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УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДЕКАНИ,

Приложено, предоставям на Вашето внимание предложение от „Евроконсултантс 
България С.А.“ АД като оператор на Офис за технологичен трансфер „ЕвроТехТранс“ в 
рамките на проект № BG161P0003-1.2.02-0019, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“, за 
идентифициране на научни идеи в напреднала фаза на развитие, които могат да намерят 
приложение в практиката и да бъдат внедрени в реалния бизнес.

Във връзка с гореизложеното е приложен формуляр, който следва да се попълни от 
учени от академичния състав на повереното Ви основно структурно звено, които осъществяват 
научноизследователски проекти с практически реализируеми научни идеи и за тяхното 
въвеждане в реалния бизнес имат нужда от целенасочена подкрепа, която ще бъде 
предоставена от „ЕвроТехТранс“ безвъзмездно, като част от неговата дейност по проекта.

Моля за Вашето съдействие приложената информация да се разпространи до 
заинтересованите, които следва да изпратят своите практически реализируеми идеи по 
електронна поща или на хартиен носител в срок до 21 февруари 2014^ 
приложеното писмо адреси.

Приложение: съгласно текста.
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E U R O C O N S U L T A N T S
*  Bulgaria S.A.

“ Евроконсултантс България C.A.” АД, гр. София 1680, бул. „България” № 102, 
Бизнес център „Беллиссимо”, ет. 11, офис 74
тел./факс: 02/818281
E-mail: officebg@euroconsultants.com.gr
Internet: www.euroconsultantsbq.com

ОТНОСНО: Подкрепа за реализацията на научни идеи и иновативни 
разработки в рамките на Офис за технологичен трансфер “ЕвроТехТранс”

Уважаема проф. Петрова,

“Евроконсултантс България С.А.” АД е оператор на Офис за 
технологичен трансфер “ЕвроТехТранс” в рамките на проект, финансиран по 
оперативна програма „Развитие на конкурептоспособносла на българската 
икономика 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално 
развитие (Проект №BG161P0003-1.2.02-0019).

Целта на “ЕвроТехТранс” е да подпомогне трансфера на ново знание и 
технологии от научно-изследователските организации към предприятията, за 
подобряване на тяхната конкурентоспособност и устойчивото им развитие. 
Фокусът на работата ни е поставен върху следните сектори:

• Информационни и комуникационни технологии
• Еко- и енергоспестяващи технологии
• Технологии, свързани със здравето

Във връзка с гореизложеното, раполагаме с ресурс за предоставянето на 
финансирани по проекта и безплатни за бенефициентите (научни институти, 
лаборатории и други изследователски организации) услуги, както следва:

• Технологични оценки (оценки на техническата приложимост на 
идеята и 'възможности за нейното прилагане в реалния бизнес) - за 20 
научно-изследователски разработки

• Финансови и икономически оценки (анализ на разходите, 
необходими за превръщането на идеята от теоретично-приложна 
разработка в продукт, който може да бъде продаван на пазара) -  за 10 
научно-изследователски разработки

• Оценки на правата върху интелектуалната собственост на научната 
идея/иновацията — за 10 начгчно-тсгтегтпкятеттг.тги пячпя^птк-и

ДО
ПРОФ. ГЕНКА ПЕТРОВА- 
ТАШКОВА
ЗАМ.-РЕКТОР ПО НАУЧНАТА 
ДЕЙНОСТ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 
СОФИЯ

5 февруари 2014 г., гр. София

mailto:officebg@euroconsultants.com.gr
http://www.euroconsultantsbq.com


• Бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализиция - за десетте 
научно-изследователски разработки, идентифицирани в рамките на 
горната точка

Всички иновативни идеи, проекти или изобретения, които бъдат 
идентифицирани в рамките на настоящата кампания, ще бъдат представени в 
страната в рамките на 4 събития, организирани от “ЕвроТехТранс” до юли 2014 
г., в които ще участват представители на бизнеса. Те ще бъдат популяризирани 
и в чужбина -  в рамките на 3 международни форума, в които ще участват 
представители на Офиса за технологичен трансфер.

Надяваме се с Ваше съдействие да можем да идентифицираме научни 
идеи в напреднала фаза на развитие, които могат да намерят приложение в 
практиката и да бъдат внедрени в реалния бизнес. Смятаме, че комбинацията 
между нашите познания за нуждите на икономиката и опита ни в развитието на 
технологиите, в комбинация е практически реализируеми научни идеи, ще дадат 
възможност за тяхното осъществяване.

