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Съюз на изобретателите в България 

ул. Раковски № 108, 1000 София

тел/факс +359 2 987.85.98 

www.sibulgaria.org

Съюзът на изобретателите в България е създаден 

през 1932 година и възстановен през 1990 година 

и обединява изобретатели, патентни специалисти, 

селекционери и новатори от всички области на тех-

никата за защита на техните професионални права и интереси, и 

работи за издигане равнището на тяхната квалификация. 

Съюзът на изобретателите в България осъществява своите 

цели и задачи като: 

 организира и провежда семинари, курсове, конференции, 

изложения на изобретения и иновации, обсъждания на норма-

тивни документи за иновационната политика на страната и изо-

бретателската дейност на независими изобретатели и научно-из-

следователски структури; 

 извършва международна дейност; 

 участва в реализирането на проекти по различни програми; 

 извършва издателска дейност. 

Към Съюза на изобретателите в България е сформиран Цен-

търът за развитие на интелектуална собственост и технологичен 

трансфер (ЦРИСТТ – tzristt@abv.bg), който също е сдружение с 

нестопанска цел. Предметът на дейност на ЦРИСТТ е да развива, 

подпомага и съдейства на иновационния процес в цялостното му 

развитие – от идеята до пазарната реализация. 

Списание “Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ” е научно-

приложно и информационно издание на Съюза на изобретатели-

те в България, което отразява дейността на Съюза – провеждане 

на семинари, курсове, конференции и други събития, организи-

рани от него и публикува доклади, статии и други материали за 

изследвания в областта на закрилата на обекти на индустриална 

собственост, упражняване на правата върху тях и трансфера на 

същите. 

3а контакти: 

 offi  ce@sibulgaria.org

www. sibulgaria.org
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Зала 3
13:30-16:30

   Дискусионен панел
   Как да ускорим иновационния цикъл на 
бизнеса?
   Теми:
      1. Иновационна култура и потенциал на 
успешните компании;
      2. Управление на иновациите – система и 
стандарти;
   Панелисти:
   Деян Дойков – Колеж по маркетинг, 
мениджмънт и предприемачество;
   Милена Колева – Академия по иновационен 
мениджмънт;
   проф. Илия Ценев - Фондация Качество 21;
   Цветелина Йоргова - ГИС Трансфер център;
   Димитър Христов - ХИРОН - Мениджмънт 
консултинг;

Академия 
по 

иновационен 
менджмънт

19:00
Военния 

Клуб

   Връчване на наградите ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 
ГОДИНАТА и ИНОВAТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА 
ГОДИНАТА
   Вписване в ЗЛАТНАТА КНИГА на българските 
изобретатели                                     

Патентно 
ведомство, 

СИБ

11.11.2016г. (петък)

Зала 4
10:00-17:00

   ИТИ’2016  
   Работно време

СИБ

Зала 3
Панел

10:00-12:30 

ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ДОБРИ

ПРАКТИКИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Политика - Стратегии - Иновации - Икономика

Медиатор: Юрий Анджекарски, Председател на 
Сдружение ПФО

„Подготовка на проектни предложения по 
Рамковата програма на Европейския съюз (ЕС) 
за научни изследвания и иновации „Хоризонт 
2020“ – Димитър Асенов, експерт в дирекция 
„Наука“, МОН;
“Иновации в малките и средни предприятия“ –
Цветeлина Йоргова, Фондация “ГИС-Трансфер 
Център”;
„Състояние на eлектрическата мобилност в 
България” – Боян Захариев, директор Бизнес 
развитие и член на борда на директорите на 
ИКЕМ;
“Политика за създаване на иновативно мислещи 
специалисти” – доц. д-р Влади Манев   

МОН, СИБ, 
Фондация 

“ГИС - 
Трансфер 
Център”, 

ИКЕМ.
Сдружение 

“Професиона-
лен форум за 

образова-
нието”

П Р О Г Р А М А

09.11.2016г. (сряда)

място 
време

Наименование на проявата
Организа-

тори

Зала 4
10:00–18:00

   ИТИ’2016 
   Работно време

СИБ

Зала 3 
12:30ч.

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО ИТИ’2016
Марио Христов – председател на СИБ

Приветствия от официалните лица:
Mеглена Кунева - министър на 
образованието и науката;
инж. Васил Велев - председател на АИКБ;
д-р Петко Николов - председател на Патентно 
ведомство;
проф. Тотка Трифонова - председател на 
Селскостопанска академия;
проф. Иван Ячев - председател на ФНТС      
инж. Симеон Славчев – зам.-предсeдател на 
комисия в СОС.

СИБ

Зала 4
14:00-17:00

Представяне на експонатите на журито за 
наградите

СИБ

10.11.2016г. (четвъртък)

зала 4
10:00–18:00

Изложение ИТИ’2016 СИБ

зала 4
10:30-15:30

ИТИ’2016 
Представяне на експонатите на журито за наградите

СИБ

зала 312
16:00–17:00

ИТИ’2016 
Заседание на журито

СИБ

Зала  3

Панел 
09:30-12:30

ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ДОБРИ 
ПРАКТИКИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Лекция на тема: „Стратегията на синия океан, или 
как да намерим нов пазар” – г-н Марк де Турк, 
Президент на IDEAS

• Въведение – да бъдем в сегашно време; 
• Какво е факт и мнение?
• Защо е важно да различаваме фактите от 
мненията в маркетинга? 
• Какво е маркетингово позициониране на 
пазара? 
• Как да използваме рекламата „от уста на уста”? 
• Видовете клиенти;
• Как да намерим нов пазар? 
• Как да оцелеем в конкурентна среда?
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Съдържание

