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П Р О Г Р А М А

01.11.2017г. (сряда)

10:00 – 18:00 ч. Работно време за посещение на Изложението

12:00 ч. –  Зала 3 Откриване на Изложението – приветствени слова

13:00 – 16:00 ч. Работно време на журито за наградите

15:00 ч. –  Зала  2 Семинар

02.11.2017г. (четвъртък)

09:00 – 18:30 ч. Работно време за посещение на Изложението

10:00 – 12:00 ч. Работно време на журито за наградите

10:30 ч. – Зала 3 Публично представяне на иновации

15:00 ч. –  Зала  3 Кръгла маса
 „Иновации и Образование”
 Модератор: Юрий Анджекарски - 
Професионален форум за българското образование

03.11.2017г. (петък)

09:00 – 16:00 ч. Работно време за посещение на Изложението

10:30 ч. – Зала 3 Публично представяне на иновации

16:00 ч. – Зала 3 Награждаване;  Закриване на изложението

17:00ч. –  Зала  2 Коктейл

Съдържание

A/1 Категория:
Човешки потребности
(селско стопанство, храни, здраве, равлечения, спортове, игри)  7

1. Роботизирана хуманоидна ръка 7
2. Средство за заздравяване на тъкани 7
3. Детски моливи за рисуване 8
4. Луксозни цигари 8
5. Самоходна инвалидна количка с въздушен двигател 8
6. Дишащи обувки 9
7. Козметичен препарат 9
8. Иновативни дизайнерски решения за екстериорни 
образователно-игрови съоръжения за детски площадки 
в междублокови пространства 9
9. SMS конфигурация в пчеларството
Beekeeping SMS Scale 10
10. Бариера за птици
Barrier for birds 10
11. Крем за алопеция и лечение на екзема
Cream for Alopecia and Eczema Treatment 11
12. Ръчна инвалидна количка с катерач за стълби, 
Manual Wheelchair with Stair Climber 12

C/3 Категория: 
Химия, Металургия 13

1. Метод за добив на чугун от железни руди, съдържащи фосфор 13
2. Зелен мазут. Метод и състав за  получаване на течно гориво 13
3. Метод и апарат за очистване на газове от серен диоксид  14
4. Абсорбционно-адсорбционен апарат за очистване на газове 
от серен диоксид 14
5. Джанти за велосипеди и мотоциклети 14

E/5 Категория:
Неподвижни конструкции (сгради, мини и т.н.);
Архитектура; Геодезия  15

1. Умна къща  15
2. Въздушно метро 15
3. Механизирани автомобилни гаражи 15
4. Строителни блокове с отвор и подвижен компонент 
по отношение на други блокове и системи за изграждане на стени 16
5. Топлопреносна система 16
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A/1 Категория: 
Човешки потребности 
(селско стопанство, храни, здраве, 
равлечения, спортове, игри) 

1. Роботизирана хуманоидна ръка

Проблем, който се разрешава: Подобряване на комуникациите 
между човек и машина, социална терапия, преподаване езика на жес-
товете.  Роботизираната хуманоидна ръка за жестове има независимо 
управляеми двигатели, задвижващи пръстите. Ръката може да се ползва 
самостоятелно или като част от робот – хуманоид, с цел създаването на 
роботизирани структурирани игри, моторна рехабилитация и социална 
терапия на деца с проблеми в развитието.

Предимства: Проста конструкция. Евтини екологични материали за 
производството на ръката с 3D принтер. Лесно управление и генериране 
на нови жестове. 

Защита на експоната: заявка за патент № 112232,  
Приоритет: 01/03/2016 година, Република България

Автор: Иван Николов Чавдаров
Контакти: София 1113, ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.1, ет. 5, ст. 506, ПК 79, 

ivan_chavdarov@dir.bg, 0887940856, http://www.inchbg.com/ 

2. Средство за заздравяване на тъкани

Проблем, който се разрешава: Води до физиологично заздравяване 
на щитовидна жлеза, бял дроб, далак, чер дроб, панкреас, бъбрек, над 
бъбрек, тестис, яйчник, простата, лимфен възел за времето от 5-6 минути, 
счупени кости за 35 минути . 

Предимства: Приложение в хирургията. Произвежда се бързо. При-
лага се лесно. Не се използва допълнително укрепващ и шевен материал. 
Скъсява време и спестява средства за лечение. 

Защита на експоната: патент № 66528, приоритет: 31.05.2016 годи-
на, Република България.

Автор: „ЗДРАВЕ – ТЕРА“ ЕООД
Контакти: dridndreev@abv.bg,  тел 00359 887 640 805

F/6 Категория:
Механика, Осветление, Отопление и Оръжие  18

1. Турбинен двигател  18
2. Турбина за АЕЦ, ВЕЦ и ТЕЦ 18
3. Водобутална-гравитационна-кръговратна-механична система 18
4. Свръхмощна водна помпа 19
5. Водна помпа – Воден акордеон 19
6. Газотурбинен центробежен двигател 19
7. Заваръчно устройство за подобряване на повърхностния слой 
на материалите
Welding unit for modifying surface layer of materials 20
8. Слънчев колектор
Solar collector 20

G/7 Категория: 
Физика (Инструменти, Фотография, Кинематография, Музикални ин-
струменти, Нуклеотиди, Контролни уреди и инструменти, Компютърен 
софтуер с техническо приложение,Образование и т.н.)

