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Проектът
Офисът за технологичен трансфер (ОТТ) Евро-
ТехТранс е създаден в рамките на проект, финанси-
ран по Оперативна програма „Развитие на конкурен-
тоспособността на българската икономика 2007-2013 
г.”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.

Обща цел 
Целта на проекта е създаването на нов офис за техно-
логичен трансфер с наименованиe „ЕвроТехТранс”, 
чрез който да се насърчи трансфера на ново знание 
и въвеждането на иновативни технологии от научно-
изследователските организации в българските пред-
приятия за подкрепа на тяхната конкурентоспосо-
бност и устойчиво развитие. 

Специфични цели 
■ Обособяване и развитие на новия офис за техно-

логичен трансфер ЕвроТехТранс

■ Обезпечаване и популяризиране на дейността на 
ЕвроТехТранс

■ Подпомагане на трансфера на продукти на науч-
но-изследователската и развойната дейност в бъл-
гарските предприятия

Стойност на проекта
Общата стойност на проекта за създаването на ОТТ 
„ЕвроТехТранс” възлиза на 452 245 лв., от които без-
възмездна финансова помощ в размер на 316 131,50 
лв. и 136 113,50 лв. самоучастие от страна на „Еврокон-
султантс България С.А.” АД.

Период на изпълнение 
Проектът се изпълнява в периода август 2012 г. – ав-
густ 2014 г. (24 месеца), като след неговото приключ-
ване ОТТ ЕвроТехТранс ще продължи да работи са-
мостоятелно.

The project
The technology transfer office “EuroTechTrans“ is es-
tablished under a project funded by Operational Pro-
gramme “Development of the Competitiveness of the 
Bulgarian Economy 2007-2013“, co-financed by the EU 
through the European Regional Development Fund.

General objective
The purpose of the project is to set up a new technol-
ogy transfer office, called “EuroTechTrans”, aimed 
at encouraging the transfer of new knowledge and 
the introduction of innovative technologies from 
research and development organizations into Bulgarian 
enterprises to support their competitiveness and 
sustainable development. 

Specific objectives
■ To establish and develop the new technology trans-

fer office “EuroTechTrans”

■ To provide for and promote the activity of EuroTech-
Trans

■ To support the transfer of products from R&D 
activity into Bulgarian enterprises

Budget of the project
The overall budget of the project for the establishment 
of TTO “EuroTechTrans” amounts to BGN 452,245, of 
which the grant is BGN 316 131,50, while the remaining 
BGN 136 113,50 is provided by Euroconsultants Bulgaria 
S.A. AD.

Period of implementation
The project is implemented from August 2012 till August 
2014 (24 months), as after its completion TTO “Euro-
TechTrans” will continue to operate independently.

Internet: www.euroconsultantsbg.com

Internet: www.euroconsultantsbg.com
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1. Структура на ОТТ „ЕвроТехТранс“

Офисът за технологичен трансфер (ОТТ) „Евро-
ТехТранс“ се управлява от „Евроконсултантс Бълга-
рия С.А.“ АД – българско юридическо лице, част от 
групата на Евроконсултантс С.А. (Гърция).

Фигура / Figure 1  

2. Концепция за развитие  
на ОТТ „ЕвроТехТранс“

Всички услуги и дейности на ОТТ „ЕвроТехТранс“ са 
насочени към трансфера на ново знание и технологии 
от научно-изследователските организации в Бълга-
рия към предприятията, с оглед подкрепа на тяхната 
конкурентоспособност и устойчиво развитие в дълго-
срочен план. 

Фигура / Figure 2 

1. Structure of TTO “EuroTechTrans”

The technology transfer office (TTO) “EuroTechTrans” 
is managed by Euroconsultants Bulgaria S.A. AD – a Bul-
garian legal entity, part of the group of Euroconsultants 
SA (Greece).

2. Development concept  
of TTO “EuroTechTrans”

All services and activities of TTO “EuroTechTrans” are 
aimed at the transfer of new knowledge and technolo-
gies from the R&D organizations in Bulgaria to the busi-
nesses in order to support their competitiveness and 
sustainable development in the long run.

Визия на ОТТ „ЕвроТехТранс“
Визията на ОТТ „ЕвроТехТранс“ е да 
стане предпочитаният национален 
посредник между българските научно-
изследователските звена и бизнеса.

Мото: 

„Професионални услуги  
близо до Вас“. Vision of TTO “EuroTechTrans”

The vision of TTO “EuroTechTrans” is to become the preferred national 
intermediary between the Bulgarian R&D organisations and the business. 

Motto: “Professional services next door.”

Положение на ОТТ “ЕвроТехТранс” в рамките на организационната  
структура на “Евроконсултантс България С.А.” АД

Position of TTO “EuroTechTrans” in the organizational structure of  
Euroconsultants Bulgaria S.A. AD Цикъл на технологичния трансфер / Technology transfer cycle

ОТТ „ЕвроТехТранс“ покрива всички елементи от ци-
къла на технологичния трансфер – от идентифицира-
нето на направени открития до комерсиализацията 
на иновативните продукти, процеси и услуги.

