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Проект № BG161PO003-2.2.01-0019-C0001 „Разширяване на бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ” се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за
регионално развитие” и от националния бюджет на Република България.

СЪДЪРЖАНИЕ
• Високотехнологичен бизнес инкубатор –
Варна – успешни примери

• Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна
към РАПИВ

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на РАПИВ
•

БИЗНЕС ИНКУБАТОР;

•

ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И
ТРАНСФЕР
НА
ТЕХНОЛОГИИ;

•

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН
ПАРК – ВАРНА;

ВАЖНИ ДАТИ
•

04.07.2002
Учредително събрание за създаване на Сдружението.

•

22.12.2004
Подписан договор № 328 с Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) за „Създаване на Високотехнологичен бизнес
инкубатор в град Варна“, след спечелен конкурс за обществена поръчка.

•

21.06.2005
Открита е сградата на Сдружението в квартал „Аспарухово“, местност „Малка
Чайка“.

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР
ИНКУБИРАНИ ФИРМИ

63% от фирмите, проявили интерес за инкубиране кандидатстват с проект към ВТБИ.
Договор за инкубиране е подписан с 26% от проявилите интерес фирми. 62 % от
фирмите успешно са приключили инкубирането.

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР
УСПЕШНИ ПРИМЕРИ
Свемар ООД е първата успешно инкубирана фирма във ВТБИ. Приета през
2005г., фирмата завършва престоя си в инкубатора през 2008г.

Свемар ООД осъществяваща своята дейност в областта на опазването на
околната среда: проектиране на поливни системи, озеленяване,
предотвратяване на почвената ерозия чрез използването на специални
покрития и хидропосеви.

Фирма „КОРЕС” ЕООД приключи своя 36
месечен инкубационен период във ВТБИ с
успешното
реализиране
на
проекта
„Система за контрол и прогнозиране в
реално време на разпространение на
драгажно петно”.
Разработен е софтуерен продукт за
контрол
и
прогнозиране
на
разпространението на драгажно петно.
Създадени
са
предпоставки
за
устойчивото развитие на фирмата:
спечелен е проект “Интелигентна информационна система за прогнозиране и
контрол на разпространението на драгажно петно”, за финансиране по ОП
„Конкурентоспособност”, разширяват се областите на дейност, увеличен е
броя на персонала. „КОРЕС” ЕООД запазва офиса си в сградата на РАПИВ
и продължава сътрудничеството си с РАПИВ и с другите фирми.

ДОБРА ПРАКТИКА КЪМ ЕВРОПА
Обосновани решения за намаляване на
риска и последиците от наводненията, на
фирмата КОРЕС ЕООД, Варна. Системата
за подпомагане вземането на решения
(DSS) за управление на крайбрежни
наводнения, създадена под ръководството
на д-р Валери Пенчев, се предвижда да
бъде използвана като инструмент за
обучение в рамките на проект SimCoast по
7- ма РП на ЕС, както и за разработване на
планове за управление на крайбрежните
наводнения

Цифров модел на водосборната
област на Варна, КОРЕС ООД

3К АД заедно с Корес ЕООД е от втората генерация инкубирани фирми. „3K” АД
осъществява дейността си в областта на енергетиката, водните технологии и
комуникациите.
Във Високотехнологичен бизнес инкубатор - Варна 3К е приета с проект
„Последна електрическа миля” за пренос на данни по ел. мрежа.
В резултат на успешно приключения период на инкубиране, фирмата е
увеличила десетократно оборота и броя на наетите служители.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА
Проект № BG161PO003-2.2.01-0019-C0001
„Разширяване на бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ”
Приоритетна ос 2: Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда, Операция 2.2.2. Създаване на регионални бизнес инкубатори
Предвижда се надграждане на създадената от РАПИВ инфраструктурна, технологична и
информационна среда, чрез извършване на следните допълнителни дейности и услуги:
Разширяване на спектъра на приоритетните икономически направления, в
които ще се приемат фирми за инкубиране в БИВ;
Разработване и приемане на улеснена и съкратена процедура за инкубиране;
Разширяване на обхвата на експертните услуги, в т.ч. създаване на база данни
с полезна информация за инкубираните фирми, ежемесечно информиране, чрез
изготвяне и разпространение на електронен бюлетин, съдействие при участието в
различни мероприятия, осъществяване на бизнес контакти, включване в европейски
мрежи, организиране на периодични промоции на фирмите за представяне на
постигнатите резултати.
Нови офиси за инкубираните фирми – реновация на третия етаж на сградата на
РАПИВ.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА
Към в основните за ВТБИВ технологични области:
•информационни и телекомуникационни технологии;
•технологии за опазване и възстановяване на околната среда и устойчиво
развитие (в т.ч. и алтернативна енергия);
•авангардни морски технологии;
•медицински и фармацевтични продукти и технологии,
се добавят нови области, характерни за икономиката на област Варна към
Бизнес инкубатор - Варна:
• енергетика, енергийна ефективост;
• машиностроене, електротехническа промишленост и електроника;
• морска индустрия;
• преработвателна индустрия;
• строителство и изграждане на транспортна инфраструктура;
• туризъм;
• услуги – финансови, логистични и др.;
• Химия, биотехнологии.