Човешки потребности (селско стопанство, храни, здраве, 

равлечения, спортове, игри)  А/1 9

•  Технология за отглеждане на метличеста гипсофила 

/Gypsophila paniculata L./ 9

•  Средство за екстракорпорална сорбция 

на карциноембрионален антиген (CEA) 9

•  Средство за конкурентно инхибиране и/или блокиране 

на карциноембрионалния антиген 10

•  Метод за обработка на кръв на карциномно болни 

с  центрофужна плазмафереза 10

•  Серия Ватрасин 11

•  Машина за механизирано прибиране на цвета от маслодайна роза 12

•  Органомеден  био препарат 12

•  Биологичноактивен козметичен продукт 13

•  Механична планинска пътека за възрастни и малки деца, 

както и за хора с увреждания 14

•  Ново решение за движението на автомобилите в зимни условия 14

•  Младежки консорциум „Андроид“  14

•  Технология за интегрирано производство на малини 15

•  Супа и яхния с зеленчуци и гъби шийтаке 16

•  Сливова ракия “TAROLAJT” 16

•  Ново поколение ролкови кънки 16

•  Плисирана  тъкан и текстилен състав, съдържащ слой от нагънат плат 17

•  Ролка за защита на птици 17

Преобразуващи операции (разделяне, смесване, 

оформяне, печатане); транспортиране B/2 18

•  Въртяща се преса с вакуум 18

Химия, Металургия C/3 19

•  Метод за добив на чугун от железни руди, съдържащи фосфор 19

•  Петрургичен материал 19

•  Неорганичен пигмент 20

Неподвижни конструкции (сгради, мини и т.н.);  

Архитектура; Геодезия E/5  21

•  Къщата на бъдещето днес 21

•  Сградна система „СИМПРОЛИТ“ 21

•  Бетон с примеси от метални шлаки 22

•  Обновяваща мазилка на база полиуретан с топлоизолационен ефект 22

•  Плъзгаща врата с окачен профил 22

Зала 3
14:30

Представяне на нови решения, изобретения, 
иновативно предприемачество, добри практики  
и опит

СИБ

Зала 3
17:30

ИТИ’2016 
Връчване наградите на ИТИ’2016

СИБ

фоайе, 
зала2

18.00ч.
Коктейл СИБ

12.11.2016г. (събота)

Зала 4
10:00-14:00

   Изложение ИТИ’2016 СИБ

Зала 3
11:00-12:00

Представяне на нови решения, изобретения, 
иновативно предприемачество, добри практики  
и опит

СИБ

14:00    Закриване на изложението СИБ
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Технология за отглеждане на метличеста 
гипсофила /Gypsophila paniculata L./

Проблем, който се разрешава: 

Разработване на нова технология за отглеждане на гипсофила на от-

крито и за климатичните условия на България.

Предимства: 

Разработена е цялостна технология за отглеждане на метличеста гип-

софила за отрязан цвят при полски условия.

Защита на експоната: 

Одобрение за пазарен трансфер и реализация от Постоянната коми-

сия по иновации и технологии с решение на УС на ССА (Протокол № РД-

09-06 от 08.07.2016 г.).

Автори:  Проф. д-р Бистра Янева Атанасова, гл.ас. д-р Мария Йовкова 

Йовкова, агр. Искра Николаева Филипова, агр. Емил Василев Мавров

Контакти: 

1222 София, Негован, 0887 411 892, iop_sofi a@abv.bg, iop.alle.bg

Средство за екстракорпорална сорбция на 
карциноембрионален антиген (CEA)

Проблем, който се разрешава: 

Намаляване серумните концентрации на СЕА за ограничаване ефек-

тите на СЕА като ключова молекула в пролиферацията, ангиогенезата, 

апоптозата и метастазирането на карциномите. 

Предимства: 

Колона за екстракорпорална сорбция на СЕА, адаптирана за съвмес-

тимост с апаратите за хемодиализа, натоварена с някои специално под-

брани убити бактерии.    

Защита на експоната: патент № 66184, 2007г., България

Автори: Доц. д-р Влади Манев и колектив.

Контакти: 

v_manev@gbg.bg,  тел. 0889 90 20 59,  www.immuno-bg.org 

Човешки потребности 
(селско стопанство, храни, здраве, 
равлечения, спортове, игри)  А/1

Механика, Осветление, Отопление и Оръжие  F/6 24

•  Турбинен двигател 24

•  Система за конвекторен топлообмен за печки с твърдо гориво 24

•  Конвекторен модул за радиатор 25

•  Крачещ робот 26

•  Робот за инспекция на тръби 26

•  Подемен механизъм 27

•  Подемен механизъм с многостепенен редуктор 27

•  Ново поколение мобилна платформа на робот 

за движение по вертикални стени 28

•  Газотурбинен центробежен двигател 28

Физика (Инструменти, Фотография, Кинематография, 

Музикални инструменти, Нуклеотиди, Контролни уреди 

и инструменти, Компютърен софтуер с техническо приложение,

Образование и т.н.) G/7 30

•  Система за управление на процеса мокро смилане на суровини  30

•  Система за управление на процеса смилане на руда  30

•  Филм Бункерите под София 31

Електричество, Електротехника, Електроника Н/8 32

•  Интелигентни системи за заряд, тестване, изпитания 

и възстановяване на електрическите характеристики 

на акумулаторни  батерии 32

•  Технологии  с импулсен ток и компютърно управление 

за рециклиране на благородни и ценни метали от електролитни 

и твърди отпадъци и при преработка на оловни акумулатори 33

•  Керамичен акумулатор 33

Нови сортове растения и породи животни  I/9 34

•  Сорт главесто зеле  „Пълдинер” 34

•  Високодобивен сорт пшеница „Гизда“ 34

•  Сливово кайсиев сорт  „Стендесто” 35

•  Сорт твърда пшеница  „КЕХЛИБАР“ 35

•  Сорт памук  „СИРИУС“ 36

•  Зимен пивоварен сорт ечемик  „Ахил” 36
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Средство за конкурентно инхибиране и/или 
блокиране на карциноембрионалния антиген

Проблем, който се разрешава: 

Ограничаване биологичните ефекти на КЕА като ключова молекула в 

пролиферацията, ангиогенезата, апоптозата и метастазирането на карци-

номите, деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет.

Предимства: 

Стимулира Т-клетъчния противотуморен имунитет, осигурява специ-

фични и кръстосани антигенни реакции на някои субклетъчни бактери-

ални структури с КЕА за активиране противотуморния имунитет при кар-

циномите.         

Защита на експоната:  

патент № 66049, 2011г., България.

Автори: 

Доц. Д-р Влади Манев колектив

Контакти: 

v_manev@gbg.bg, 0889 90 20 59,  www.immuno-bg.org 

Метод за обработка на кръв на карциномно 
болни с  центрофужна плазмафереза

Проблем, който се разрешава: 

Възстановява се функционалната активност на Т-лимфоцитите, нама-

лява се инхибиращия ефект от туморни молекули. 