TTO “EuroTechTrans” covers all elements of the tech-
nology transfer cycle – from the identification of inven-
tions to the commercialisation of innovative products, 
processes and services.
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3. Характеристики на 
иновационната система в 
Европейския съюз

В световен мащаб, водещите 5 сектора, които при-
вличат най-сериозни частни инвестиции за научно-из-
следователска и развойна дейност (НИРД) са фарма-
цевтичната индустрия/биотехнологиите, разработка-
та на хардуер, автомобилите и части за тях, софтуера 
и компютърните услуги, както и електрониката и 
електрическото оборудване.

По данни на The 2013 EU Industrial R&D Investment 
Scoreboard1, сред хилядата компании в ЕС, които инвес-
тират най-много в научно-изследователска и развойна 
дейност, най-голям е броят на работещите в сектора 
на електрониката и електрическото оборудване, авто-
мобилната и химическата индустрия, производството 
на строителни материали, оборудването и услугите в 
здравния сектор. През 2012 г. те са инвестирали общо 
163,5 млрд евро в НИРД. Първите три компании с най-
значим обем инвестиции са от Германия, като рабо-
тят в сектора на автомобилостроенето (Volkswagen, 
Daimler и Robert Bosch). В челната десятка влиза още 
една немска фирма от същия сектор (BMW). В топ 10 
влизат и по една фирма от Франция (Sanofi-Aventis) и 
Великобритания (GlaxoSmithKline) с дейности във фар-
мацевтичния сектор/биотехнологиите, немска фирма 
в сектора на електрониката и електрическото оборуд-
ване (Siemens), финландска и шведска фирма (Nokia и 
Ericsson, съответно) с дейности в сферата на хардуера 
и технологичното оборудване, както и европейският 
самолетен производител EADS, базиран в Холандия.

Все още дейностите в България, свързани с научно-
изследователска и развойна дейност имат твърде ни-
сък дял от брутния вътрешен продукт (БВП).

Таблица 1. Брутни вътрешни разходи за НИРД 
(% от БВП) – ЕС-27, България и избрани страни от ЕС

Държава 2000 г. 2005 г. 2010 г.
Австрия 1,93 2,46 2,76
Белгия 1,97 1,83 1,99
България 0,51 0,46 0,60
Германия 2,47 2,51 2,82
Ирландия 1,11 1,24 1,79
Финландия 3,35 3,48 3,87
Франция 2,15 2,11 2,26
Евро зона 1,84 1,84 2,06
ЕС-27 1,86 1,83 2,00

Източник: Евростат, ОИСР, 2012 г.

За период от пет години се наблюдава увеличение 
на интензитета на разходите за НИРД от страна на 
бизнеса в България (при дял от 0,10% през 2005 г. 
до 0,30% през 2010 г.), докато публичният сектор ре-
гистрира известно намаление (от 0,31% през 2005 г. до 
0,22% през 2010 г.). Секторът на висшето образование 
извършва минимални инвестиции за научно-изследо-
вателска и развойна дейност, като за петгодишния 
период почти няма промяна (от 0,05% през 2005 г. до 
0,07% през 2010 г.).

Почти по всички показатели, свързани с измерване на 
иновационния профил на дадена страна, България из-
остава от средното състояние в ЕС между 2 и 10 пъти.

3. Characteristics of the innovation 
system in the European Union

Globally, the top five sectors with the most significant 
private investment into R&D activity are the pharma-
ceutical industry/biotechnologies, the development of 
hardware, automobiles and parts for them, software 
and computer services, as well as electronics and elec-
trical equipment.

According to The 2013 EU Industrial R&D Investment 
Scoreboard1, among the thousand companies in the EU, 
which have made the most significant investments in 
R&D, the largest share accounts to firms in the sectors 
of electronics and electrical equipment, automotive and 
chemical industries, production of construction materi-
als, equipment and services in the health sector. In 2012, 
they have invested a total of EUR 163.5 billion in R&D 
activities. The top three companies which have made 
largest investments are German and operate in the 
automotive sector (Volkswagen, Daimler and Robert 
Bosch). The Top 10 list includes another German com-
pany operating in the same sector (BMW). The same 
list features also firms from France (Sanofi-Aventis) and 
the UK (GlaxoSmithKline) active in the pharmaceuti-
cal industry/biotechnologies, from Germany (Siemens) 
with activities in the field of electronics and electrical 
equipment, from Finland and Sweden (Nokia and Eric-
sson, respectively) operating in the field of technol-
ogy hardware and equipment, as well as the European 
plane manufacturer EADS, based in the Netherlands. 

The activities in Bulgaria related to R&D still account 
for a pretty low share from the gross domestic  
product (GDP).