1. Режещ ръб под формата на клин с повърхностна микроструктура 
върху режещия инструмент, Cutting Edge in the Form 
of Wedge with Surface Microstructure on Cutting Tool 21

H/8 Категория:
Електричество, Електротехника, Електроника 22

1. Системи за акустичен контрол на дронове 22
2. Намотка на Тесла 22
3. Електротехнологии с импулсен ток с компютърно управление 23

I/9 Категория: 
Нови сортове растения и породи животни  24

1. Нов прасковен сорт – Евмолпия 24
2. Нов черешов сорт – Васиника 24
3. Сорт твърда пшеница – Райлидур 25
4. Сорт памук – Егея 25
5. Зимен двуреден сорт – Дария 25
6. Царевичен хибрид – Кнежа 461 26
7. Оригинален хибрид царевица за фуражно зърно – Кнежа 561 26
8. Царевичен хибрид – Кнежа 560 27
9. Сорт пипер – Ивайловска капия  27
10. Карамфил сорт – София 27

K/10 Категория:
Иновации в областта на образованието  28

1. Стенд за обучение и демонстрации на работа 
с многофункционално устройство за управление и защита 
на поле от електрическа уредба 28
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3. Детски моливи за рисуване

Проблем, който се разрешава: Осигуряване на възможност за вари-
ативно и творческо рисуване.

Предимства: Иновативна концепция за палитра, с едновременно из-
ползване на различен брой моливи.

Автор: Стефан Станев 
Контакти: 1715 София, жк Младост 4, бл. 474, ет.1, ап.55, 0893 701615, 

stefan_stanev@abv.bg

4. Луксозни цигари

Проблем, който се разрешава: Отпада необходимостта от ползване 
на източник на енергия при запалване на цигарите.

Предимства: В относителна степен се решават екологични проблеми.
Автор: Стефан Станев 
Контакти: 1715 София, жк Младост 4, бл. 474, ет.1, ап.55, 0893 701615, 

stefan_stanev@abv.bg

5. Самоходна инвалидна количка с въздушен 
двигател

Проблем, който се разрешава: Подобряване на възможностите за 
придвижване на хора, ползващи инвалидни колички.

Предимства: Нова конструкция на количка с въздушен двигател, с из-
ползване на кислород или сгъстен въздух.

Автор: Стефан Станев 
Контакти: 1715 София, жк Младост 4, бл. 474, ет.1, ап.55, 0893 701615, 

stefan_stanev@abv.bg

6. Дишащи обувки
Проблем, който се разрешава: Повишаване на комфорта при про-

дължително носене на затворени обувки.
Предимства: Нова версия на дишащи обувки, с целогодишно прило-

жение.
Защита на експоната: ноу-хау
Автор: Стефан Станев 
Контакти: 1715 София, жк Младост 4, бл. 474, ет.1, ап.55, 0893 701615, 

stefan_stanev@abv.bg

7. Козметичен препарат
Проблем, който се разрешава: С течния балсам се подпомага чрез 

масаж възстановяването на мускулите и сухожилията на човека след теж-
ки физически натоварвания, без мускулна треска и крампи.

Предимства: Безвредност, ефективност, универсалност, незабавно и 
дълготрайно действие

Защита на експоната: Полезен модел № 2290, 2016 година,   
Република България

Автор: Георги Ватрачки
Контакти: Радомир, ул. Христо Ботев 8, Тел.0898 676 176,  

georgi.vatrachki@abv.bg

8. Иновативни дизайнерски решения 
за екстериорни образователно-игрови 
съоръжения за детски площадки в 
междублокови пространства.  

Област на приложение: Иновации в областта на образованието 
– К/10

Проблем, който се разрешава: Повишаване на образователната и 
игровата стойност на екстериорните съоръжения, съчетано с иновати-
вен дизайн и използване на съвременни материали. 

Предимства: Проектите са разработки на студенти от специалност 
Инженерен дизайн, ТУ-София, в рамките на проект на сдружение „Профе-
сионален форум за образованието” по програма „Европа” на СО.

Автори: Колектив от сдружение „Професионален форум за образова-
нието”

Контакти: 1463 София, ул. Цар Асен 88, o_forum@abv.bg 
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9. SMS конфигурация в пчеларството
Beekeeping SMS Scale

Проблем, който се разрешава: SMS конфигурацията е устройство, 
което по време на пашата на пчелите помага на пчеларя да намери място-
то с най-добър добив за мед. С подходящите сензори може да се получи 
информация за атмосферните условия на полето и да се предпази пчели-
на от кражба.  Problem to be solved: SMS scale is a device that at the time of 
the bee grazing helps the beekeeper to find the location with the best honey 
yield. With the adequate sensors, one can get information about atmospheric 
conditions in the field and protect the apiary from theft. 