Предимства: 

Методът позволява обработването на кръв от карциномно болни и 

позволява използването му в рутинната практика.

Защита на експоната: 

Патент №66529; 30.12.2010 г., България 

Автори:  

Влади Манев, Ана Манева

Контакти: 

v_manev@gbg.bg  www.immuno-bg.org

Серия Ватрасин

Проблем, който се разрешава: 

С течния балсам, чрез масаж се подпомага ефективното възстановява-

нето на мускулите и сухожилията на човека след тежки физически нато-

варвания, без мускулна треска и крампи.

Предимства: 

Безвредност, ефективност, универсалност, незабавно и дълготрайно 

действие.

Защита на експоната: 

Полезен модел, Приоритет от 22.01.2016,  България

Автор: Георги Ватрачки

Контакти: 

2400 Радомир, ул.Христо Ботев 8, 0898 676 176, georgi.vatrachki@abv.bg

Фирмата е с 23 години опит в проектирането, 
изследването, изработването и техническото об-
служване на кранове, телфери и стелажообслуж-
ващи машини. Представените 2 патента са в тази 
област на машиностроенито и биха допринесли 
за подобряване на качествата им: габарити, те-
гло, дълговечност. Показаните функциониращи 
макети са в мащаб 1:1 на въжен ел.телфер на 
монорелсова количка с товароподемност 500 
кг, скорост на подема 0,5 м/мин при полиспаст 
2х1, предназначен за инвалиди и болнични заведения. Реализиран е двустепенен 
редуктор с общо предавателно число 544=16х34. Ако премахнем първата степен ще 
се получи телфер със скорост на подем 8 м/мин. Скорост на придвижване 20 м/мин.
Подемния двигател ще се замени с 0,75 квт. В този габарит на макета може да се реа-
лизира и товароподемност 1000 кг. Пример за икономическата целесъобразност от 
прилагането на двата патента: При сегашното ниво на телферостроенето в България, 
при скорост на подем 8 м/мин и полиспаст 2х1 се използват дву и три степенни пла-
нетни редуктори, вх. 920 об/ мин.:
ТОВАР кг                              500  1000  2000  3200  5000  8000  12 500 16 000  20 000  25 000
Бр. степени                             2        2        2          2         2         2          2             3            3            3 
При патентите Бр.степени  1      1        1          1         1        1           1             2            2           2    
тук вх.обороти са1400 об/мин. 
Вторият макет е на ХОДОВО ДВУРЕБОРДНО ЗАДВИЖВАЩО КОЛЕЛО ,за кранове и 
кранови двурелсови колички с диаметър 160 мм и макс.товар 4000 кг.Характерното 
е,че редукторът е в самото колело. Печалбата е габарити и себестойност. Елементи-
те/ с изкл. На двигатели;лагери;зегерки и крепежни елементи/ на макетите са изра-
ботени на 3D принтери.    

Съставил:  Инж.П.Карабаджаков             

ЕТ “ИНГЕБОРГ ДЕМИРОВА“ЕТ “ИНГЕБОРГ ДЕМИРОВА“
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Машина за механизирано прибиране на 
цвета от маслодайна роза

Проблем, който се разрешава: 

Механизира се прибирането на цвета от маслодайна роза, което е най-

трудоемката и единствената немеханизирана операция в технологичния 

процес.

Предимства: 

Подобряват се условията на труд на розоберачите, повишават се  про-

изводителността на прибиращата технологична операция и ефектив-

ността на розопроизводството.

Защита на експоната: 

Полезен модел №1855/01/04.2014 г., България.

Автори: 

Михо Михов, Снежан Божков, Емануел Бадриков, Станислав Станчев

Контакти: 

ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 1080 София, ул.Шосе Банкя 7, 

www.issapp.org

доц. д-р инж. Снежан Божков, 0879697174, bozhkov@mail.bg

Органомеден  био препарат

Проблем, който се разрешава:  

Постига се синтез на органомеден био препарат със защитно действие 

за маслодайни и билкови растения, лози, овошки и зеленчуци. Препара-

тът е безопасен за пчели и консумация, без карантинен срок.

Предимства: 

Биоразтвор, който се получава по енергоспестяваща, безотпадна тех-

нология, с широк обхват на растителна защита и за голям брой растения.

Защита на експоната: 

Заявка за патент № 112370 от 14.09.2016 г., България

Автор: д-р х.н. инж. Добринка Иванова Станева

Контакти: Бургас, ул. „Оборище“ 109,  вх. В,  п.к. 11  0898 348 119, 

dobrinads99@dir.bg

Биологичноактивен козметичен продукт

Проблем, който се разрешава: 

Здравословни проблеми, продължителност на употреба на подобни 

продукти.

Предимства: 

Природна козметика с озон, природни суровини, без консерван-

ти, обогатена с активен кислород, който е лечебен природен феномен. 

Постигане на много бърз ефект.

Защита на експоната: 

Заявка за полезен модел № 3431; 31.03.2016 г., България

Автор: Зоя Демирева

Контакти: Пловдив, ул. Хан Телериг №1; demirevaz@abv.bg; 

0878960667,  0899704528

ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ 
„КОНСТАНТИН МАЛКОВ“ 

САДОВО 

 Събира, проучва, съхранява, използва и управлява 
растителното генетично разнообразие на България 
Създава нови високодобивни  и пластични  сортове 
пшеница, подходящи за сухите условия на страната 
Осигурява висококачественни семена с гарантирана 

автентичност на сортовете създадени в ИРГР Садово от 
пшеница, ечемик, тритикале, овес, ръж, фъстъци и грах 
Предлага алтернативни култури, като лимец, сусам, 

просо, вигна, бурчак и др. 
- ЗА КОНТАКТИ: 

- 4122, гр. Садово, ул. Дружба № 2, обл. Пловдив 
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Механична планинска пътека за възрастни и 
малки деца, както и за хора с увреждания

Проблем, който се разрешава: 

Безопасното придвижване на хора в планински условия.

Предимства: 

Улеснява придвижването на хора по механичен път и в планински ус-

ловия.

Контакти: 0893 701615, Stefan_stanev26@abv.bg

Ново решение за движението на 
автомобилите в зимни условия

Проблем, който се разрешава: 

Продължителното боксуване на автомобили в преспи и по заледени 

пътища.