Table 1. Gross domestic expenditure on R&D (% of GDP) – 
EU-27, Bulgaria and selected EU countries

Country 2000 2005 2010 
Austria 1.93 2.46 2.76
Belgium 1.97 1.83 1.99
Bulgaria 0.51 0.46 0.60
Germany 2.47 2.51 2.82
Ireland 1.11 1.24 1.79
Finland 3.35 3.48 3.87
France 2.15 2.11 2.26
Euro area 1.84 1.84 2.06
ЕU-27 1.86 1.83 2.00

Source: Eurostat OECD, 2012

Over a period of five years an increase in the intensity 
of R&D expenditure by the business sector in Bulgaria 
is observed (starting with a share of 0.10% in 2005 to 
reach 0.30% in 2010), while the public sector registers 
a decrease (from 0.31% in 2005 to 0.22% in 2010). The 
sector of higher education makes minimal investments 
into R&D as for the five-year period its share remains al-
most unchanged (from 0.05% in 2005 to 0.07% in 2010).

According to almost all indicators, related to measuring 
the innovation profile of a country, Bulgaria lags behind 
the average state in the EU between 2 and 10 times.

1    Източник: Европейска комисия, JRC/DG RTD

1    Source: European Commission, JRC/DG RTD
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4. Характеристики на 
националната система  
за трансфер на иновации, 
обосноваващи необходимостта 
от дейността на ОТТ 
„ЕвроТехТранс“

Научно-изследователски организации:
■ Научно-изследователските разработки често са 

базирани на фундаментални изследвания без 
реално практическо приложение

■ Приложните изследвания често се извършват без 
достатъчно финансиране за целия период на про-
екта за постигане на краен продукт, което води 
до непълни разработки или до такива, които не са 
тествани за практическа приложимост; следова-
телно, не може да се внедрят в индустрията

■ Приложните разработки, макар и да са иновацион-
ни по своята същност, не са анализирани за своята 
икономическа ефективност и потенциал за прила-
гане в реалния бизнес; редица открития остават на 
хартия заради неумението на изобретателите да 
преценят тяхната пазарна стойност и потенциал за 
внедряване

■ Изобретателите и научните работници не са склон-
ни да предоставят информация за своите разра-
ботки, т.к. правата на интелектуалната им собстве-
ност върху тях не са защитени, което ги кара да са 
мнителни по отношение на интереса към техните 
изобретения

Чрез дейността си,  
ОТТ „ЕвроТехТранс“ 
ще отговори на следните нужди на 
научно-изследователските организации:

■ Изследователските институти, висшите учебни за-
ведения и т.н., ще получат информация относно 
нуждите на бизнеса и ще им бъде предоставено 
съдействие за икономическата обосновка на ино-
вативните идеи, които те генерират

■ Ще бъде съдействано за подобряване разбира-
нето относно характеристиките, които следва да 
притежава една научна идея, иновация или изо-
бретение, за да може да се приложи в практиката 
и да се превърне от теоретична разработка в про-
даваем продукт, процес или услуга

■ Ще бъде предоставено съдействие относно защи-
тата на интелектуалната собственост на носители-
те на иновативните идеи, което ще ги направи по-
отворени към наличните възможности за сътруд-
ничество и коопериране с бизнеса

Бизнес:
■ Все още голяма част от фирмите произвежда про-

дукти или предлага услуги със сравнително ниска 
добавена стойност, които трудно биха могли да 
са конкурентни на международните пазари. Една 
от основните причини за това е, че техните проду-
кти/услуги не са претърпели развитие и не са били 
съобразени достатъчно с новите нужди на потре-
бителите или развитието на технологиите е било 
толкова бързо, че предлаганите продукти/услуги 
вече не са търсени

4. Characteristics of the national 
innovation transfer system 
justifying the need for the 
operations of TTO “EuroTechTrans”

R&D organizations:
■ The R&D studies are often based on fundamental 

research with no real practical application

■ Applied research is often carried out without 
adequate funding for the entire duration of the 
project to reach the final product, resulting in 
incomplete works or in developments that have 
not been tested for their feasibility and therefore, 
cannot be introduced in industry

■ Applied developments, although being inno vative in 
their nature, have not been analysed for their cost 
effectiveness and potential for application in real 
business; a number of dis coveries remain on paper 
because of the inability of their inventors to assess 
their market value and implementation potential 

■ Inventors and researchers are reluctant to provide 
information about their work, because their 
intellectual property rights have not been protected, 
which makes them suspicious to the interest shown 
in their inventions

Through its work TTO “EuroTechTrans” will address the 
following needs of R&D organisations: 

■ Research institutes, universities, etc., will receive 
information on the needs of the business and will be 
granted assistance for the economic justification of 
the innovative ideas which they generate

■ Assistance will be provided to improve the under-
standing of the characteristics that a scientific idea, 
innovation or invention should have in order to be 
put into practice and be turned from theoretical 
work into a marketable product, process or service

■ Assistance will be granted for the protection 
of intellectual property rights of the owners of 
innovative ideas which will make them more open 
to the opportunities available for cooperation and 
collaboration with the business