Във връзка е гореизложеното, прилагам формуляр, който ще ни позволи 
да разгледаме научно-изследователски проекти, които се осъществяват от 
учените, работещи във Вашата организация. Тези от тях, които са най-близо до 
практическата им реализация и имат нужда от целенасочена подкрепа за 
тяхното въвеждане в реалния бизнес, ще бъдат подкрепени от “ЕвроТехТранс” 
безвъзмездно, като част от неговата дейност.

Във връзка с графика на нашата работа, ще съм Ви благодарен, ако 
попълнените формуляри за практически реализируеми научни идеи ни бъдат 
върнати по е-мейл (E.Ivanov@euroconsultants.com.gr), на хартиен носител по 
факс (02/81 82 81) или по пощата до 21 февруари 2014 г. Адрес за 
кореспонденция:

“Евроконсултантс България С.А.” АД
бул. „България” № 102, Бизнес център „Беллиссимо”, ет. 11, офис 74
гр. София 1680

На Ваше разположение съм при необходимост от допълнителна 
информация или уточнения, както и за среща във връзка с горните 
възможности.

Директор на
Офис за технологичен трансфер “ЕвроТехТранс”

mailto:E.Ivanov@euroconsultants.com.gr


EURO CONSULTANTS
BULGARIA S.A.

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
РАЗРАБОТКА

Моля, след попълването на формуляра, да го изпратите на следния е-мейл: 
Е Л vanov@,eiiroconsultants.com.gr или на следния факс: (02) 81 82 81

№ Обща информация за разработката

1
Наименование на
института/
лабораторията:

2 Лице за контакт:
Име и научна степен на научния работник, носител на иновативната идея: 
Тел.:
Ел. поща:

3
Сектор, в който може 
да бъде реализирана 
научната идея:

□  Информационни и комуникационни технологии
□  Еко- и енергоспестяващи технологии
□  Технологии, свързани със здравето

4
Кратко описание на 
научната идея:

(може текстът да бъде представен като приложение към формуляра)

5
Описание на приложи
мостта на идеята в 
бизнеса (къде и как 
може да бъде внедрена):

•

6

Правени ли са 
постъпки за внед
ряване на идеята в 
практиката/ производ
ството: _______ ____

□  Да (моля, посочете кога, къде и как):
□  Не

7

Защо до сега идеята Н Е  
е внедрена в 
практиката?:

(моля, посочете всички 
приложими отговори)

□  Разработката е без конкретно практическо приложение, напр. от фундаментален характер
□  Все още е в твърде ранна фаза на своето развитие и не се вижда крайния резултат
□  Не е тествана за приложимост и икономическа ефективност
□  Не е защитена интелектуалната собственост и може да бъде открадната
□  Не желая да бъде внедрена в практиката
□  Друго (моля, посочете):

8
Защитено ли е пра
вото върху интелек
туалната собственост 
на идеята:

□  Да
□  Не (моля, не отговаряйте на долния въпрос)

9

Доказателство за 
право на интелек
туална собственост 
върху идеята (ако 
има):

□  Патент за изобретение
□  Заявка за патент за изобретение
□  Свидетелство за регистрация на полезен модел
□  Друго (моля, посочете):

10

Конкретни нужди за 
доразвиване на 
идеята, за да може да 
бъде внедрена в 
практиката:

(моля, посочете всички 
приложими отговори)

□  Привличане на допълнителен научно-изследователски персонал
□  Обучение на персонала
П  Закупуване на допълнително научно-изследователско оборудване 
[~] Закупуване на консумативи и реактиви 
П  Създаване или финализиране на опитен образец 
П  Закупуване на лицензи, патенти и др. за доразвиване на идеята 
П  Друго (моля, посочете):

11
Прогнозно време за 
доразвиване на идеята 
и за внедряването й в г.



