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ФЕСТИВАЛЕН ЦИКЪЛ NO-BLE IDEAS  
 

NO-BLE INNOFEST –BULGARIA 
В периода 6 -9 ноември 2013г. по време на специализирани изложения INTERFOOD& DRINK в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР – 
София се проведоха събитията и дейностите от фестивалния цикъл No-Ble Ideas.  
 Откриването на изложенията: Месомания, Булпек,  се състоя на 6ноември като сред официалните лица беше заместник 
министърът на земеделието –г-н Явор Гечев.  
 

 
 
 
На щанд на проект No-Ble Ideas  в зала 3 на изложението , разположен в зона С9 , се предлагаше информация за проекта  
и се предлагаха печатни материали на български и английски език, както се разясняваха стъпките за регистриране на 
платформата на проекта на всички желаещи. Хостесите на щанда запознаваха посетителите с целите и задачите на 
проекта, както и с постиженията до момента , както и възможностите да се направят контакти с партньори по проекта 
или фирми, регистрирани на платформата от другите страни-партньорки по проекта.  
В рамките на Кампания за разширяване на мрежата, се предоставяше информация на място за възможностите за 
присъединяване към Мрежата от млади иноватори  на проекта чрез подписване на меморандум за присъединяване. 
Екземпляри от Меморандума бяха на разположение на посетителите на щанда на английски език и за улеснение се 
предлагаше и превод на български език. За желаещите да получат комплект документи, на щанда се предоставяха 
такива. 
На вниманието  на посетителите на плазмен екран се представяха иновативните идеи , споделени от млади иноватори 
до момента на фестивала. Демонстратор обясняваше на заинтересованите как биха могли да се регистрират на 
платформата, за да споделят своя иновативна идея или да се запознаят с вече споделени.  За целта на щандът 
разполагаше с лаптоп и интернет връзка. 
По време на фестивала се проведоха 3 събития, които за част от плана за изпълнение на фестивалния цикъл: На кафе с 
учен, Брейнсторминг с предприемачи, ЕУРЕКА – финансирай своята идея. 



 

 

 
На кафе с учен беше среща на млади иноватори и предприемачи с проф.Атанас Кирилов, директор на Института по 
фуражни култури в Плевен и неговата млада асистентка Ина Стойчева,млад учен, който гради кариера в ИФК. Те 
представиха на младите хора ролята на иновациите за устойчиво развитие на земеделието и храните и ролята на 
младите учени за постигането на напредък. 
ЕУРЕКА-финансирай своята идея включваше представяне на възможностите, които Програмата за развитие на селските 
райони предоставя за следващия програмен период, възможностите за младите учени чрез програма HORIZON 2020 и 
какви кредити предлагат банките за реализиране на проекти. За ПРСР говори г-жа Емилия Петрова, Служба за съвети в 
земеделието –Враца, за HORIZON 2020 –проф.Бойко Георгиев от Института за биоразнообразие и екосистемни 
проучвания на БАН. Трудностите и успехите на бенефициентите по Европейски програми и ПРСР за този период 
представи г-н Милен Стоянов- председател на Българска Асоциация за Биопродукти. 
 

 
 
Брейнсторминг сесия с предприемачи и млади иноватори, които са споделили свои идеи на платформата се проведе на 
7.11.2013 в зала Вихрен на ИЕЦ. На сесията се работи за генериране на иновативни идеи и за скъсяване на пътя на идеите 
в науката до практиката. 
Успешни практики в сектор храни представиха изпълнителният директор на Съюза на производителите на плодове и 
зеленчуци,инж.Антоанета Божинова и Сирма Анастасова, експерт от Европроджект ООД. Те споделиха успехите на 
проекти, изпълнени от техните организации и повлияли сектора на национално ниво както и приносът към развитие на 
сектора на ниво ЕС.  
През щанда на проект No-Ble Ideas преминаха над 750 посетители, участниците в организираните събития бяха около 
200 и благодарение на международното участие в лицето на партньорите на проекта, NO-BLE IDEAS INNOFEST –BULGARIA 
получи популярност в Румъния, Сърбия,Словения, Италия, Унгария.  
За първо и впечатляващо участие в рамките на изложение INTERFOOD & DRINK, Агенция за регионално и икономическо 
развитие получи грамота от организаторите на изложението 
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Vratsa, Bulgaria 3000, 24. "Hristo Botev" street 3rd floor 
Tel: +359 92 66 55 09 • Fax: +359 92 62 63 08 
e-mail: arir.vr@gmail.com • www.arir-vratsa.org 