Business:
■ Many companies still make products or deliver 

services with relatively low value added, which 
makes it difficult for them to be competitive on 
international markets. One of the main reasons 
for this is that their products/services have not 
evolved and are not consistent enough with the new 
consumer needs or technological developments 
have been so rapid that the offered products/
services are not yet in demand
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■ Макар и да разбират нуждата от подобряване и 
диверсифициране на продуктите/услугите, които 
предлагат, поради липса на достатъчен финан-
сов капацитет, фирмите не могат да инвестират в 
собствени иновативни разработки

■ Бизнесът няма достатъчно информация относ-
но иновациите, които се разработват в научните 
институти, в резултат на което не търсят контакт 
с тях за получаването на достъп до практически 
приложими разработки в тяхната сфера на работа

■ Липсва широко приложима или позната добра 
практика на сътрудничество между научните цен-
трове и бизнеса, която да насърчи по-активното 
търсене на решения на бизнес проблеми с инстру-
ментите на науката.

ОТТ „ЕвроТехТранс“ ще отговори на следните нужди 
на бизнеса: 

■ Ще разшири възможностите им за въвеждането в 
тяхната практика на иновации, които са във финал-
на фаза на развитие, като по този начин ще подо-
бри тяхната конкуретноспособност

■ Ще намали разходите им за въвеждането на ино-
вации на базата на сътрудничеството им с научно-
изследователските организации

■ Ще насърчи ползването на научни открития на ба-
зата на популяризираната икономическа ефектив-
ност на откритията сред тях

Посредством използването на услугите на офиса за 
технологичен трансфер ще се създадат предпостав-
ки за по-добро икономическо развитие на предпри-
ятията-ползватели на услугите. Насърчавайки пред-
приятията да въвеждат иновативни дейности и/или 
продукти, в дългосрочен план ще бъдат постигнат 
следните ефекти:

■ Увеличаване на броя на разработените и успешно 
реализираните на пазара иновативни продукти, 
процеси или услуги от страна на предприятията

■ Иновативните продукти, процеси и услуги ще по-
могнат за разширяване на дейността и увеличава-
не на приходите на фирмите, което ще доведе до 
разкриване на нови работни места и създаде въз-
можности за наемане на нови квалифицирани ка-
дри, както и до ре-инвестиции в научно-приложна 
изследователска дейност за нуждите на фирмите

■ Високо иновативните продукти и услуги, произведе-
ни в България, са особено конкурентни на между-
народните пазари поради благоприятните данъчни 
условия и сравнително ниските разходи за труд и 
материали. Това ще насърчи експорта на тези про-
дукти/услуги в чужбина и ще благоприятства аутсор-
синга на иновативни дейности към страната, което 
ще развие експортния профил на местния бизнес

■ Директен ефект от работата на офиса ще бъде из-
граждането на предприемаческа култура сред на-
учно-изследователските среди. Не би било неочак-
вано част от изобретателите да поемат инициати-
вата за създаването на свои собствени компании, 
които да реализират на практика част от изобре-
тенията. Също така, внедрените изобретения във 
вече съществуващи фирми се очаква да доведат 
до диверсифициране на продуктовата гама, което 
ще стимулира създаването на т.нар. spin-off фир-
ми, които да се отделят и развиват самостоятелно

■ Even being able to understand the need to improve 
and diversify the products/services they offer, due to 
the lack of sufficient financial resources, companies 
cannot invest in innovative developments

■ The businesses do not have sufficient information 
about the innovations that are being developed in 
research institutes; therefore, they are not seeking 
contact with them in order to gain access to feasible 
developments in their field of work

■ There is no widely applied or known practice for 
co-operation between research centers and the 
business able to encourage the more active search 
for solutions to business problems using the tools of 
science.

TTO “EuroTechTrans” will respond to the following 
needs of the business:

■ Will widen their capacity to apply innovations that 
are in the final phase of development, thus improv-
ing their competitiveness 

■ Will reduce their costs for introduction of innova-
tions based on their co-operation with R&D organi-
zations 

■ Will encourage the use of research findings based on 
the economic effectiveness of discoveries promoted 
amongst them

By using the services of TTO “EuroTechTrans” condi-
tions will be created for the better economic develop-
ment of the enterprises that are users of these services. 
By encouraging enterprises to introduce innovative ac-
tivities and/or products, the following long-term effects 
will be achieved:

■ Increase in the number of successfully developed 
and marketed innovative products, processes or 
services by the enterprises

■ The innovative products, processes and services 
will help expanding the activity and increasing the 
revenues of the companies, which will lead to the 
opening of new jobs and will allow companies to hire 
new qualified personnel and to re-invest in applied 
research for the needs of the companies

■ The highly innovative products and services that 
are produced in Bulgaria are very competitive on 
the international markets due to the favourable 
tax conditions and relatively low cost of labour and 
raw materials. This will encourage the export of 
these products/services abroad and will favour the 
outsourcing of innovation activities to the country, 
which will develop the export profile of local 
businesses 

■ A direct effect from the work of the office will be 
the development of entrepreneurial culture among 
the R&D community. It would not be unexpected 
that some of the inventors will take the initiative 
to create their own companies in order to put in 
practice some of the inventions. Also, the already 
introduced inventions in existing companies are 
expected to lead to a diversification in their product 
portfolio, which will stimulate the creation of spin-
off companies, able to work independently
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5. Сектори, върху които е 
фокусирал своята дейност  
ОТТ „ЕвроТехТранс“

Информационни и комуникационни 
технологии:

■ Приложен софтуер

■ Софтуер с отворен код

■ Софтуер за здравни нужди 

■ Комуникационни системи и оборудване и др.

