps Media AD - Планиране, проектиране, разработка, тестване и 

внедряване на софтуерни и мобилни комуникационни решения и 

приложения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти 

Наградата за най-успешен проект получи Сторпул България ООД. 

 

Категория: „Специална награда от Управляващия орган“ - за особен 

принос към управлението и изпълнението на програмата, и в частност в 

задълбочаването и активизирането на взаимодействието между науката, 

бизнеса и държавната администрация, бе присъдена на проф. Георги 

Райчевски. 

 


