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ДИЗАЙН КЛЪСТЕР ГРИД

Проект № BG 161 PO 003 - 2. 4. 02 - 01 27 - C 0001 
„Институционално изграждане и разширяване на 
пазарните позиции на дизайн клъстер „ГРИД - 
Лаборатория за дизайн и развитие“ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013” е финансиран по 
Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес 
среда“ по процедура № BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за 
развитие на клъстерите в България", съфинансирана 
от Европейски съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие



„ГРИД – Лаборатория за дизайн и развитие” е 
клъстер, създаден в България  през 2013 година на 
географски принцип. Учредители са седем компании 
от областта на дизайна, рекламата, интериорното 
строителство и маркетинга от региона на град Русе, 
които работят в партньорство и по съвместни 

проекти.

КАКВО Е ГРИД?
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С развитието му и привличането на нови членове и талантливи 
дизайнери обхватът на предлаганите услуги ще се разшири и 
обединението постепенно ще започне да поема мащабни 
иновативни проекти, изискващи широк кръг от специалисти и 
креативно мислещи хора. Част от дейността на клъстера ще се 
съсредоточи върху изграждане на добър имидж на българските 
дизайнери, които са в състояние да разработят продукти за 
елитни и скъпи производства на реномирани заводи в развити 
индустриални страни. 

Дългосрочната визия за развитие на клъстера е той да се 
превърне в необходимата липсваща към момента обща среда в 
България за реализиране в практиката на иновативни 
дизайнерски решения, с което да се възстановят традициите в 
областта на промишления и продуктов дизайн, да се развият 
нови направления в дизайна (3D-графика, ергономичен 
продуктов дизайн, “зелен дизайн”) като се преодолее 
изоставането на сектора спрямо развитите европейски държави, 
усвоят се нови технологии и се завоюват нови пазари.

Основна цел на ГРИД  е да стимулира развитието на млади 
дизайнери от цялата страна и повишаването на техните 
практически умения и професионален капацитет, да се превърне 
в платформа за млади таланти. В началната си фаза проектът е 
ориентиран изключително към студенти от всички български 
университети със специалности в областта на интериорния и 
продуктов дизайн. 

Дизайн-клъстерът има за цел да обедини креативен човешки 
ресурс и възможности за развитие в направленията промишлен 
дизайн, интериорен дизайн, графичен дизайн, мултимедиен и 
уеб-дизайн и има за цел да наложи търговска марка ГРИД като 
олицетворение на качество, иновация, креативност и 
емоционално въздействие на продуктите, създадени от него. 

Конкурентните предимства в самото начало на създаването му 
се основават на постигнатите успехи на учредителите в сферата 
на продуктовия дизайн (мебелен и интериорен), графичния 
дизайн и 3D визуализациите. 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА КЛЪСТЕРА

КЛЪСТЕР „ГРИД” Е ПЪРВОТО ПО РОДА СИ ОБЕДИНЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА 
НА ДИЗАЙНА.
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„ГРИД – Лаборатория за дизайн и развитие” е 
клъстер, създаден в България  през 2013 година на 
географски принцип. Учредители са седем компании 
от областта на дизайна, рекламата, интериорното 
строителство и маркетинга от региона на град Русе, 
които работят в партньорство и по съвместни 

проекти.

Клъстер „ГРИД” е първото по рода си обединение в България в 
областта на дизайна, което си поставя за цел да създаде обща 
платформа за обмен на знания, идеи, опит, мобилизация на общи 
ресурси, координиране на общосекторни проекти, спомагащи за 
развитие на дизайна като индустрия и допринасящи за внедряване 
на иновации и добри практики. 

Клъстер „ГРИД” развива интегрирани услуги в областта на 
промишления (вкл. продуктовия),  интериорния, мултимедийния, 
графичния и уеб-дизайн, като стремежът е да се предлага не само 
проектиране на дизайнерски концепции, а и практическа 
реализация на конкретни проекти и масово производство на 
дизайнерски продукти.

Дизайнът, като част от маркетинговия процес на една компания, е 
източник на идеи и външна „опаковка” на продуктите и услугите и 
заедно с технологичното развитие се утвърждава като катализатор 
на иновации в съвременната индустрия. Амбициите на клъстера са 
да допринесе за повишаване конкурентоспособността на 
българските предприятия и излизането им на международни 
пазари чрез обединяване на креативния човешки ресурс в бранша 
и развитието му в съответствие със световните тенденции.
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ПЛАТФОРМА ЗА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ

ГРИД  дава възможност на студенти и млади таланти да споделят идеите си, 
дава им поле за изява!

• Интегрирана среда за развитието на идеи
• Реална реализация в производствени условия
• Директна връзка между млади дизайнери и потребители от реалния            

• Участия в изложения в страната и чужбина
• Излизане на международен пазар

Общата цел на ГРИД е да допринесе за развитието на дизайнерската 
индустрия в България като катализатор за повишаване 
конкурентоспособността на свързаните с нея български производства чрез 
бизнес-взаимодействие, обединяване на ресурси и създаване на активни 
канали за увеличаване на пазарното присъствие.

бизнес свят
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Информационно-мотивационни срещи със студенти
• Русенски университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе – 

• Лесотехнически университет, гр. София – специалност 

• Нов български университет, гр. София – специалност 

• Варненски технически университет, гр. Варна – 

• Варненски свободен университет, гр. Варна – специалност 

• Национална художествена академия, гр. София –  

Промоционални събития в страната за популяризиране на 
клъстера под мотото „Дни на българския дизайн” – Русе, Варна, 
София, Пловдив, Троян
Тренинг-работилници за млади дизайнери – Русе, Варна, 
София
Romanian Design Week 16-25.05.2014, Букурещ, Румъния
Международна конференция за дизайн 19-22.05.2014, 
Дубровник, Хърватска

ПРОГРАМА ГРИД 2013 – 2015 Техномебел/Светът на мебелите 1-05.04.2014, Интер Експо Център, 
София, България
One Design Week 20-29.06.2014, Пловдив, България
BIFE SIM 10-14.09.2014, Букурещ, Румъния
D3 Design Talents, януари 2015, Kьолн, Германия

ГРИД СЛЕД 5 ГОДИНИ

• Място за иновационни идеи и инициативи
• Дизайн борса на проекти – директна връзка с възложители от 

• Национално-представителна структура, която да създаде 

• Собствен център за прототипиране
• Мотивация на младите български дизайнери да работят за 

• Изградена цялостна визия на българския дизайн
• Устойчиво развитие на клъстера
• Над 200 фирми в обединението
• Приходи от международни проекти
• Участие в международни проекти и конкурси
• Поставяне на основите на трансграничен клъстер

специалност промишлен дизайн

инженерен дизайн

интериорен дизайн

специалност индустриален дизайн

графичен дизайн; дизайн на архитектурната среда

специалност индустриален дизайн; рекламен дизайн; 
дизайн на детска среда

реалния сектор

липсващата връзка между български дизайн и български 
производители

българската икономика
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