Предимства: Конфигурацията осигурява многоезичност, 2 работни 
режима, интелигентни уведомления, проверка на баланса, добавяне на 
разширения, NET информация, информация за състоянието на батерията, 
защита, внезапно предупреждение за загуба на тегло, позициониране по 
GSM, електронна поща, FTP, получаване на данни от пчелина чрез Bluetooth 
и други. Advantages: The scale provides: multilingual, 2 working regimes and 
modes, smart notifications, balance check, adding extensions, NET info, battery 
status, protecting, sudden weight loss warning, GSM positioning, e-mail, FTP, 
reading the data in the apiary using Bluetooth and more. 

Защита на експоната: SMS конфигурацията е напълно разработена. 
Legal protection: SMS Scale is fully developed. 

Автор: Nikola Jovanović. Author: Nikola Jovanović      
Контакти: Serbia / Kruševac / 37000, +381 638308107,  

smsvaga@gmail.com. Contacts: Serbia/Kruševac/ 37000, +381 638308107, 
smsvaga@gmail.com

10. Бариера за птици
Barrier for birds

Проблем, който се решава: Защита и опазване на откритите прос-
транства от достъп на птици, за да пребивават и оставят гнезда и изпраж-
нения там. Problem to be solved: Protection and conservation of open spaces 
from access of birds to reside and leave nests and droppings there.

Предимства: Новото решение не унищожава външния вид и естети-
ката на откритите пространства, не уврежда птиците, потенциално по-
просто и по-евтино за изграждане. Advantages: The new solution does not 
destroy the appearance and aesthetics of open spaces, does not injure birds, 
potentially simpler and cheaper to set up.

Автор: Branka Kolar Mijatović   Author:  Branka Kolar Mijatović  
Контакти/ Contacts: Branka Kolar - Mijatović р Sime Šolaje 17/3/  

Banja Luka/ 78 000 Bosnia and Herzegovina, +387 65 624 061,  
branka.kolar.mijatovic@gmail.com 

11. Крем за алопеция и лечение на екзема
Cream for Alopecia and Eczema Treatment

Проблем, който се решава: Крем за алопеция (косопад), екзема 
(дерматит) и други кожни заболявания. Problem to be solved: Cream for 
alopecia(hair loss), eczema(dermatitis) and other skin deseases.

Предимства: Кремът се използва за обща и частична алопеция, за-
губа на коса, причинена от химиотерапия и редица случаи на екзема по 
кожата, главата и ноктите. Advantages: Cream is used for total and partial 
alopecia, hair loss caused by chemotherapy and a number of cases of eczema 
on the skin, head and nails.

Автор: Milka Matešić   Author: Milka Matešić  
Контакти/ Contacts: Branka Kolar - Mijatovićр Sime Šolaje 17/3/ Ban-

ja Luka/ 78 000 Bosnia and Herzegovina, +387 65 624 061, branka.kolar.mi-
jatovic@gmail.com
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C/3 Категория:
Химия, Металургия

1. Метод за добив на чугун от железни руди, 
съдържащи фосфор

Проблем, който се разрешава: Ефективно се отстраняват фосфора 
и сярата от желязната руда и въглищата, чрез обединяване процесите 
на полукоксуване на въглищата и магнетизиращото пържене на рудата с 
алкална добавка. Следва обогатяване и пряка редукция на железния кон-
центрат чрез микровълново нагряване.

Предимства: Методът  позволява използването на широко разпрос-
транени оолитови железни руди и некоксуващи се въглища за получава-
нето на чугун.

Защита на експоната: заявка № PCT/BG2016/000020 с приоритет: 
21/07/2016 година.

Автор: Красимир Йонков 
Контакти: kionkov@abv.bg , +032494717315

2. Зелен мазут. Метод и състав за  получаване 
на течно гориво

Проблем, който се разрешава: Конкурентоспособност и енергийна 
независимост  

Предимства: Високи екологични предимства при производството и 
използването му в  енергетиката и индустрията. Намаляване на фосилни-
те горива. Себестойност, осигуряваща му значим  дял  на пазара на енер-
гия. 

Защита на експоната: патент № 66566, Приоритет: 14/12/2030 годи-
на, Република България

Автори: Акад. Юрий Зубанюк, Константин Зубанюк, Пеню Донев, 
Кристина Пенева .

Контакти: office@blackgreenoil.eu  www.blackgreenoil.eu 

12. Ръчна инвалидна количка с катерач за 
стълби, Manual Wheelchair with Stair Climber

Проблем, който се решава: Персонално транспортно средство, кое-
то е специално пригодено за пациенти или лица с увреждания и е снаб-
дено с устройство за преодоляване на препятствия, с различни степени 
на височина, особено за катерене и слизане по стълби.

Problem to be solved: Personal means of transport which are specially 
adapted to patients or disabled persons, and provided with devices for 
negotiating grade-separated obstacles, particularly for climbing up and 
going down stairs.

Предимства: Устройството се задвижва изключително от силата на 
потребителя, прикрепен е допълнителен катерач за стълби и с инвалид-
ната количка може лесно да се борави.