Услуги и дейности на ЕвроТехТранс:
> Извършване на технически, финансови, иконбмически 

оценки и оценки на интелектуалната собственост на 
иновативни продукти, процеси или услуги \

> Извършване на технологични одити на иновативни 
предприятия за оптимизиране̂ на технологиите им за> 
производство /

> Предоставяне на консултантски и юридически услуги, 
свързани със защита на правата върху интелектуална
та собственост \  />

> Разработване на'бизнес и маркетингови стратегии за 
пазарна реализиция \

> Провеждане на събития за представяне на иновативни 
разработки пред предприятия

> Участие в Събития, свързани с дейността на Евро
ТехТранс - семинари, конференции и изложения в Бъл- 
гария и чужбина

> Популяризиране на дейността на ЕвроТехТранс у
> Създаване и поддържане на интернет страница на Ц / 

роТехТранс, която да дава подробна информация/я- 
носно същността, дейностите и услугите, предлагани

\  от Офиса за технологичен трансфер

Services and activities of EuroTechTrans:
> Elaboration of technical, financial and economic evalua

tions and assessments of the intellectual property rights 
of innovative products, processes or services

> Undertaking technology audits of innovative enterprises 
aimed at optimisation of their production technologies

> Rendering of consultancy and legal services related to the 
protection of intellectual property rights

> Development of business and marketing strategies for 
market entry

>■ Carrying out events for presenting innovative products or 
services to enterprises

> Participation in events related to the activities of Euro
TechTrans - seminars, conferences and exhibitions in Bul
garia and abroad

> Promotion of the activities of EuroTechTrans
> Development and maintenance of a website of EuroTech

Trans that provides detailed information on the nature, ac
tivities and services offered by theTechnologyTransfer Office



Секторите, върху които е 
фокусирал своята дейност 
ЕвроТехТранс, са следните:

> Информационни и комуникационни 
технологии:
приложен софтуер, софтуер е отворен 
код, софтуер за здравни нужди, комуни
кационни системи и оборудване и др.

> Еко- и енергоспестяващи технологии: 
енергетика и чисти технологии, възобно- 
вяеми енергийни източници и системи, 
електроника и оптика, нови химикали и 
материали, които не замърсяват околна- 
та среда и др.

> Технологии, свързани със здравето: 
терапевтични средства, фармацевтични 
продукти, биоматериали (антитела, кле
тъчни линии, вектори и др.), медицински 
уреди (дизайн, подобрения и прототипи; 
диагностични и биоаналитични; имплан- 
ти), телемедицина, диагностични инстру
менти (методи за изпитване и анализ, 
биомаркери, реагенти и др.), микро- и 
нанотехнологии и др.

The priority sectors 
for EuroTechTrans are:

> Information and communication 
technologies:
application software, open source software, 
software for healthcare, communication 
systems and equipment, etc.

> Eco- and energy-saving technologies: 
energy and clean technologies, renewable 
energy sources and systems, electronics 
and optics, new chemicals and materials 
that do not pollute the environment, etc

> Health-related technologies: 
therapeutic agents, pharmaceuticals, bio
materials (antibodies, cell lines, vectors, 
etc.), medical devices (design, improve
ments and prototypes; diagnostic and 
bio-analytical; implants), telemedicine, 
diagnostic instruments (methods for testing 
and analysis, biomarkers, reagents, etc), 
micro-and nano
technology,

Е В Р О Т Е Х Т Р А Н С

Компаниите, целеви групи 
на ЕвроТехТранс са в/гледните \  
сектори на икономиката:--.,.
Сектор C: Преработваща промишленост
Сектор D: Производство ̂ разпределе

ние на електрическа и топлйн- 
на енергия и на газообразни 
горива

Сектор Е: Доставяне на води; канализа- 
ционниуслуги, управление на 
отпадъци ̂ възстановяване

Сектор F: ̂ Строителство^-7
Сектор И Създаващ и разпространение 

/ на информация и творчески 
/ продукти; далекосъобщения

Сектор М: Професионални дейности и —  
j  научни изследвания

Сектор Q: Хуманно здравеопазване и 
\ /  социална'работа

^Тте target enterprises 
for EuroTechTrans operate in /  

■" the following economic sectofs:
Sector С: Manufacturing /
Sector D: Production and distribution of 

electricity, heat and gaseous 
fuels /  \

Sector E: Water supply, sewerage,\waste 
management and recovery 

Sector F: Construction
Sector J: Creation and distribution of

information and products | /  
ofcreative industries; j /
communications /

Sector m professional activities, research' 
/  aiTd development 7  \~7~~

Sector Q: Human healthcare and social. 
/ Work /  /I /

За повече информация www.EuroTechTrariS.eu For more information

http://www.EuroTechTrariS.eu


Очаквани резултати от 
изпълнението на проекта:

> База-данни с 80 научни идеи (инова- 
тивни продукти, процеси или услуги)

> Технологични (технически) оценки на 
20 от идеите

> Финансови и икономически оценки на 
иновациите, за които от технологична 
гледна точка е възможно тяхното внед
ряване

> Проучени права върху интелектуална
та собственост на избраните за внед
ряване иновативни идеи \

> Технологични одити на 30 предприятия
> Анализи за оптимизиране на техноло

гиите за производство (създаване или 
реализиране на иновативни/продукти, 
процеди или услуги) на 15 предприятия

> Юридически услуги за защита правата 
върху интелектуалната собственост на 
10 иновативни идеи или изобретения

'ХБизнес и маркетингови стратегии за 
пазарна реалйзиция за 10 иновативни 
идеи или изобретения

> Идентифицирани потенциални потре- 
'' бители на тези идеи/изобретения
> Прдведени три събития за представя-

 / т -  --------Този документ е създаден по пррект 
BG161РОООЗ-1.2.02-0019/29.08,2012 г.
"Офис за технологичен трансфер Евроконсултантс 
(ЕвроТехТранс)". Бенефициент: „Евроконсултантс 
България С.А." АД. Документът е създаден с финан
совата подкрепа на оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособнодгта на българската иконо
мика" 2007-2013 г., съфийансирана от; Европейския 

Нага чрез Европейския'фонд за регионално разви-/ 
тиеТТ^ий^отговорностза съдържанието на доку
мента се нооГ№£щюконсултантс България С.А." АД 

>(-арйникакви обстоят&кйщчекоже да се приема, 
че тозРГ?р5 а̂а̂ нтотразява офицйатЩйщщвище 
на Европейскияс̂ гозч1Договарящия органГ'~~--‘- ^

Expected results from 
the project implementation:

> Database of 80 scientific ideas (innova
tive products, processes or services)

> Technology (technical) evaluations of 20 
of the ideas

> Financial and economic evaluations of 
the innovations for which their introduc
tion in the enterprises is technologically 
feasible

> Research on the intellectual property 
rights of the innovative ideas that are se
lected for commercialisation

> Technology audits of 30 enterprises
> Analyses for optimisation of the produc

tion technologies (creation or realisa
tion of innovative products, processes or 
services) of 15 enterprises

> Provision of legal services for protection 
of the intellectual property rights of 10 
innovative ideas or inventions

> Business and marketing strategies for 
market realisation of 10 innovative ideas 
or inventions

> Identified potential users of the innova
tive ideas/inventions

> Carried out three events aimed at the 
presentation of innovative ideas to 70 
companies

ЕвроТехТранс EuroTechTrans
София 1680 102, Bulgaria Blvd

бул. България 102 ВС Bellissimo
БЦ Беллиссимо floor 11, office 74

етаж 11, офис 74 Sofia 1680, Bulgaria
t/f+359 (0)2 81 82 81

This document is created under project 
BG161РОООЗ-1.2.02-0019/29.08.2012 
"Technology Transfer Office Euroconsultants (EuroTech- 
Trans). Beneficiary: „Euroconsultants Bulgaria S.A." AD. 
The document is created with the financial support of 
Operational Programme „Development of the Com
petitiveness of the Bulgarian Economy" 2007-2013, co
financed by the European Union through the European 
Regional Development Fund. The sole responsibility 
for the contents of this document lies with "Eurocon
sultants Bulgaria S.A." AD and under no circumstances 
can be assumed that this document reflects the official 
position of the European Union and the Contracting 
Authority.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд 

за регионално развитие

НАЦИОНАЛНА 
СТРАТЕГИЧЕСКА 

РЕФЕРЕНТНА РАМКА 
2007-2013

www.eufunds.bg

ИНВЕСТИРАМЕ 
ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

гнл ъу.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg

ВРОТЕХТРАНС

Проект / Project № BG161РОООЗ-1.2.02-0019
„Офис за технологичен трансфер Евроконсултантс 

(ЕвроТехТранс)"е финансиран по оперативна програма 
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is funded under Operational Programme "Development of 
the competitiveness of the Bulgarian economy" 2007-2013
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Encouraging the transfer of new knowledge and introduction  ̂
of innovative technologies from the researetj and development 4 
organisations into Bulgarian enterprises for-supporting their N 
competitiveness and sustainable development. \
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