Контакти: 0893 701615, Stefan_stanev26@abv.bg

Младежки консорциум „Андроид“ 

Проблем, който се разрешава: 

Повишаване на ефективността на образованието, създаване на мето-

дика за обогатяване на учебно съдържание и за мобилно обучение.

Предимства: 

Създаване на учебно съдържание (Интернет и Андроид), състезател-

ни роботи за ООО, работа с базови училища, кариерно развитие.

Защита на експоната: по Закона за авторското право; Приоритет: 

15/09/2015 д/м/г; Европейски съюз.

Автори: Стивън Желев – 10 кл., Евелина Желева – 11 кл., Иван Димов 

10 кл., ръководител: д-р инж. Дончо Пачиков

Контакти: mkandrobg@gmail.com/ 0878 374127/ https://uraa.eu/

Технология за интегрирано производство 
на малини

Проблем, който се разрешава: 

Производство на екологично чиста продукция от малинови плодове 

чрез прилагане на интегриран подход за управление и контрол на вре-

дителите по малината. 

Предимства: 

Намаляват се с 50 % употребата на  фунгициди и инсектициди, а за 

цялостно опазване на насаждението се прилагат 3 комбинирани  пръс-

кания; Висококачествена и безопасна за здравето плодова продукция; 

Икономическа ефективност: нетен доход – 323 лв/дка; себестойността е 

намалена два пъти – 1,60 лв/кг.

Автори: Елена Цолова, Илияна Кришкова, Деница Сербезова, Ценко 

Въчев, Ганка Баева, Евлоги Марков 

Контакти: Институт по земеделие – Кюстендил, e-mail: iz_kn@abv.bg, 

тел:  078522640,  website: http://iz-kyustendil.org/.
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Супа и яхния с зеленчуци и гъби шийтаке

Проблем, който се разрешава: 

Създаване на оригинални рецепти.

Предимства: Неповторим вкус, международно ястие.

Защита на експоната: Регистрация на търговска марка, приори-

тет –  ноември 2015 г., Сърбия

Автор: MILIJAN STOJANIĆ

Контакти: MILIJAN STOJANIĆ, str. Karađorđeva 148 Kosjerić, Serbia, 

milijanina@mts.rs, www.nacionalnakucaizvor.co.rs, tel:+381 69 600 211, 

fax: +381 31 783 331

Сливова ракия “TAROLAJT”

Проблем, който се разрешава: 

Нови напитки и храни.

Предимства: 

Изящна ракия от района на Požega, от внимателно подбрани сливи и 

произведена по иновативна технология.

Автор: Vidan Mihajlović

Защита на експоната: Регистрация на търговска марка, приоритет– 

ноември 2015 г., Сърбия. 

Контакти: 

Vidan Mihajlović, Požega, Serbia, vidan.tarolajat@ya.ru,  +381 65272 44 47

Ново поколение ролкови кънки

Проблем, който се разрешава: 

Потребителите и фирмите се опитват да направят тази популярна 

спортна индустрия по-достъпна и по-безопасна.

Предимства: 

Уникално техническо решение с рамки, оригинална спирачна система 

и надуваеми, безкамерни гуми.

Защита на експоната:  

Патент, приоритет Чехия. Заявка за патент, приоритет САЩ и ЕС.

Контакти: 

FREEDOM Line s.r.o. Budilova 161/15, Plzen 301 00, ič: 29160839, 

dič: CZ29160839, freedomline@seznam.cz, +420 777 168 196, 

freedomline.webnode.cz

Плисирана  тъкан и текстилен състав, 
съдържащ слой от нагънат плат

Проблем, който се разрешава: 

Иновативна структура на плата със специално предназначение.

Предимства: 

Иновативен продукт с приложение за акустична изолация в автомоби-

ли и за специални филтри. 

Защита на експоната:  

Патент № ЕР 2309045 (А1).

Автори: 

Hanus Jaroslav, Sevcik Ladislav, Konecny Martin, Rydlo Pavel, Diblik 

Martin

Technicka Univerzita v Liberci (CZ)

Контакти:

 Ladislav.sevcik@tul.cz

Ролка за защита на птици

Проблем, който се разрешава: 

Опазване на птиците при кацане

Предимства: 

Въртаща се ролка предпазва птиците при кацане и ги пренасочва към 

по-подходящи места. Лесно подвижно устройство, екологосъобразено.

Защита на експоната:  

Полезен модел

Авто: 

Глигич, Тихомир

Контакти: 

Tihomir Gligič, Prijedor, Republika Srpska, BiH, Старине Новака 1а-

б, 78000 Баня Лука, +387 51 451 200, +387 65 483 960, sinrs@blic.net, 

www.savezinovatorars.org, Association of Inventors Republic of Srpska, 

Bosnia and Herzegovina
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Преобразуващи операции 
(разделяне, смесване, оформяне, печатане);

транспортиране B/2

Въртяща се преса с вакуум

Проблем, който се разрешава: 

Оптимизиране на процеса на ламиниране на дървени плоскости.

Предимства: 

Системата осигурява висока скорост на ламиниране дори на вътреш-

ни врати, икономия на електро- и топлоенергия чрез висока степен на 

изолация.

Защита на експоната: Патент

Автор: Вишт, Звездан

Контакти: 

Višt Zvjezdan, Doboj, Republika Srpska, BiH, www.wischt-vacuumpresses.

com, Association of Inventors Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Химия, Металургия C/3

Метод за добив на чугун от железни руди, 
съдържащи фосфор

Проблем, който се разрешава: 

Получаване на чугун с минимални нива на фосфора и сярата.

Предимства: 

Снижават се изискванията към железните руди и въглищата, годни за 

производството на чугун и се редуцират емисиите на въглероден диок-

сид в атмосферата. 

Защита на експоната: 

Приоритет - PCT/BG2016/000020, 23.07.2016, България

Автор: 

Красимир Йонков 

Контакти: 

0888 507 473, kionkov@abv.bg 

Петрургичен материал

Проблем за разрешаване: 

Жълтите павета на София се износват бързо и в голямата си част са с 

променен цвят и са силно ронливи. 