Advantages: The device is propelled exclusively by the power of the user, 
an additional stair climber is attached and the wheelchair can be very easily 
handled.

Автор: Josef Vlk 
Контакти: EURONAL EXPORT s.r.o., Bezručova 32, Pilsen 301 00, Czech 

Republic
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3. Метод и апарат за очистване на газове от 
серен диоксид 

Проблем, който се разрешава: Патентът се отнася до абсорбцион-
но-адсорбционен метод и апарат за очистване на газове от серен диок-
сид (SО2) в топло-електрически централи.

Предимства: Абсорбционно-адсорбционен метод и апарат, които 
използват регенеруеми поглатители на SО2 не отделят СО2 и не водят до 
ограничено използваем гипс, като в резултат се получават практически 
неограничено използваеми продукти.

Защита на експоната: Заявка за патент № 111 398. Приоритет: 
18.02.2013 година, Република България.

Автори: Христо Бояджиев, Боян Бояджиев, Мария Димитрова Дойчи-
нова, Петя Георгиева Попова-Крумова.

Контакти: chr.boyadjiev@gmail.com, GSM: (+359 898) 425 862.

4. Абсорбционно-адсорбционен апарат за 
очистване на газове от серен диоксид

Проблем, който се разрешава: Иновативно очистване на газове от 
серен диоксид (SО2) в топло-електрически централи чрез абсорбционно-
адсорбционен апарат

Предимства: Правоточен абсорбционно-адсорбционен апарат за 
очистване на газове от серен диоксид, с повишена скорост на масопре-
насяне и намален диаметър.

Защита на експоната: Полезен модел BG 2196 U1.  Приоритет: 
15.07.2015 година, Република България.

Автори: Христо Бояджиев, Боян Бояджиев.
Контакти: chr.boyadjiev@gmail.com, GSM: +359 898 425 862.

5. Джанти за велосипеди и мотоциклети

Проблем, който се разрешава: Нова конструкция на джанта – с три 
камери.

Предимства: Осигурява пълно обезопасяване при пукане на гума.
Автор: Стефан Станев 
Контакти: 1715 София, жк Младост 4, бл. 474, ет.1, ап.55, 0893 701615, 

stefan_stanev@abv.bg

E/5 Категория: 
Неподвижни конструкции
(сгради, мини и т.н.); 
архитектура; Геодезия 

1. Умна къща 

Проблем, който се разрешава: Икономия на енергия.
Предимства: Къщата се отоплява само когато е необходимо, също 

така може да се контролира дистанционно.
Автори: Теодор Трайков, Стивън Желев, Александер Владимиров, 

Александър Лозанов
Контакти: бул. Овча купел 1, pgea_director@abv.bg, 088 23 48 898, 

www. pgea.eu

2. Въздушно метро

Проблем, който се разрешава: Осигурява алтернативен градски 
транспорт на ниска цена. 

Предимства: Несравнимо по-кратки срокове за построяване и по-ни-
ска цена, при съпоставими характеристики с познатите досега модели.

Автор: Стефан Станев 
Контакти: 1715 София, жк Младост 4, бл. 474, ет.1, ап.55, 0893 701615, 

stefan_stanev@abv.bg

3. Механизирани автомобилни гаражи

Проблем, който се разрешава: Осигуряване на многократно по- 
големи площи за паркиранe в градски условия.

Предимства: Незаменимо решение за гъстонаселените централни 
градски части, курортни комплекси и по време на масови прояви.

Автор: Стефан Станев 
Контакти: 1715 София, жк Младост 4, бл. 474, ет.1, ап.55, 0893 701615, 

stefan_stanev@abv.bg
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4. Строителни блокове с отвор и подвижен 
компонент по отношение на други блокове и 
системи за изграждане на стени

Проблем, който се разрешава: Необходимост от въвеждане на нови 
компоненти и системи в строителството.

Предимства: По-малко единично тегло, осигурява висока топлоизо-
лация, екологично чист продукт, ниска цена, издръжливост на атмосфер-
ни условия, с възможност за рециклиране.

Защита на експоната: Патенти 49016, 49017, 49018 и 49019, приори-
тет Република Сърбия, патент 64566, приоритет Република България.

Автор: Миладин Кнежевич
Контакти: Сърбия

5. Топлопреносна система

Проблем, който се разрешава: Не се използва енергията от дълбо-
ките слоеве на земната кора.

Предимства: Опростена конструкция.
Защита на експоната: полезен модел № 2549 от 2016година, Репу-

блика България
Автор: Петър Ризов
Контакти: тел 0884 314 387

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 двигател
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F/6 Категория: 
Механика, осветление, 
отопление и оръжие 

1. Турбинен двигател 
Проблем, който се разрешава: Създаването на едновременно евтин 

за производство и експлоатация, мощен за размерите си, ефективен и 
екологичен двигател.

Предимства: Мощен е за размерите си, ефективен и с ниски вредни 
емисии, без катализатор. Запазва високо КПД при режим с ниска мощ-
ност. Не е нужна трансмисия. 

