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Съюзът на изобретателите в България е създа-
ден през 1932 година и възстановен през 1990 го-
дина и обединява изобретатели, патентни специа-
листи, селекционери и новатори от всички области 
на техниката 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, конферен-

ции, изложения на изобретения и иновации, обсъждания на 
нормативни документи за иновационната политика на стра-
ната и изобретателската дейност на независими изобретате-
ли и научно-изследователски структури; 
 извършва международна дейност; 
 участва в реализирането на проекти по различни про-

грами; 
 извършва издателска дейност. 
Към Съюза на изобретателите в България е сформиран Цен-

търът за развитие на интелектуална собственост и технологи-
чен трансфер (ЦРИСТТ – tzristt@abv.bg), който също е сдру-
жение 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 реализа-
ция. 

Списание “Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ” е на-
учно-приложно и информационно издание на Съюза на изо-
бретателите в България, което отразява дейността на Съюза 
– провеждане на семинари, курсове, конференции и други 
събития, организирани от него и публикува доклади, статии 
и други материали за изследвания в областта на закрилата на 
обекти на индустриална собственост, упражняване на права-
та върху тях и трансфера на същите. 

3а контакти: 
 office@sibulgaria.org
www. sibulgaria.org
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A/1 категория: 
човешки потребности 
(селско стопанство, храни, здраве, 
равлечения, спортове, игри) 

1. Иновация “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

2. Иновация “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

3. Иновация “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

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

1. Изобретение “ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ – МЕЙКИС” 15
2. Иновация “Въздушно метро” 15
3. Иновация “Механизирани автомобилни гаражи” 16
4. Полезен модел “РЕЗЕРВОАР С БЕЗШЕВНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО 
ПОКРИТИЕ” 16

F/6 Категория:  
Механика, Осветление, Отопление и Оръжие  17

1. Иновация “Джанти за велосипеди и мотоциклети” 17
2. Иновация “Турбина за АЕЦ, ВЕЦ и ТЕЦ” 17
3. Полезен модел “Водобутална-гравитационна-
кръговратна-механична система” 17
4. Иновация “Свръхмощна водна помпа” 19
5. Иновация “Водна помпа - Воден акордеон” 19
6. Изобретение “УСТРОЙСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УСКОРЕНИ ГАЗОВЕ”  19
7. Изобретение “ПОДВИЖЕН КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ” 20
8. Изобретение “ШИРОКО-ФОРМАТЕН ИЗПУСКАЩ КЛАПАН 
ЗА ТОАЛЕТНИ КАЗАНЧЕТА С МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ”  20
9. Разработка  “УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕЧНОСТИ” 20
10. Нови функционални материали, произведени 
чрез инжектиране и метод за леене 21

H/8 Категория:  
Електричество, Електротехника, Електроника, Енергетика 22

1. Три изобретения “ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ИМПУЛСЕН ТОК 
С Рс УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ 
ПРОЦЕСИ БЕЗ И С ПРОТИВОЕЛЕКТРОДВИЖЕЩО НАПРЕЖЕНИЕ”   22
2. Соларна Еко Централа 24

K/10 Категория:  
Иновации в областта на образованието  25

1. Разработка “НИСКОБЮДЖЕТНИ КОНСТРУКТОРИ 
ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА” 25
2. Разработка “GOOGLE CLASSROOM В ОБУЧЕНИЕТО” 25
3. Разработка “МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА СТЕПЕНТА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРИЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО 
ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ” 26
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4. Иновация “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. Иновация “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. Иновация “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. Иновация “МЕХАНИЧНИ СКИ” 
Проблем, който се разрешава: В момента механични ски не същест-

вуват. Всички са статични. Задачата, която се решава е ексцентричен ди-
зайн, механично въведение и комфортно пързаляне.

Предимства: С една изобретателска идея преобръщаме светът на ските.
Защита на експоната: ноу-хау
Автор: Стефан Станев
Контакти: GSM: 089 3 70 16 15; E-mail: Stefan_stanev26@abv.bg

8. Иновация “ТЕХНОЛОГИЧНА ФУТБОЛНА 
ВРАТА ЗА ТРЕНИРОВКИ”

Проблем, който се разрешава: Търси се нова концепция в устрой-
ството на футболната игра.

Предимства: Спестява се 95 % от времето за връщане на топката на 
терена (при тренировки. Повишава се интензивността на тренировките, 
техническите футболни умения на спортистите, закалява се спортния 
дух.

Защита на експоната: ноу-хау
Автор: Стефан Станев
Контакти: GSM: 089 3 70 16 15; E-mail: Stefan_stanev26@abv.bg
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9. Полезен модел “ПРЕПАРАТ ЗА КОЖНИ 
БОЛЕСТИ (Ватрасин-УХ)”

Проблем, който се разрешава: Задачата е да се направи натурален 
продукт с помощта на естествени витамини,минерали,аминокиселини,
антиоксиданти и други полезни за човека елементи – подпомага осво-
бождаването на човешкия организъм от патогени,шлаки – свободни 
радикали,паразити и т.н.