Предимства: 

Създаденият нов състав петрургичен материал на база седиментни 

скали и строително-керамични отпадъци от същите седиментни скали 

(тухли и керемиди) е жълт, високоякостен и високoизносоустойчив.

Защита на експоната: 

заявка за патент № 112274; 13.04.2016 г., България

Автори: 

Любен Лаков, Пеню Цонев, Веселин Василев.

Контакти:

 krasiton4@abv.bg 
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Неорганичен пигмент

Проблем, който се разрешава: 

Сложност на процеса на рециклиране на отпадъците от различен вид 

и с различни свойства за пигмент при производството на стомана и чу-

гун.

Предимства: 

Иновативен, различен от досегашните методи за обработка на утайки, 

с ниска себестойност.

Защита на експоната: 

Полезен модел, № 24669, 29/12/2014 г., Чехия

Автори: 

Hana Ovčačiková, Tereza Porodvá-Klečková, VŠB = TU Ostrava, Milan 

Raclavský - Ecofer s.r.o.

Контакти: 

Hana Ovčačiková, VŠB = TU Ostrava, Milan Raclavský - Ecofer s.r.o.

Неподвижни конструкции
(сгради, мини и т.н.); 

Архитектура; Геодезия E/5 

Къщата на бъдещето днес

Проблем, който се разрешава: 

Снижаване на разходите при експлоатацията на конвенционалните 

сгради, увеличаване на срока на функционалност на сградите.

Предимства: 

Постига се сеизмична устойчивост, енергийна ефективност, икономия 

на време за изграждане. Използват се екологично чисти материали, под-

лежащи на пълно рециклиране.

Защита на експоната: 

Патенти №№:64261, 64263 и 64264, ПД №:7352; ноу-хау, България

Автор: 

Милен Дечков

Контакти: 

0888 764 043; 0888 227 054; www.bioharmoniabg.com; 

milendechkov@abv.bg 

Сградна система „СИМПРОЛИТ“

Проблем, който се разрешава: 

Необходимост от използване на нови материали в строителството.

Предимства: 

Симпролит е изключително лек строителен материал от разширени 

гранули полистирол, с висока устойчивост на студ, негорим и с висока 

био-устойчивост.

Защита на експоната: 

Патент, приоритет – март 2006 г., Русия и Сърбия

Автор: 

Milan Dević

Контакти: 

Milan Dević, SIMPROLIT D.O.O.,  Kostolačka street  67, 11000 Beograd, 

milan.devic@yandex.ru ;   +381 11 397 67 70 ;   +381 60 543 21 91 
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Същността на изобретението се отнася до турбинен двигател 
с вътрешно горене, който има горивна камера (1), свързана чрез 
канал (2) и клапан (3) с работна турбина (4) с импулсно подаване 
на газовете и многократно циркулиране на работните газове по 
лопатките (5) до загуба на скоростта им, до основите на които 
са ауспуховите отвори (6). За пълнене на камера (1) може да се 
използва турбинен, роторен или буталов компресор, в зависи-
мост от приложението на двигателя. Предимство на изобрете-
нието е, че има импулсно подаване на газовете към турбината 
и широк диапазон от работни обороти, осигурява високо КПД, 
включително и при режим с ниска мощност. Може да се ползва 
работещ буталов двигател, като камерата му изпълнява ролята 
на (1), както и да се монтира само турбината към изпускането 
за допълнителен въртящ момент. За ротора има и по-лесни за 
изработка форми с почти същата ефективност.

Търси се както финансиране за разработка на подобрения, 
така и производство за тунинг на мотоциклети и автомобили, 
като има разработени и конкретни варианти.

За контакт: itodorin@gmail.com

Турбинен двигателТурбинен двигателБетон с примеси от метални шлаки

Проблем, който се разрешава: 

Пример за екологичен материал, в който се използва металургичен 

отпадък като вторична суровина, с цел подобряване на продукта.

Предимства: 

По-висока плътност, значително по-икономична технология за произ-

водство.

Защита на експоната:  Патент 2008 - 20458

Автори:  Václavík V., Plaček V., Daxner J.

Контакти: všb-Technical University of Ostrava, Technical and Test 

Institute for Construction Prague, SOE

Обновяваща мазилка на база полиуретан с 
топлоизолационен ефект

Проблем, който се разрешава: 

Нови материали, за лесна употреба и екологично чисти, осигуряващи 

успешна влаго- и топлоизолация.

Предимства: 

Съчетаване на функциите за обновяване и топлоизолация. Запазва зи-

дарията и има регулируем състав, по желание на клиента.

Автори: Václavík V., Dvorský T., Valíček J., Kušněrová M., Bendová M.   VŠB - 

Technical Univesity of Ostrava

Контакти: Václavík V., VŠB - Technical Univesity of Ostrava

Плъзгаща врата с окачен профил

Проблем, който се разрешава: 

Отстраняване на недостатъците на съществуващите плъзгащи се врати.

Предимства: 

Инсталиране на поддържаща напречна греда, която позволява из-

граждането и на стръмни повърхности. Конструкция, устойчива на кли-

матичните промени.

Автор: Beric, Tomo

Контакти: 

Tomo Beric, Старине Новака 1а-б, 78000 Баня Лука, 

+387 51 451 200, +387 65 483 960, sinrs@blic.net, www.savezinovatorars.org, 

       Association of Inventors Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
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Механика, Осветление, 
Отопление и Оръжие  F/6

Турбинен двигател

Проблем, който се разрешава: 

Създаден е мощен за размерите си, евтин за производство и с висока 

ефективност двигател с вътрешно горене.

Предимства: 

Двигателят запазва висока ефективност при режими с много по-ниска 

от максималната мощност, като съчетава висока мощност с нисък раз-

ход.

Защита на експоната: 

Заявка 112312 от 27.05.2016г. в Патентно ведомсво, България

Автор: Иван Тодорин

Контакти: itodorin@gmail.com

Система за конвекторен топлообмен за печки 
с твърдо гориво

Проблем, който се разрешава: 

Висок разход на гориво и недостатъчно затопляне на дома. Печките с 

твърдо гориво губят топлина чрез димните газове в комина и така имат 

по-ниско топлоотдаване в стаята. 

Предимства: 

Повече топлина с по-малко енергия: Увеличава се ефективността на 

печката и прави дома по-топъл и уютен, с по-ниски разходи за отопле-

ние. 