Еко- и енергоспестяващи технологии:
■ Енергетика и чисти технологии

■ Възобновяеми енергийни източници и системи

■ Електроника и оптика

■ Нови химикали и материали, които не замърсяват 
околната среда и др.

Технологии, свързани със здравето:
■ Терапевтични средства

■ Фармацевтични продукти

■ Биоматериали (антитела, клетъчни линии, вектори 
и др.)

■ Медицински уреди (дизайн, подобрения и прото-
типи; диагностични и биоаналитични; импланти)

■ Телемедицина

■ Диагностични инструменти (методи за изпитване 
и анализ, биомаркери, реагенти и др.)

■ Микро-, нанотехнологии и др.

6. Компании, целеви групи на  
ОТТ „ЕвроТехТранс“

Сектор С:  Преработваща промишленост

Сектор D:  Производство и разпределение на елек-
трическа и топлинна енергия и на газо-
образни горива

Сектор Е:  Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и възста-
новяване

Сектор F:  Строителство

Сектор J:  Създаване и разпространение на инфор-
мация и творчески продукти; далекосъ-
общения

Сектор М:  Професионални дейности и научни из-
следвания

Сектор Q:  Хуманно здравеопазване и социална 
работа

5. Sectors in the focus of activity  
of TTO “EuroTechTrans” 

Information and communication 
technologies:

■ Applied software

■ Open source software

■ Software for healthcare needs

■ 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 environmentally friendly ma te-
rials, etc.

Healthcare technologies:
■ Therapeutics

■ Pharmaceutical products

■ Biomaterials (antibodies, cell lines, vectors, etc.)

■ Medical devices (design, upgrades and proto types; 
diagnostic and bioanalytical; implants)

■ Telemedicine

■ Diagnostic tools (methods for testing and analysis, 
biomarkers, reagents, etc.)

■ Micro-, nanotechnologies, etc.

6. Companies which are target 
groups of TTO “EuroTechTrans”

Sector C:  Manufacturing 

Sector D:  Production and distribution of electricity, 
heat and gas 

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

Sector F:  Construction

Sector J:  Creation and distribution of information 
and creative products, telecommunica-
tions

Sector M:  Professional activities and scientific re-
search

Sector Q:  Human healthcare and social work
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7. Дейности, осъществявани от 
ОТТ „ЕвроТехТранс“

Идентифициране на практически 
приложими иновационни идеи:

■ Осъществяване на контакт с научно-изследовател-
ски институции на територията на страната (уни-
верситети, изследователски лаборатории, инсти-
тути в структурата на БАН и др.) – за генериране 
на практически приложими научни идеи

■ Създаване на база-данни с научни идеи на базата 
на определени критерии – сектор от икономиката, 
зрялост на идеята, приложимост, както и по отно-
шение на:
■ Технология
■ Концепция 
■ Доказателство за принципа 
■ Идентифициране на приложения 
■ Разработване на прототип 
■ Анализ на приложимостта

■ Извършване на оценка на практическата приложи-
мост на идеите (сортиране):

■ Оценка на технологията – историческо разви-
тие на технологията, идентифициране на не-
реализирани приложения, кратко описание на 
новата технология на базата на ключови думи, 
потенциални ползи от технологията, потенци-
ални бариери (напр. интелектуална собстве-
ност, стойност, конкуренция), идентифициране 
на потенциални потребители и конкуренти

■ Оценка на пазара – потенциални потребите-
ли (фирми), пазарни нужди (законова рамка, 
ниши и т.н.), пазарни ограничения, пазарни тен-
денции (преценка на бъдещите възможности 
на пазара), анализ на пазарния дял

■ Комуникация с носителите на иновативните идеи 
и вземане на решение относно бъдещата им реа-
лизация; подготовка на проспект на иновативната 
идея, съдържащ:

■ Кратко описание на технологията/изобретени-
ето: кратко представяне на научната сфера, в 
която може да се реализира; потенциални паза-
ри и пазарни обеми; описание на уникалността 
на технологията; ползи от въвеждането на тех-
нологията

■ Пазарна приложимост на идеята: компании, 
към които може да бъде насочена за внедрява-
не; основни нужди на пазара, свързани с инова-
цията; потенциални ограничения и бариери за 
нейното въвеждане; пазарни тенденции и перс-
пективи

■ На база на взаимодействието с носителите на ино-
вативните идеи, решенията, свързани с всяка една 
от тях може да бъдат следните:

■ Идеята се връща на вносителя за допълнителна 
разработка

■ Създава се прототип, който да бъде подложен 
на допълнителни изпитания за ефективност

■ Извършва се проучване за патент

■ Внася се искане за издаване на патент

■ Внася се искане за регистрация на полезен мо-
дел и др.