НАЕМНА ПОЛИТИКА
Фирми наематели

Инкубирани фирми
I година

80%

20%

II година
40%

III година
60%

Технически услуги
Експертни услуги

Трансфер на ноу-хау и
технологии,
развойна дейност

Маркетинг услуги
Посреднически услуги
БИВ
УСЛУГИ
Мениджмънт
Комерсиализиране на продукти
Организиране на
срещи и семинари

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА
Подаване на формуляри /по образец/ за прием в Бизнес инкубатор Варна
БИВ) към РАПИВ
Изготвят се две рецензии
Заседава Съветът на Изпълнителния директор с участието на двама
експерти за оценка на подадените документи на компанията – кандидат за
прием в БИВ.
В едномесечен срок, Съветът на изпълнителния директор излиза с
окончателно становище. При необходимост от предоставяне на
допълнителна информация от страна на кандидатстващата компания, се
отправя писмено искане за разяснение/ предоставяне на допълнителни
документи.
След одобрение на документите на компанията – кандидат, следва
провеждане на персонално интервю с представител на фирмата. Уточняват
се услугите, които компанията- кандидат ще ползва и финансовите условия
Следва подписване на договор между БИВ и кандидатстващата компания, с
включени права и задължения на двете страни.

Международна асоциация за устойчиво
развитие (МАУР) развива дейност в
областта на устойчивото развитие.
Извършва
проучвания,
експертни
оценки, консултации и обучение.
Основна цел на асоциацията е
съдействие за утвърждаване на целите и
принципите на устойчивото развитие на
международно, национално и регионално
ниво,
проучване,
опазване
и
възстановяване на околната среда и
регионалното развитие и участие в
изпълнение на програми на национално и
международно ниво.
Подписване на договор за инкубиране
в БИ-Варна с МАУР, 31.10.2013 г.

МАУР кандидатства с
проект
“Информационна
консултираща система
за
мониторинг
и
устойчиво развитие на
гранични
и
селски
територии
в
Североизточен район
на планиране”.

“Енеро” ООД развива своята дейност
в областта на производство на
машини съоръжения и инсталации за
екологията.
Основната цел на дружеството е
реализиране на създадените нови
технологии и съоръжения за комплексна
газификация на органични отпадни
материали
и
произвеждане
на
електроенергия от получавания горлив
газ по изключително чист и екологичен
начин.
Подписване на договор за инкубиране
в БИ-Варна с Енеро ООД, 31.10.2013 г.

Фирмата е приета в БИВарна с проект:
“Създаване на прототип на
газификационна
електроцентрала 100 kW по
собствена технология за
биомаса
и
органични
отпадъци”

Инсталация за преработка на гуми в град Добрич, 2006 г.

Екипът на БИ-Варна съдейства за
изготвянето на проектно
предложение за кандидатстване по
7-ма конкурсна сесия на
Националния иновационен фонд,
2014 г.

„Изследване възможностите за
повишаване на ефективността и
екологичните параметри на
електроцентрала за органични
отпадъци” ENEREL

НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

Бизнес инкубатор – Варна
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна
кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка, п.к. 87
гр. Варна 9003
тел: 052/ 383 700; 0888 880 311
www.biv.rapiv.org; e-mail: office@rapiv.org
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