Защита на експоната: 

Полезен модел № 2115; 05.10.2015 г., България

Автор: 

Димитър Димитров

Контакти: 

ул. Иван Караджов №13, Пловдив 4000; 032/262780; 0887492307;  

dimitar.pan.dimitrov@gmail.com

Керамичен акумулатор

Колектив от 
специалисти от 
ИМСТЦХА-БАН e създал 
материал за елементи на 
Керамичен акумулатор 
и е защитил неговата 
конструкция. 

Керамичният 
акумулатор се състои от 
корпус с две зони, като 
в зона 1 са разположени 
керамичните елементи, електрически свързани помежду си и състоящи се 
от два вида слоеве. В зона 2 е разположена батерия, а между двете зони е 
разположена електронно механична система, регулираща температурата 
в акумулатора. Керамичният акумулатор намира приложение в автомобил-
ната промишленост и енергетиката. Той има редица предимства, като 
екологичност, дълъг живот, висок пусков ток, висок капацитет и експресно 
зареждане. Авторският колектив е получил три награди за разработката.

Контакти: 
Проф. д-р Любен Лаков, моб. тел. 0888801673; 
Д-р Красимира Тончева 
моб.тел. 0886023646, e-mail: krasiton4@abv.bg

Колективът търси инвеститор за продължаване на работата по 
създаване на работещ прототип и внедряването му.

Конвекторен модул за радиатор

Проблем, който се разрешава: 

Високи сметки за отопление и бавно затопляне на дома. Ефективност-

та на радиаторите може да бъде подобрена, за да се използва повече от 

топлината, която радиаторът отдава.

Предимства: 

Увеличава ефективността на радиаторите, като извлича топлина и 

при по-ниска температура на водата в тях. По-ниски разходи за отопле-

ние. Лесен за инсталация и употреба и подходящ за всички модели ра-

диатори.

Защита на експоната: 

Полезен модел № 1983; Приоритет: 4/11/2014 г., България

Автор: 

Димитър Димитров

Контакти: 

ул. Иван Караджов №13, Пловдив 4000, 032/262780, 0887492307, 

dimitar.pan.dimitrov@gmail.com
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Крачещ робот

Проблемът, който се разрешава: 

Роботът се придвижва в труднодостъпни терени, като може да преодо-

лява и/или заобикаля препятствия, включително и да изкачва стълби.

Предимства: 

Роботът може да преодолява относително високи препятствия, има 

проста конструкция и управление, както и висока маневреност.

Защита на експоната: 

Заявка за патент № 111362 от 05.12. 2012, България

Автори: 

Иван Чавдаров, Таньо Танев, Веселин Павлов

Контакти: 

Институт по системно инженерство и роботика –БАН, София 1113, 

ул. “Акад. Г.Бончев”, бл.2, ПК 79, ivan_chavdarov@dir.bg, тел. 0887 940 856 , 

http://www.iser.bas.bg,https://www.researchgate.net/profile/Ivan_

Chavdarov3 

Робот за инспекция на тръби

Проблемът, който се разрешава: 

Роботът осигурява вътрешна инспекция на тръби, преодолява завои, 

наклони и преходи от един диаметър в друг.

Предимства: 

Роботът има проста конструкция и управление.

Защита на експоната: 

Заявка за патент № 111774 от 11. 06. 2014, България.

Автори: 

Иван Чавдаров, Таньо Танев

Контакти: 

Институт по системно инженерство и роботика –БАН, София 1113, 

ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.2, ПК 79, ivan_chavdarov@dir.bg , тел 887 940 856, 

http://www.iser.bas.bg,https://www.researchgate.net/profile/Ivan_

Chavdarov3

Подемен механизъм

Проблем, който се разрешава: 

Намаляване аксиалния и радиален размер на изделието, при запазва-

не на основните параметри – товароносимост, продължителен експло-

атационен  период и висок коефициент на полезно действие.

Предимства:

Голямо предавателно число на редуктора, в една степен до 119.

Защита на експоната: 

Заявка за патент №111793; 20.08.2014г; България

Автор: 

Петър Карабаджаков

Контакти: Габрово,бул.”Априлов”№25; 

pkarabat@gmail.com; ingeborg90.com

Подемен механизъм с многостепенен 
редуктор

Проблем, който се разрешава: 

Намаляване аксиалния и радиален размер на изделието, при запазва-

не на основните параметри – товароносимост, продължителен експло-

атационен  период и висок коефициент на полезно действие.

Предимства: 

Голямо предавателно число на редуктора, с възможност за теорети-

чен лимит  до 14 000 при двустепенен редуктор.

Защита на експоната: 

Заявка за патент № 111829, 14.11.2014 г., България.

Автор: 

Петър Карабаджаков

Контакти: 

Габрово, бул.”Априлов”№25; pkarabat@gmail.com; ingeborg90.com
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Ново поколение мобилна платформа на 
робот за движение по вертикални стени

Проблем, който се разрешава: 

Иновативни конструкции в областта на роботиката.

Предимства: 

Оригинално решение на платформата и допълнителна мобилност.

Защита на експоната: 

Патент № CZ 303 697 (B6)

Автори: 

Novotny Frantisek, Horak Marcel

Technical University of Liberec (CZ)

Контакти: 

frantisek.novotny@tul.cz, marcel.horak@tul.cz

Газотурбинен центробежен двигател 

Проблем, който се разрешава: 

Познатите до момента газотурбинни енергийни инсталации са със 

сложна за изпълнение конструкция с ниска надежност при експлоата-

ция. 

Предимства: 

Създаден е газотурбинен двигател, който притежава повишена дина-

мичност при минимален обем и тегло, в резултат на което се повишава 

коефициента на полезно действие. 

Защита на експоната: 

Патент № 66135; 2011г ; България 

Автор: 

Петър Ризов

Контакти: тел. 088 431 4387

СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР   ЕЛЕКТРО  ТЕХНОЛОГИИ“ ЮЛНЦ
1612 София, ул. Костенец № 12

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ЗАРЯД, ТЕСТВАНЕ, ИЗПИТАНИЯ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ СИСТЕМИ, 

ПРОИЗВЕДЕНИ ПО РАЗЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЗА  ГРАЖДАНСКИ И 

ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Предимства на иновативните  разработки:

Енергийно ефективно и екологично зареждане на акумулатори и ба-

терии.