7. Activities, implemented by  
TTO “EuroTechTrans”

Identification of feasible innovative ideas:
■ Establishment of contacts with research institutions 

throughout the country (universities, research labo-
ratories, institutes in the structure of the Bulgarian 
Academy of Sciences, etc.) – for generation of feasi-
ble scientific ideas

■ Compilation of a database with scientific ideas based 
on certain criteria – sector of the economy, maturity 
of the idea, feasibility, as well as:
■ Technology
■ Concept
■ Proof of principle
■ Identification of applications
■ Development of prototype
■ Feasibility study

■ Assessment of the feasibility of ideas (sorting)

■ Technology assessment – historical development 
of the technology, identification of unrealized ap-
plications, brief description of the new technol-
ogy based on key words, potential benefits from 
the technology, potential barriers (e.g. intellectu-
al property rights, value, competition), identifica-
tion of potential consumers and competitors

■ Market assessment – potential users (compa-
nies), market needs (legal framework, niches, 
etc.), market restraints, market trends (assess-
ment of the future market opportunities), analy-
sis of the market share

■ Communication with the holders of the innovative 
ideas and deciding on their future realisation; 
preparation of a presentation of the innovative idea, 
containing: 

■ Brief description of the technology/ invention: 
brief presentation of the scientific area, in which 
it can be realized; potential markets and market 
volumes; description of the uniqueness of the 
technology; benefits from the introduction of the 
technology

■ Market feasibility of the idea: companies, which 
can interested in its introduction; basic market 
needs related to the innovation; potential re-
straints and barriers for its implementation; mar-
ket trends and perspectives

■ The decision for each innovative idea, based on the 
interaction with its holders, can be:

■ The idea is returned to the owner for further 
development

■ A prototype is developed in order to be subject 
to further testing for its efficiency 

■ A patent search is made 

■ The patent application is filed 

■ A request for registration of a utility model is sub-
mitted, etc.
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Предоставяне на съдействие за защита 
на интелектуалната собственост:

■ Даване на информация относно вариантите и пол-
зите от защитата на интелектуалната собственост

■ Предоставяне на съдействие за подготовка на до-
кументацията за издаване на патент или за регис-
трация на полезен модел

■ Предоставяне на информация относно приложи-
мото законодателство, международните практи-
ки и потенциалните приложения

■ Извършване на преглед на попълнените искания 
за патент/полезен модел по отношение на точност 
и покритие

Извършване на технически, 
финансови, икономически оценки 
и оценки на интелектуалната 
собственост на иновативни продукти, 
процеси или услуги:

■ Създаване и поддържане на база-данни с научни 
идеи/иновативни разработки, които притежават 
потенциал да бъдат въведени в реалния бизнес 
(продукти, процеси или услуги)

■ Извършване на технологични оценки на иноватив-
ни идеи, включващи анализ на съвременно разви-
тие на технологията в съответната област, техни-
ческа приложимост на идеята и възможности за 
практическо прилагане в реалния бизнес

■ Извършване на финансови и икономически оцен-
ки на иновациите, за които от технологична гледна 
точка е възможно тяхното внедряване, вкл. ана-
лиз на разходите, необходими за превръщането 
на идеята от теоретично-приложна разработка в 
продукт, който може да бъде продаван на пазара

■ Проучване на правата върху интелектуална соб-
ственост на практически приложими иновативни 
идеи – стъпките, които следва да се предприемат 
за издаване на патент или регистрация на полезен 
модел, лицензионен режим и договорни отноше-
ния с частния бизнес

Разработване на бизнес и 
маркетингови стратегии за пазарна 
реализиция:

■ Разработване на бизнес и маркетингови стратегии 
за пазарна реализиция на иновативни идеи или из-
обретения

■ Идентифициране на потенциални потребители на 
тези идеи/изобретения

Маркетиране на иновативните идеи и 
идентифициране на фирми, в които те 
може да бъдат внедрени на практика:

■ Извършване на проучване относно нуждите на фир-
мите от иновативни продукти, процеси или услуги 

■ Устaновяване на параметрите, на които следва да 
отговарят научните идеи, за да представляват ин-
терес за внедряване във фирмите – напр. зрялост 
на идеята, ниво на разработка, ефективност и т.н.