Защита на експоната: заявка №112312 от 27.05.2016 в ПВ на  
Република България 

Автор: Иван Тодорин
Контакти: itodorin@gmail.com

2. Турбина за АЕЦ, ВЕЦ и ТЕЦ
Проблем, който се разрешава: Увеличаване на КПД при турбини.
Предимства: Нова конструкция на лопатките на турбината, която 

позволява голям спектър на оборотите.
Защита на експоната: ноу-хау
Автор: Стефан Станев 
Контакти: 1715 София, жк Младост 4, бл. 474, ет.1, ап.55, 0893 701615, 

stefan_stanev@abv.bg

3. Водобутална-гравитационна-кръговратна-
механична система

Проблем, който се разрешава:  Системата преобразува енергията и 
в частност генериране на електроенергия.

Предимства:  ВЕЦ от ново поколение. Ефективна и с висока степен 
на надежност на работа при  максимално трансформиране кинетичната 
енергия на водата.

Защита на експоната: патент № 2156, приоритет: Република България
Автор: Стефан Станев 
Контакти: 1715 София, жк Младост 4, бл. 474, ет.1, ап.55, 0893 701615, 

stefan_stanev@abv.bg

4. Свръхмощна водна помпа

Проблем, който се разрешава: Постигане на висока мощност при 
включване в напоителни системи.

Предимства: Свръхмощна помпа с иновативна конструкция  и  мно-
гостранно приложение.

Защита на експоната: ноу-хау
Автор: Стефан Станев 
Контакти: 1715 София, жк Младост 4, бл. 474, ет.1, ап.55, 0893 701615, 

stefan_stanev@abv.bg

5. Водна помпа - Воден акордеон

Проблем, който се разрешава: Иновативно решение на водна пом-
па, която работи на гравитационен принцип.

Предимства: Не се нуждае от електрическа или друга енергия за зад-
вижване.

Защита на експоната: ноу-хау
Автор: Стефан Станев 
Контакти: 1715 София, жк Младост 4, бл. 474, ет.1, ап.55, 0893 701615, 

stefan_stanev@abv.bg

6. Газотурбинен центробежен двигател

Проблем, който се разрешава: Създаден е газотурбинен центробе-
жен двигател, който притежава повишена динамичност, при минимален 
обем и тегло, в резултат на което се повишава коефициентът на полезно 
действие.

Предимства: Малък обем и тегло, повишена динамичност, ефектив-
но се използва центробежната сила на отработените газове за увелича-
ване полезната им работа, непретенциозност към използваното гориво, 
подобрени екологични качества, минимални разходи за производствена 
реализация в промишлени условия.

Защита на експоната: патент№ 66135 от 2006г.; Република  
България

Автор: Петър Ризов
Контакти: тел 0884 314 387
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7. Заваръчно устройство за подобряване на 
повърхностния слой на материалите

Welding unit for modifying surface layer of 
materials

Проблем, който се разрешава: Осигурява се производството на из-
делия и машинни елементи с повишени изисквания към повърхностния 
слой. Problem to be solved: Production of products and machine elements 
with increased durability of the surface layer is provided.

Предимства: В процеса на третиране на повърхностния слой (пре-
топяване) се използва охлаждащ агент, поставен в работна камера, като 
по този начин се повишава температурният градиент на третирания ма-
териал за постигане на по-добра еднородност на материала и по-висока 
степен на фрагментация на структурата. 

Advantages: In the process of modifying the surface layer (e.g. remelting), 
a cooling agent placed in a working chamber is used, thereby increasing the 
temperature gradient of the treated material to achieve a higher material 
homogeneity and a higher degree of structure fragmentation.

Автори: K. Kudla, J. Iwaszko, M. Strzelecka. 
Authors: K. Kudla, J. Iwaszko, M. Strzelecka
Защита на експоната: Патент № 226579. 
Legal protection: Patent № 226579
Контакти: Jozef Iwaszko, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. AK 19, 42-

200 Częstochowa, Poland, +343250-739, iwaszko@wip.pcz.pl. 
Contacts: Jozef Iwaszko, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. AK 19, 42-200 

Częstochowa, Poland, +343250-739, iwaszko@wip.pcz.pl

8. Слънчев колектор
Solar collector

Проблем, който се решава: Необходимост от нови технологии и про-
дукти за използване на слънчевата енергия. Problem to be solved: Need 
for new technologies and products for the use of solar energy.

Предимства: Колекторът е изработен от специални слънчеви ламели 
и елемент за отопление. Електрохимична процедура, реализирана с алу-
миний се използва за селективно покриване на колектора. 

Advantages: The collector is made by special solar lamellas and an ele-
ment for heating flow. Electrochemical procedure, enabled by aluminium is 
used for selective coating of the collector.

Автори: Sanja and Mirko Dobrnjac     
Контакти: Branka Kolar - Mijatovićр Sime Šolaje 17/3/ Banja Luka/ 78 000 

Bosnia and Herzegovina, +387 65 624 061, branka.kolar.mijatovic@gmail.com

G/7 Категория: 
Физика (инструменти, Фотография, 
Кинематография, Музикални инструменти, 
Нуклеотиди, Контролни уреди и инстру-
менти, Компютърен софтуер с техническо 
приложение,образование и т.н.)