Автоматично тестване и изпитания в непрекъсната експлотация.

 Възстаноявване на електрическите характеристики на акумулатори 

и батерии.

Приложение на иновативните разработки:

 В електрически и топлотехнически централи, електрически и тягови 

подстанции. 

В автомобили, електромобили, железопътна инфраструктура, охрани-

телни и сигнализационни системи.

В банки, автогари, железопътни гари и стратегически обекти с посто-

янен режим на работа. 

Разработките са защитени с един патент за изобретение, две заявки за 

патенти за изобретения и три свидетелства за регистрация на полезни мо-

дели.

Внедряват се в Китай, съгласно договор с китайско-американската фирма 

ZHEJIANG MEINENG ELECTRIC Co Ltd.

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ И ЕКОЛОГИЧНИ  ТЕХНОЛОГИИ  С ИМПУЛСЕН 

ТОК И КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БЛАГОРОДНИ 

И СКЪПОСТРУВАЩИ МЕТАЛИ ОТ ЕЛЕКТРОЛИТНИ И ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ, 

ПРИ ПРЕРАБОТКА НА ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРИ 

Иновативни технологии за електроекстракция на метали (Ag, Cu, Sb, Bi, Au 

и Pb.) с импулсен ток, с РС управление на продължителността на положител-

ните токови импулси и контрол на електрическото напрежение по време на 

електрохимичните процеси от отпадни електролити. Пречистване на води от 

оборотно водоснабдяване от разтворима Сu и от твърди отпадъци (антимо-

ново олово, кекове, дроси, сребърна пяна, скрап и шрот) при преработката 

на акумулатори, обогатителни фабрики и хвостохранилища.

Разработката е защитена с един патент за изобретение и едно свидетел-

ство за регистрация на полезен модел.

       

 За делови контакти:  д-р Стоян Гишин, тел. 0888 457 022,

          www.akumulatorieuro.bg,  

e-mail: ac.europe@abv.bg,
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Физика 
(Инструменти, Фотография, 
Кинематография, Музикални 
инструменти, Нуклеотиди, 
Контролни уреди и инструменти, 
Компютърен софтуер с техническо 
приложение,Образование и т.н.) G/7

Система за управление на процеса мокро 
смилане на суровини 

Проблем, който се разрешава: 

Увеличаване производителността на агрегата и подобряване качест-

вените показатели на готовия продукт.

Предимства:

Сигналите от сензорите към първа и втора камера на мелницата са 

много добре корелирани с регулируемите параметри.

Автори: Трайчо Пензов и колектив

Контакти: 1324 София, ж.к.Люлин, бл.717, вх.Б, ап.21; 

trapen@abv.bg, 0888470189, www.trapen.com 

Система за управление на процеса смилане 
на руда 

Проблем, който се разрешава: 

Увеличаване производителността на агрегата и подобряване качест-

вените показатели на готовия продукт.

Предимства: 

Сигналът от сензора пред разтоварната решетка е много добре коре-

лиран с плътността на пулпа на гърловината на мелницата.

Автори: Трайчо Пензов и колектив

Контакти: 1324 София, ж.к.Люлин, бл.717, вх.Б, ап.21;

trapen@abv.bg, 0888470189, www.trapen.com

Филм Бункерите под София

Проблем, който се разрешава: 

Обръща се внимание върху състоянието на подземните бомбоубежи-

ща в София и нуждата от обезопасяването им.

Филм, който предизвиква вниманието и интереса на възрастни и уче-

ници.

Защита на експоната: 

По закона за авторското право

Автор: Валентин Цветанов

Контакти: ПГ по Прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов”, София, 

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 148

НОВИ ЖЪЛТИ ПАВЕТА ЗА ПЪТНА НАСТИЛКА
Паветата са високоякостни износоустойчиви едроразмерни петрургични изделия, 
с жълт цвят на база седементни скали - мергелни глини от находище в гр. Попово 
и с. Светлен – Търговищко. Колектив от специалисти от фирма „Родна индустрия”-
гр. Попово и ИМСТЦХА-БАН са разработили рецептурните състави и технологията 

за производството на жълти павета, еднакви по цвят и превъзхождащи по 
физикохимични, климатични и механични показатели досегашните еталони. 

“РОДНА  ИНДУСТРИЯ”  ООД
гр. ПОПОВО бул. “България” № 237

Нови образци 
павета със 
стандартна 
форма и размери 
200х100х80 мм и на 
фона на старите 
софийски павета.

Контакти: Директор “Родна индустрия” ООД инж. Веселин Василев, 
моб. тел. 0899883337, e-mail: rodind@abv.bg; инж. Пеню Цонев, моб. тел. 0888585583

ИМСТЦХА – БАН, проф. д-р Любен Лаков, моб. тел. 0888801673; 
Д-р Красимира Тончева, моб.тел. 0886023646, e-mail: krasiton4@abv.bg
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Електричество, Електротехника, 
Електроника Н/8

Интелигентни системи за заряд, 
тестване, изпитания и възстановяване 
на електрическите характеристики на 
акумулаторни  батерии

Проблем, който се разрешава: 

Енергоефективно и екологично зареждане, автоматично непрекъс-

нато  тестване на АБ от различни електрохимични системи в постоянна 

експлоатация, енергийно възстановяване на АБ за различни граждански 

и индустриални приложения.

Предимства: 

Икономия на енергия, екологични процеси, непрекъснато измерва-

не и обработка на данните, непрекъсната експлоатация в стратегически 

обекти, непрекъснато тестване, ефективно възстановяване на данни, 

контрол и регистрация на данните чрез специализирани софтуерни про-

грами.

Защита: 

Заявки №111964/2015, №111980/2015, №111002/2011; ПМ№1850/2015, 

№2109/ 2015, №2116/2015г.; България.

Автор: 

Стоян Гишин.

Контакт: 

gishin@ tu-sofi a.bg, ac.europe@abv.bg, 0888457022, 

www.akumulatorieuro.bg.

Технологии  с импулсен ток и компютърно 
управление за рециклиране на благородни 
и ценни метали от електролитни и твърди 
отпадъци и при преработка на оловни 
акумулатори

Проблем, който се разрешава: 

Рециклирането на благородните и ценни метали от излезли от употре-

ба оловни акумулатори, при високи екологични изисквания.