■ Осъществяване на контакт между носителите на 
иновативните идеи и фирмите, в които те може да 
бъдат внедрени

■ Подпомагане на процеса на трансфер на техноло-
гиите

■ Съдействие на фирмите за внедряването на техно-
логиите

Support for the protection of intellectual 
property rights: 

■ Delivery of information on the options and benefits 
of intellectual property rights protection

■ Support for the preparation of documentation for 
the patent application or utility model registration

■ Delivery of information on the relevant legislation, 
international practices and potential applications

■ Review of the completed applications for patent/uti li ty 
model registration in terms of accuracy and coverage

Elaboration of technical, financial and 
economic evaluations and assessments 
of intellectual property rights of 
innovative products, processes or 
services:

■ Creation and maintainance of a database of scientific 
ideas/innovative works that have the potential to be 
introduced in real business (products, processes or 
services)

■ Elaboration of technical evaluations of innovative 
ideas, including analysis of the technology in the re-
spective area, the technical feasibility of the idea and 
the possibilities for practical business applications 

■ Performance of financial and economic evaluations 
of the respective innovations for which it is tech-
nologically possible to be commercialized, incl. 
analysis of the costs needed to transform the idea 
from a theoretical study into a product that can be 
offered on the market

■ Study of the intellectual property rights of the feasible 
innovative ideas – steps that need to be followed to 
get a patent or register a utility model, licensing and 
contractual relationships with the private business

Development of business and marketing 
strategies for market realisation:

■ Development of business and marketing strategies 
for market realization of the innovative ideas or 
inventions 

■ Identification of potential users of these ideas/
inventions

Marketing of innovative ideas and 
identification of companies in which 
they can be implemented in practice:

■ Elaboration of a study on the needs of companies 
for innovative products, processes or services 

■ Identification of the parameters that need to be 
met by the scientific ideas in order to be of interest 
to the business – e.g. maturity of the idea, level of 
development, efficiency, etc. 

■ Establishment of a contact between the innova-
tors and companies in which their inventions can be 
implemented 

■ Support to the technology transfer process

■ Assistance to companies for technology introduction
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Извършване на технологични одити 
на иновативни предприятия за 
оптимизиране на технологии  
за производство:

■ Извършване на технологични одити на предприя-
тия, които разполагат с потенциал за въвеждане 
на пазара на иновативни продукти, процеси или 
услуги или предметът им на дейност позволява оп-
тимизиране на производствените технологии на 
базата на иновативни разработки

■ Извършване на анализи за оптимизиране на техно-
логиите за производство (създаване или реализи-
ране на иновативни продукти, процеси или услуги) 
на предприятия

Провеждане на събития за 
представяне на иновативни 
разработки пред предприятия:

■ Провеждане на събития за представяне 
на иновативни разработки  
пред компании

8. Ефекти от работата на  
ОТТ „ЕвроТехТранс“

Удовлетворяването на основни нужди на бизнеса от 
приоритетните сектори за работата на ОТТ „Евро-
ТехТранс“ ще има съществен принос за развитието 
на идентифицираните потребители на услуги, което 
ще подобри и условията за икономическо развитие 
в страната. Благодарение на дейностите, осъществя-
вани от офиса за технологичен трансфер, ще бъдат 
постигнати следните резултати:

■ Подобрена връзка между науката и бизнеса, като 
изследователските институти, висшите учебни за-
ведения и т.н., ще получат информация относно 
нуждите на бизнеса и ще им бъде предоставено 
съдействие за икономическата обосновка на ино-
вативните идеи, които те предлагат

■ Увеличени инвестиции в иновации посредством 
съдействие за подобряване разбирането относ-
но характеристиките, които следва да притежава 
една научна идея, иновация или изобретение, за 
да може да се приложи в практиката и да се пре-
върне от теоретична разработка в продаваем про-
дукт, процес или услуга

■ Увеличен брой на стартиралите иновативни и ви-
сокотехнологични предприятия посредством пре-
доставено съдействие относно защитата на инте-
лектуалната собственост на носителите на инова-
тивните идеи, което ще ги направи по-отворени 
към наличните възможности за сътрудничество и 
коопериране с бизнеса

■ Насърчено ползването на научни открития на ба-
зата на популяризираната сред фирмите икономи-
ческа ефективност на откритията

Performance of technological audits in 
innovative enterprises to optimise their 
production technologies:

■ Performance of technological audits in companies 
which have the potential for introduction of 
innovative products, processes or services on the 
market or their activity allows the optimisation of 
production technologies based on innovative works

■ Elaboration of analyses to optimise production 
technologies (creation or realisation of innovative 
products, processes or services) in companies

Organisation of events to present 
innovative developments to companies:

■ Organisation of events to present innovative works 
to companies

8. Outputs from the work of  
TTO “EuroTechTrans”

Meeting the basic needs of the businesses falling in the 
priority sectors for the activity of TTO “EuroTechTrans” 
will have a significant contribution to the progress of 
the identified beneficiaries of its services, which will 
respectively have positive impact on the economic 
environment in the country. The following outputs will 
be achieved as a result of the activities carried out by 
the technology transfer office:

■ Improved relationships between science and busi-
ness, as research institutes, universities, etc., will 
receive information on the needs of business and will 
be granted assistance for the economic justification 
of the innovative ideas which they generate

■ Increased investments in innovation activities by 
providing a better understanding on the features 
that a scientific idea, innovation or invention should 
have in order to be able to be put into practice 
and be transformed from theoretical work into a 
marketable product, process or service

■ Increased number of innovative and high-tech 
start-ups as a result of provided assistance for the 
protection of intellectual property rights to the own-
ers of innovative ideas which will make them more 
open to the opportunities that are available for co-
operation and collaboration with the business