Предимства: подобрява метаболизма на тялото и намалява чувстви-
телно мазнините, а оттам и теглото и се получава естествено пречиства-
не.Ползва се за подпомагане на лечението при aкне, дерматит, розацея, 
простатит, диабет, псориазис, стомашни болки, гастрит, язва, колит, газове, 
проблеми с дебело черво, диария, хипертония, ставни болки – чрез вна-
сяне на естесвен колаген, цинк, манган, магнезий, калций и по-лесното му 
усвояване с помощта предните елементи. Състав: ленено семе,сусамено 
семе,канела,куркума,джинджифил конопено семе,пчелен мед

Защита на експоната: полезен модел за България
Автор: Георги Ватрачки
Контакти: гр.Радомир ул. Христо Ботев № 8; 0898 676 176; 
 georgi.vatrachki@abv.bg; www.ecocity.business.bg

10. Полезен модел “ПРЕПАРАТ ЗА КОЖНИ 
БОЛЕСТИ (Ватрасин-СХ)”

Проблем, който се разрешава: Задачата е да се направи натурален 
продукт, който почиства организма от шлаки и паразити. Възстановява 
нормалното телесно тегло, регулира кръвното налягане и възстановява 
правилната работа на имунната система.

Предимства: Продукта е натурален без ГМО,без консерванти,без 
химикали и парабени.Съставен е на основата семена,подправки и 
натурален(непреработен) мед.Освен отличните хранителни качества и 
безвредност,Ватрасин – УХ подпомага човешкия организъм  за възстано-
вяване след прекарани заболявания или даже при употребата му предо-
твратява последните.Има и превантивно действие.

Защита на експоната: полезен модел за България
Автор: Георги Ватрачки
Контакти: гр.Радомир ул. Христо Ботев № 8; 0898 676 176;  
georgi.vatrachki@abv.bg; www.ecocity.business.bg

11. Полезен модел “ПРЕПАРАТ ЗА КОЖНИ 
БОЛЕСТИ И ПРОБЛЕМИ (Ватрасин-В)”

Проблем, който се разрешава: Цели се безвредност, ефективност и 
универсалност;  подобряване здравето на човека при кожни проблеми и 
вътрешни лигавици.

Предимства: Универсален крем от пчелни продукти и растителни 
масла. Безвредност, ефективност, универсалност с един продукт  се  за-
местваме повече от 40% от продуктите за кожата. Ползва се като козме-
тика – отлично средство,като решение на проблеми и защита на кожата 
от неблагоприятна околна среда,за възстановяване след повърхностни 
увреждания.

Защита на експоната: Форма:  полезен модел № 1512 за България
Автор: Георги Ватрачки
Контакти: гр.Радомир ул. Христо Ботев № 8; +359 898 676 176;  
georgi.vatrachki@abv.bg; www.ecocity.business.bg

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 обекти на индустриална собственост. Закрилата, 

предоставяна от Ведомството, е в съответствие с българското и 
европейското законодателство. Патентното 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.
Камен Веселинов, председател тел. 02/970 13 02
Зорка Милева, зам.-председател тел. 02/970 13 12 zmileva@bpo.bg
Йовка Цачева, главен секретар тел. 02/970 13 16 jtsacheva@bpo.bg
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12. Полезен модел “ПРЕПАРАТ ЗА КОЖНИ 
БОЛЕСТИ (Ватрасин-1/течна форма/)”

Проблем, който се разрешава:  при изгаряния – термични, електри-
чески, химични, лъчеви, слънчеви; при декубитални рани;  при измръз-
вания.

Предимства: обезболява, антисептик, подхранва, хидратира и пони-
жава локална температура.

Защита на експоната: полезен модел за България
Автор: Георги Ватрачки
Контакти: гр.Радомир ул. Христо Ботев № 8; 0898 676 176;  
georgi.vatrachki@abv.bg; www.ecocity.business.bg

13. Разработка “СОЦИАЛНА НАСТОЛНА ИГРА 
ЗА СПЛОТЯВАНЕ”

Проблем, който се разрешава: Хората прекарват все повече време 
във виртуалното пространство, избягвайки да комуникират в пряк диа-
лог. Представяме едно предложение, как чрез игра можем да се справим 
с отчуждаването между хората, както на работното място така и у дома. 

Предимства: Играта е забавна, с красив дизайн и дава възможност за 
сплотяване, като обединява всички към една цел. В хода на игра се сти-
мулира екипната работа, логическото мислене и се дава възможност да 
опознаем хората около себе си малко по-добре.