1. Режещ ръб под формата на клин с 
повърхностна микроструктура върху 
режещия инструмент, Cutting Edge in the 
Form of Wedge with Surface Microstructure on 
Cutting Tool

Проблем, който се решава: Ново техническо решение при подготов-
ката на въртящи се и невъртящи се режещи инструменти с различен кон-
структивен дизайн.

Problem to be solved: New technical solution in cutting edge preparations 
of rotating and non-rotating cutting tools with different construction design. 

Предимства: Функционалните повърхности на режещите инстру-
менти са покрити с микроструктури поради намаляване на топлината и 
механични натоварвания по време на процеса на рязане. Растерът на по-
върхностните микроструктури е оформен от система от микро-канали, 
които се пресичат и се припокриват в различни дефинирани посоки. При 
прилагане на правилната микроструктура животът на един инструмент с 
режещия ръб се увеличава с 1,2 до 5 пъти спрямо режещия ръб без по-
върхностна микроструктура.

Advantages: The functional surfaces of cutting tools are covered by micro 
structures due to reduction of heat and mechanical loads during cutting 
process. The raster of surface micro structures is formed by system of micro-
grooves, which are intersected, overlapped in various defined directions. Due 
to the application of the correct micro structure a tool-life of cutting edge is 
increased by 1.2 to 5 times against reference cutting edge without  surface 
micro structure. 

Автор: Ing. Pavel Kožmín, Ph. D., Ing. Jiří Syrovátka, Ing. Adam Čermák
Контакти: HOFMEISTER s.r.o., Mezi Ploty 12, 326 00, Plzeň, Czech 

Republic
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H/8 Категория: 
електричество, електротехника, 
електроника

1. Системи за акустичен контрол на дронове

Проблем, който се решава: Откриване, локализиране, класифицира-
не и следене на безпилотни летателни апарати (дронове) и плавателни 
съдове, извършващи нежелани полети и плавания. 

Предимства: Осигурява се непрекъснат акустичен контрол на дро-
нове, извършващи нежелани полети, както и на плавателни съдове, из-
вършващи нежелани плавания.

Защита на експоната: заявки № 112526/14.06.2017 г. и 
112539/07.07.2017 година, приоритет: Република България

Автори: Светослав Забунов, Гаро Мардиросян, Петър Гецов.
Контакти: office@space.bas.bg; София 1113, ул. „Акад. Г.Бончев“ бл. 3; 

02 988 35 03

2. Намотка на Тесла

Проблем, който се разрешава: Безжично предаване на електричест-
во.

Автори: Теодор Трайков, Стивън Желев, Александер Владимиров
Контакти: бул. Овча купел 1, pgea_director@abv.bg, 088 23 48 898, 

pgea.eu

3. Електротехнологии с импулсен ток с 
компютърно управление

Проблем, който се разрешава: Постигане на енергийна и екологич-
на ефективност при електрохимични процеси с импулсен ток за зарежда-
не, тестване и възстановяване на акумулаторни батерии, рециклиране на 
металите от оловни батерии и оловно производство.

Предимства: Намаляване на разхода на енергия с над 15 %, нама-
ляване времето за заряд с над 25 %, автоматично тестване, екологично 
чисти процеси, икономия на електроенергия при електроекстракция и 
електрорафинация на металите, спрямо технологиите с постоянен ток.

Защита на експоната: заявки за патент №№ 111002/2011 г., 
111964/2015 г., 111980/2015 г, полезни модели №№ 1850/2015 г., 1915/2014 
г, 2109/2015, 2116/ 2015 , 2017 години. 

Приоритет: 27.07.2011 година, Република България.
Автор: д-р Стоян Гишин, доц. 
Контакти: 1582 София, Дружба 2, Бл.406, Вх. Г, ет.5, ап.92, electrotech@

abv.bg, 0888457022, www.akumulatorieurope.bg
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I/9 Категория: 
Нови сортове растения  
и породи животни 

1. Нов прасковен сорт  – Евмолпия

Проблем, който се разрешава: Елиминира необходимостта от хи-
мични третирания срещу причинителя на основната болест „Къдравост 
по листата на прасковата”.

Предимства: Сортът е устойчив на болестта „Къдравост по листата 
на прасковата“. Високо добивен десертен сорт с качествени и атрактивни 
плодове.

Защита на експоната: Сертификат  № 10934 от 28.02.2011 година. 
Публикувано и отпечатано в бюлетин № 2 на 28.02.2011 година. 

Автори: проф. д-р Аргир Тодоров Живондов, доц.Стоян Кръстанов 
Дъбов, агроном Юлия Георгиева Божикова.

Контакти: 4004 Пловдив, ул. „Остромила“12, a.zhivondov@abv.bg, 
0888229006

2. Нов черешов сорт – Васиника

Проблем, който се разрешава: Обогатява сортовата структура в 
България. Плодовете узряват с около 5-6 дни преди тези на Ван, с което 
успешно запълват времето между ранозреещите (Бигаро, Бюрла) и сред-
нозреещите (Ван) сортове.  