■ Increased use of research findings due to the 
economic efficiency of inventions/innovations, pro-
moted among companies
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 Услуги, които предоставя  
ОТТ „ЕвроТехТранс“:

■ Технологични консултации и предпроектни про-
учвания относно приложимостта на иновативните 
идеи

■ Предоставяне на правни съвети във връзка с из-
даването на патенти и регистрацията на полезни 
модели

■ Подпомагане процеса на защита на правата върху 
интелектуалната собственост

■ Подпомагане комерсиализацията на откритията 
чрез разработването на бизнес стратегии и дава-
нето на информация на потенциални потребители/
клиенти

■ Подготовка на маркетингови материали

■ Насърчаване промоцията на технологиите

■ Съдействие по време на срещи с фирми-потенци-
ални потребители на иновации

■ Надзор върху прехвърлянето на технологията от 
иноватора(ите) към фирмата(ите) (лицензиране)

■ Мониторинг върху изпълнението на лицензионни-
те споразумения

■ Идентифициране на източници на външен капитал 
(първоначален, рисков и т.н.) за създаването на 
нови иновационни фирми (вкл. чрез бизнес ангели)

■ Подпомагане кандидатстването за получаване на 
фи нан сиране по европейски програми и проекти  
и др.

 Services rendered by  
TTO “EuroTechTrans”:

■ Technology consulting and elaboration of feasibility 
studies on the applicability of innovative ideas

■ Provision of legal advice on how to take out a patent 
and on the registration of utility models

■ Support to the process of protection of intellectual 
property rights

■ Support for the commercialisation of discoveries 
through the development of business strategies and 
the provision of information to potential customers/
clients

■ Preparation of marketing materials

■ Support for technology promotion 

■ Assistance during meetings with companies – po-
tential users of innovations

■ Supervision over the technology transfer from the 
innovator(s) to the company(s) (licensing)

■ Monitoring over the compliance with licensing 
agreements

■ Identification of sources of external capital (seed, 
venture, etc.) for the creation of new innovative 
companies (including through business angels)

■ Support for the application 
 under funding mechanisms 
 financed by European 
 programmes, etc.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд  

за регионално развитие

www.eufunds.bg

К О Н К У Р Е Н Т Н А  Б Ъ Л Г А Р И Я

ОПЕРатИВна ПРОгРама
Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007–2013

www.opcompetitiveness.bgИнВЕСтИРамЕ 
ВЪВ ВашЕтО бЪдЕщЕ

Проект / Project № BG161PO003-1.2.02-0019 

„Офис за технологичен трансфер Евроконсултантс  
(ЕвроТехТранс)” е финансиран по оперативна програма  

„Развитие на конкурентоспособността  
на българската икономика” 2007-2013 г.

“Technology transfer office Euroconsultants (EuroTechTrans)”  
is funded under Operational Programme “Development of  
the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007-2013

ЕвроТехТранс
Насърчаване трансфера на ново знание и  
въвеждане на иновативни технологии от научно-
изследователските организации в българските 
предприятия за подкрепа на тяхната  
конкурентоспособност и устойчиво развитие.

eurotechtrans
Encouraging the transfer of new knowledge and introduction 
of innovative technologies from the research and development 
organisations into Bulgarian enterprises for supporting their 
competitiveness and sustainable development. 

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, 
процеси или услуги) на 15 предприятия

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

 Бизнес и маркетингови стратегии за 
пазарна реализиция за 10 иновативни 
идеи или изобретения

 Идентифицирани потенциални потре-
бители на тези идеи/изобретения

 Проведени три събития за представя-
не на иновативни разработки пред 70 
компании

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

Този документ е създаден по проект 
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(ЕвроТехТранс)”. Бенефициент: „Евроконсултантс 
България С.А.” АД. Документът е създаден с финан-
совата подкрепа на оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската иконо-
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This document is created under project 
BG161PO003-1.2.02-0019/29.08.2012 
“Technology Transfer Office Euroconsultants (EuroTech-
Trans). Beneficiary: „Euroconsultants Bulgaria S.A.“ AD. 
The document is created with the financial support of 
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financed by the European Union through the European 
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for the contents of this document lies with “Eurocon-
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ЕвроТехТранс
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EuroTechTrans
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t/f +359 (0) 2 81 82 81

www.EuroTechTrans.eu
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Програми за техническа помощ 

Изграждане на капацитет на 
публични институции 

Разработване и управление 
на програми и проекти по 

Европейските фондове

Предпроектни проучвания 

Обучения 

Регионално и икономическо 
развитие 

Маркетингови проучвания

Обслужване на инвеститори

Секторни анализи

Професионални
услуги близо до вас

Евроконсултантс България С.А. АД
София 1680, бул. „България“ 102

Бизнес център „Беллиссимо“, ет. 11, офис 74
тел./факс: 02/ 81 82 81

е-mail: officebg@euroconsultants.com.gr
website: www.euroconsultantsbg.com


