
 

 

 

РОЛЯТА  НА ИНКУБАТОРА  

В РАЗВИТИЕТО  НА СТАРТИРАЩИТЕ  КОМПАНИИ  
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За нас 

ВУЗ

Институт 
към БАН

НПО

Банка

Фирми

Физически 
лица

РАПИВ  

осъществява 

дейност в 

обществена полза 

 за стимулиране  

на регионалната 

икономика чрез 

развитие на 

предприемачеството 

и иновациите.  

Местна и 
централна 
администрация 
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Направления на развитие 

Бизнес инкубатор 

Черноморски дигитален 
иновационен хъб 

Високотехнологичен парк 

Въздействие върху политики 

Услуги в подкрепа на бизнеса 

Разработване на стратегически 
документи 
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Бизнес инкубатор - Варна 

2005 г. е създаден 

Високотехнологичен 

бизнес инкубатор гр. 

Варна, след спечелен 

конкурс за обществена 

поръчка с МРРБ  
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2012 – 2015г. е реализиран 

проект „Разширяване на 

Бизнес инкубатор - Варна 

към РАПИВ”  



Бизнес инкубатор - Варна 

18 инкубирани фирми 

над 30 фирми и физически лица са кандидатствали, 
като са подали заявки за инкубиране 

над 90 фирми и физически лица с интерес към 
услугите на БИ-Варна 

над 300 проведени бизнес консултации 
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Работна среда 

Сграда: 3 етажа  и сутерен 

Помещения: 57 

Офиси: от 18 м ² до 53 м ² 

Наемна политика: 

Период на 

инкубиране 

Пазарна цена Цена на инкубирана 

фирма 

1 година 12 м. * 100% 12 м. * 20% 

2 година 12 м. * 100% 12 м. * 40 % 

3 година 12 м. * 100% 12 м. * 60% 
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• Експертна помощ при развиване на бизнес идея 

• Бизнес консултации 

• Финансово-счетоводни услуги и консултации 

• Защита на интелектуалната и индустриална собственост 

• Информационно-ресурсни услуги 

• Организиране на срещи и работни семинари 

• Обучение в различни направления 

Услуги 
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Процес на инкубиране 

      Идея                   Въвеждане              Растеж            Зрялост 

1. Прединкубиране 

• Представяне на 
бизнес идея: 

• нови продукти, 

• нови услуги, 

•  нови технологии, 

•  нови процеси 

2. Кандидатстване 

• Разработване и 
представяне на 
бизнес план 

• Консултации 

3. Инкубиране  

• Реализиране на 
бизнес плана 

• Ползване на 
помещения 

• Персонализирани 
услуги 

• Менторство и 
обучения 

• Търсене на 
финансиране 

4. Слединкубиране 

• Консултации 

• Наем на 
помещения 

• Обучения 

• Менторинг 

• Интернационали-
зация 

 

 

Информационен ден, 17.03.2018 г. гр. Варна 



 
 Инкубирани фирми 

СВЕМАР ООД  

Дейност в областта на опазване на околната среда - проектиране на 
поливни системи, озеленяване, предотвратяване на почвената ерозия 
чрез използването на специални покрития и хидропосеви. 

След периода на инкубиране, Свемар ООД  увеличи своя персонал  над 
20 пъти. 

КОРЕС ЕООД  

Дейност в областта на изследване на крайбрежните райони и 
опазване на околната среда. 

След периода на инкубиране, Корес ЕООД увеличи своя персонал 5 
пъти, успешно присъствие на чуждите пазари, международни 
изложения, изпълнение на проект по Хоризонт 2020. 
 

3 К АД 

Дейност в областта на енергийната ефективност, водни технологии 
и комуникации. 

След периода на инкубиране, 3 К АД увеличи десетократно своя 
оборот и броя на наетите служители. 
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 Инкубирани фирми 

МУК БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Дейност в областта на ИКТ. 

Разработване на специализиран софтуер за данни от мониторинг 
на  крайбрежни води и вътрешни водоеми 

ХОРИЗОНТ МЕДИЯ АД 

Дейност в областта на креативни индустрии. 

Създаване и разпространение на телевизионна програма на 
основата на цифрови технологии 

 

ЕОС 2013 ЕООД 

Дейност в областта на обучения. 

Разработване  и популяризиране на онлайн платформа за 
обучения 
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 Как да кандидатствате? 

Подаване на 
заявка и 

бизнес план   

Оценка  и 
прием 

Подписване 
на договор 

Образци на документи за кандидатстване 

 - http://biv.rapiv.org/incubation/documents 
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Контакти 

Бизнес инкубатор – Варна 

 

Регионална агенция за предприемачество 

и иновации – Варна 

 

гр. Варна, кв. Аспарухово, м-ст Малка 

чайка, сграда РАПИВ, офис 203 

 

тел: + 359 52 383 700 

 

office@rapiv.org 

www.biv.rapiv.org 

www.rapiv.org 

 

Весела Софрониева 

експерт, бизнес развитие 