Предимства: Васиника е скороплоден и родовит сорт. Плодовете са 
много едри, широко-сърцевидни до закръглени, с черно-червено оцве-
тена плодова кожица. Плодовото месо е плътно с отлични вкусови ка-
чества.

Защита на експоната: Заповед № РД 12-5 от 18.03.2015 г. на Минис-
търа на земеделието и храните за признаване и вписване в списък „А“ на 
Официалната сортова листа на страната.

Автори: Доц. д-р Николай Христов, проф. дсн. Васил Георгиев
Контакти: Институт по земеделие – Кюстендил, e-mail iz_kn@abv.bg, 

тел:  078 52 26 40,  website: http://iz-kyustendil.org/.

3. Сорт твърда пшеница – Райлидур
Проблем, който се разрешава: Новият сорт „Райлидур” е с висок по-

тенциал за добив и с много високи кулинарни качества на макаронените 
изделия, произведени от него.

Предимства: Сорт „Райлидур” е с повишена устойчивост на абиоти-
чен и биотичен стрес (с висока устойчивост на листни петна). 

Защита на експоната: заявка за сертификат № 991 / 07.12.2016 г., Ре-
публика България

Автори: доц. д-р Дечко Дечев и ас. Рангел Драгов
Контакти: Институт по полски култури, гр. Чирпан, 6200, бул. „Г. Ди-

митров“ № 2, е-mail: iptp@abv.bg; тел.: 0416 93133, www.iptp-chirpan.org

4. Сорт памук – Егея
Проблем, който се разрешава: Новият сорт „Егея” удовлетворява изис-

кванията на производството за висок и стабилен добив на текстилната про-
мишленост, за осигуряване на суровина с по-високо качество на влакното.

Предимства: Сорт „Егея” е постижение в ново направление в селек-
цията на памука у нас. Принадлежи към нова генерация сортове с естес-
твено оцветено кафяво влакно, с висок екологичен и стопански ефект. 
Най-ценното му качество е по-дългото влакно.

Защита на експоната: заявка за сертификат № 1043/11.09.2017 г.,  
Република България

Автори: проф. дсн Ана Салджиева и ас. Валентина Димитрова
Контакти: Институт по полски култури, Чирпан, 6200, бул. „Г. Димит-

ров“ № 2, е-mail: iptp@abv.bg; тел.: 0416 93133, www.iptp-chirpan.org

5. Зимен двуреден сорт – Дария
Проблем, който се разрешава: Производителите имат възможност 

да произвеждат висококачествено зърно – ечемик, в райони с висока 
надморска височина или характерни с ниски температури през зимата и 
липса на снежна покривка.

Предимства: Сорт „Дария” притежава висока продуктивност, много до-
бро качество на зърното, в съчетание с много висока студоустойчивост. 

Защита на експоната: Заповед №РД 12-7 /27.05.2016 г. на Министъ-
ра на земеделието и храните на Република България. Заявка №1031 от 
25.01.2017 г. в Патентно ведомство. Патентната защита на сорта е в сила 
за България и Европейския съюз.

Автори: проф. д-р Дарина Вълчева и проф. д-р Драгомир Вълчев
Контакти: darinadv@abv.bg; 0878113601; 0885102397
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6. Царевичен хибрид Кнежа 461
Проблем, който се разрешава: Хибрид от средно-ранната група на 

зрялост, прибира се със стандартна влага и освобождава площите по-
рано.

Предимства: Класическа селекция, високо-добивен, стрес-толерантен
Защита на експоната: Заповед № РД  12-4/13.06.2017 година. 
Автори: доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Иванка Генова
Контакти: Кнежа, 5835, Институт по царевицата, mri_kneja@abv.bg, 

тел. 09132713, website: ic-kneja.com

7. Оригинален хибрид царевица за фуражно 
зърно Кнежа 561

Проблем, който се разрешава: Решава се ефективно зърнено-фу-
ражният проблем за изхранаване на животните и хората в условията на 
конкурентна среда

Предимства: Доказано високо-добивен, средно-късен хибрид царе-
вица за условията в България, Сърбия и Румъния. Подходящ за механизи-
рано и ръчно прибиране.

Защита на експоната: Сертификат за сорт № 1022 от 30.08.2017  
година. 

Автор: доц. д-р Георги Йорданов
Контакти: Кнежа, 5835, Институт по царевицата, geo.i@dir.bg,  

тел. 09132713, www.ic-kneja.com

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
бул. „д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, София, 1040

Патентното ведомство на Република България е национален 
държавен орган за правна закрила на марки, патенти, полезни 

модели, промишлен дизайн, географски означения и други обек-
ти на индустриална собственост. Закрилата, предоставяна от Ведомството, 
е в съответствие с българското и европейското законодателство. Патент-
ното ведомство представлява държавата и интересите й в международни 
организации като Световната организация по интелектуална собственост, 
Службата за хармонизация във вътрешния пазар, Европейското патентно 
ведомство и др.

Информация относно различните видове услуги, извършвани от 
Ведомството, попълването на искания и цената на исканата услуга можете 
да получите от Регистратурата на Патентното ведомство на 
тел.: 02/ 9701 321 или на е-mail: services@bpo.bg.