Предимства: 

Ефективно електрохимично  рециклиране на металите с импулсен ток 

и компютърно управление, контрол и регистрация на електрохимичните 

процеси при високи екологични изисквания.

Защита на експоната: 

Полезен модел №1915/2013г., България.

Автор: 

Стоян Гишин.

Контакти: 

1582 София, ж.к. Дружба 2, блок 406, вход Г, етаж 5, ап. 92., 

gishin@tu-sofi a.bg , ac.europe@abv.bg., 0888 457 022

Керамичен акумулатор

Проблем, който се разрешава: 

Този тип акумулатори са със слаба защита, имат къс живот на работа и 

са силни екологични замърсители.

Предимства: 

Екологичност, увеличаване времето на живот, използване на топли-

ната, получена при работа на акумулатора, за поддържане на електри-

ческите показатели на керамичните елементи, висок пусков ток, висок 

капацитет и експресно зареждане.

Защита на експоната: 

Заявка за патент № 112332; 07.07.2016г., България

Автори: 

Любен Лаков, Станислав Славов, Янко Димитриев, Венета Попова, Ми-

хаела Александрова, Красимира Тончева, Божидар Живов.

Контакти: krasiton4@abv.bg 
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Нови сортове растения и 
породи животни  I/9

Сорт главесто зеле “Пълдинер”

Проблем, който се разрешава: 

Увеличаване на биологичното разнообразие от сортове зеленчукови 

култури.

Предимства: 

Сортът притежава устойчивост към разпукване, полска устойчивост и 

толерантност към болести и неприятели, добра енергийна ефективност 

и възможност за биологично производство. 

Защита на експоната: 

Сертификат №10961 от ПВ на България. Приоритет: 30/09/2011 г, Бъл-

гария

Автори: 

доц. д-р Галина Антонова, доц. д-р Красимир Михов, 

проф. д-р Галина Певичарова 

Контакти: 032 951227, 4003 Пловдив, ул. “Брезовско шосе” 32, 

ИЗК “Марица“, izk_maritsa@abv.bg, www.izk-maritsa.org

Високодобивен сорт пшеница “Гизда“

Проблем, който се разрешава: 

Създаване на сорт ново поколение обикновена зимна пшеница с по-

вишаване на добива, без допълнителни вложения, а само със смяна на 

използвания сорт. 

Предимства: 

Сортът е комплексно селекционно постижение с висока и стабилна 

продуктивност. Притежава екологическа пластичност благодарение на 

студоустойчивостта и сухоустойчивостта си. Понася монокултура без 

снижаване на добивите. 

Защита на експоната: 

Сертификат № 11017 от 28.06.2013 г.

Автори: доц. д-р Гинка Рачовска, Антоанета Аргирова

Контакти: ИРГР Садово, 4122, гр. Садово,  ул. Дружба № 2, 

032 629026, ipgr_sadovo@abv.bg,  www.ipgrbg.com

Сливово кайсиев сорт  “Стендесто”

Проблем, който се разрешава: 

Намаляване на химичните третирания в насажденията. 

Предимства: 

Дава плодове с отличен сензорен профил. Слабо се напада от основ-

ните болести. Намалява се броя на химичните третирания. Формира се 

нов стопански артикул на плодовия пазар.

Защита на експоната: 

Сортът е признат от ИАСАС през 2012 г.

Автори: 

проф. д-р Аргир Тодоров Живондов, 

агроном Юлия Георгиева Божикова

Контакти: 

Институт по овощарство – Пловдив; ул. “Остромила“ № 12; 

instov@abv.bg;  a.zhivondov@abv.bg , www.fruitgrowinginstitute.com,  

032/ 692349; 0888229006

Сорт твърда пшеница  “КЕХЛИБАР“

Проблем, който се разрешава: 

Необходимост от реализирането на по-високи доходи от единица 

площ.

Предимства: 

Новият сорт притежава висок потенциал за добив на 850 кг. от декар. 

Той е ново постижение в селекцията при твърдата пщеница по отноше-

ние на ранозрялост и устойчивост на болести.

Защита на експоната: 

Сертификат № 11084 / 31-V-2016 г., България

Автор: 

доц. д-р Дечко Дечев

Контакти: 

доц. д-р Дечко Дечев, ИПК Чирпан, 6200 Чирпан, 

бул. „Г. Димитров“ № 2, iptp@abv.bg; 0416 93133
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Сорт памук  “СИРИУС“

Проблем, който се разрешава: 

Необходимост от по-високи и по-стабилни добиви от единица площ и 

осигуряване на качествена суровина за текстилната промишленост.

Предимства: 

Сортът е ново постижение в селекцията при памука по ранозрялост и 

висок генетичен потенциал за добив – над 450-500 кг/дка.  

Защита на експоната: 

Сертификат № 11079 / 1-III-2016 г., България

Автор: 

доц. д-р Нели Вълкова

Контакти: 

Доц. д-р Нели Кирилова Вълкова, Институт по полски култури, 

6200 Чирпан, бул. „Г. Димитров“ № 2, iptp@abv.bg; 0416 93133

Зимен пивоварен сорт ечемик  “Ахил”

Проблем, който се разрешава: 

Необходимост от наличие на сортове пивоварен ечемик с висока про-

дуктивност и много добро качество на зърното за нуждите на земедел-

ското производство и пивоварната промишленост.

Предимства: 

Висока продуктивност, много добри качествени показатели на зърно-

то, съчетани с висока устойчивост на болести (брашнеста мана и кафява 

и черна ръжда) и висока зимоустойчивост. 

Защита на новия сорт: 

Сортът е признат за оригинален със Заповед на Министъра на МЗХ 

№РД12-13/1.07.2015 г.  

Заявка за Сертификат №993/14.09.2016 г. в Патентно ведомство, Бъл-

гария

Автори: 

Проф. д-р Марина Граматикова, доц. д-р Боряна Дюлгерова, проф. д-р 

Драгомир Вълчев, ас. Тошка Попова

Контакти: 

Институт по земеделие, 8400 гр. Карнобат,  ул. ”Индустриална” 1,

 iz_karnobat@mail.bg, +35955922731; +35955925847
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