Ведомството предоставя възможност и за електронно заявяване на 
обекти на индустриална собственост в рубрика „Портал марки и дизайни“ 
на интернет страницата си www.bpo.bg.

РЕГИСТРАТУРА – раб. време: 08:30 – 17:00 ч.

8. Царевичен хибрид Кнежа 560

Проблем, който се разрешава: Новопризнат високо-добивен хи-
брид от средно-късната група на зрялост, предназначен за зърнопроиз-
водство.

Предимства: Класическа селекция, високо-добивен, стрес-толеран-
тен.

Защита на експоната: Заповед № РД  12-4/13.06.2017 година.
Автори: доц. д-р Валентина Вълкова, проф. д-р Кирил Христов, доц. 

д-р Димитрина Илчовска, доц. д-р Иванка Иванова
Контакти: Кнежа, 5835, Институт по царевицата, mri_kneja@abv.bg, 

тел. 09132713, website: ic-kneja.com

9. Сорт пипер – Ивайловска капия 

Проблем, който се разрешава: Обогатява сортовата листа с така 
търсените сортове пипер – тип капия, отговаря на по-високите критерии 
на производители и потребители.

Предимства: Подобрени морфологични характеристики на плода, 
по-високи химико-технологични качества на продукцията и обща сен-
зорна оценка след преработка.

Автори: доц. д-р Христина Георгиева, доц. д-р Величка Тодорова, 
проф. д-р Стойка Машева, проф. д-р Галина Певичарова, гл. ас. Ана Само-
дова

Контакти: ИЗК “Марица“, ул.“Брезовско шосе” 32, Пловдив 4003, тел.: 
032 951227, izk_maritsa@abv.bg, www.izk-maritsa.org

10. Карамфил сорт – София

Проблем, който се разрешава: Сортът е пригоден за климатичните 
условия в България, отглежда се без отопление в оранжерии и на откри-
то, устойчив е на фузарийно увяхване.

Предимства: Сортът може да се отглежда 3-4 години на постоянно 
място, без подпорна конструкция, високодобивен е, подходящ за парко-
ве и градини, както и за отрязан цвят при аранжиране на букети.

Защита на експоната: заявка за патент № 1037/27.06.2017 година, 
приоритет: Република България

Автор: Бистра Янева Атанасова
Контакти:1222 Негован, София, iop_sofia@abv.bg, CSM: 0887 411 892, 

тел.: 02 936 60 44, iop.alle.bg
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K/10 Категория: 
иновации в областта  
на образованието 

1. Стенд за обучение и демонстрации на 
работа с многофункционално устройство за 
управление и защита на поле от електрическа 
уредба

Проблем, който се разрешава: Стендът дава възможност за симу-
лация в лабораторни условия на управление на поле от електрическа 
уредба по съвременна технология. Може да се използва за обучение на 
студенти и персонал в електро-енергетиката.

Предимства: Стендът е многофункционален, но компактен и позво-
лява софтуерна и хардуерна настройка на елементите от схемата. Може 
да се ползва за различни експериментални цели. 

Автори: Димитър Богданов, Ивайло Попов
Контакти: Технически университет – София - dbogdanov@tu-sofia.bg     

0887 645 100, Интертест ООД  - София – i.popov@intertest.bg 

Иновативната разработка осигурява енергийна и еколо-
гична ефективност при електрохимични процеси с импулсен 
ток за зареждане на активната маса на акумулатори и батерии 
по време на производството и експлоатацията им, както и ав-
томатично, непрекъснато и периодично тестване. С помощта 
на изработените интелигентни системи с програмно управле-
ние се постига намаляване на разхода на електроенергия с 
над 15 %, намаляване времето за заряд с над 25 %, не се до-
пуска отделяне на замърсяващите околната среда киселинни 
и алкални аерозоли при процесите на заряд, възстановяват се  
електрическите характеристики на батериите с над 95 % и се 
гарантира експлоатационния живот до 25 години. Допълни-
телно се осигурява екологично и енергоефективно рецикли-
ране на всички ценни и скъпоструващи метали от оловни 
отпадъци. Разработените методи, електротехнологии и крите-
рии за оценка на електрохимичните процеси включват специ-
ализиран софтуер, чрез който се управляват процесите в тази 
иновация. Система за заряд на акумулаторни батерии за елек-
тромобили е реализирана от „ЕМАГ Технолоджи“ във фирмите 
Meineng electric, Tianzi Lake town, Anji, Huzhou, Zhejiang, China. 
Периодично и непрекъснато тестване и заряд на стационарни 
акумулаторни батерии се извършва в  МОНБАТ АД, Монтана. 
Цялостна реализация на системата е извършена в Нингбо тех-
нологичен университет, град Нингбо, Китай. 

Системата е описана подробно в монографията „Електро-
химични процеси с импулсен ток с компютърно управление“, 
издателство  LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2017, ав-
тор д-р Стоян Гишин, electrotech@abv.bg, GSM 0888457022, 

www.akumulatorieurope.bg

Електротехнологии 
с импулсен ток и с 

програмно управление 