Защита на иновацията: авторските права са запазени на името на 
ОГРА ЕООД

Вид на експоната: прототип, постер
Автор: Веселина Купенова
Контакти: Елица Стефанова (Технически сътрудник), 
тел: +359 884 685527; e.stefanova@ogra.bg ; info@ogra.bg ; 
website: http://ogra.bg/

14. Разработка “ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА – 
Имуно Бронхо Пам” 

Проблем, който се разрешава: Имуно стимулант при грипове, както 
и остри, хронични бронхити, астма и Хронично Обструктивна Белодроб-
на Болест (ХОББ). Клинично изпитан.

Предимства: Осигурява антивирусна и антибактериална защита, по-
добрява белодробната структура и функция. Притежава противовъзпа-
лителен и антиалергичен ефект. Подобрява дишането и с благоприятен 
ефект за сърдечната дейност.  

100% натурална био формула без странични действия и противопо-
казания.

Автор: проф. д-р Димитър Памуков, дм и д-р Роксандра Памукова, дм 
Контакти: www.dr-pamukoff.com

15. Разработка “УСТРОЙСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
И КОНТРОЛ ПОЗИЦИЯТА НА ОПОРНО 
ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ”  

Проблем, който се разрешава: Измерва и контролира движението 
и положението на частите от тялото (глава, коремна стена и пр.) в 3 D и 
транслацията му. Диагностицирането на музикогенната епилепсия и ус-
тановява местоположението на болния от епилепсия човек по време на 
епилептичен припадък. 

Предимства: Осъществява биофийдбек при изместване на главата 
напред от центъра на тежестта както и изпраща данни до мобилно ус-
тройство с операционна система. 

Защита на експоната: заявка № 112265 от 19.04.2016 г. България  
Автор: д-р Кристиян Иванов Тахтаков
Контакти: София 1124, ул. Янтра №3, вх.А, ет.1, ап.5; 
kit15@abv.bg; 0899-24-42-79; 
website: https://sites.google.com/site/ustrojstvazakorekcianastojkata/
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16. Изобретение “УСТРОЙСТВО ЗА 
ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ ПОЗИЦИЯТА НА 
ОПОРНО ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ”  

Проблем, който се разрешава: Лечение и профилактика на гръбнач-
ните изкривявания - сколиози, кифози и пр. сред подрастващите, посред-
ством създаване на навик за правилно телодържане.  

Предимства: Устройствата за корекция на позицията на главата и 
торса са с ниска себестойност, лесни са за ползване, както и са предназ-
начени за деца с и без СОП (специални образователни потребности). 

Защита на експоната: патент за изобретение BG № 65378 B1; BG № 
65382 B1 и патентна заявка № 112265 от 19.04.2016 г. България  

Автор: д-р Кристиян Иванов Тахтаков
Контакти: София 1124, ул.Янтра №3, вх.А, ет.1, ап.5; 
kit15@abv.bg; 0899-24-42-79; 
website: https://sites.google.com/site/ustrojstvazakorekcianastojkata/

17. Изобретение “УСТРОЙСТВО ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯ НА СИНДРОМ НА РАЗДРУСАНОТО 
БЕБЕ (СРБ)”

Проблем, който се разрешава: Превенция на синдром на paздpycа-
ното бебе, посредством създаване на двигателна памет у детегледачите 
(родители и пр.) чрез биофийдбек устройство.

Предимства: Устройството е лесно за ползване и може да бъде мани-
пулирано само от този, който първоначално го задейства. Това го прави 
отлично средство в борбата със СРБ и тежките мозъчни увреди.

Защита на експоната: заявка № 112265 от 19.04.2016 г. България  
Автор: д-р Кристиян Иванов Тахтаков
Контакти: София 1124, ул. Янтра №3, вх.А, ет.1, ап.5; 
kit15@abv.bg; 0899-24-42-79; 
website: https://sites.google.com/site/ustrojstvazakorekcianastojkata/

18. Метод за получаване на магнитен 
композит за задържане системи в 
реконструктивната медицина

FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND MATERIALS TECHNOLOGY 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  

FACULTY OF MANAGEMENT, DEPARTMENT OF PRODUCTION ENGINEERING AND SAFETY 

DOROTA KLIMECKA-TATAR 
KLAUDIA RADOMSKA 
GRAŻYNA PAWŁOWSKA 
 

Method of obtaining magnetic composite for retention 
systems in reconstructive medicine 

1. Induction melting crucible 
2. Thin tape 
3. Copper drum 
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The invention relates to the process for the production of magnetic composites 
for retention systems in reproductive medicine - in particular to dental prosthetics for 
the manufacture of retention elements for the maintenance of dental prostheses. 
This is a method of producing magnetic composite based on etched magnetic 
powders containing in their composition rare earth elements (RE) and transition 
metals (M), which have been consolidated with a biopolymer (having the PMMA in its 
composition).  

In this process, the powdered composition with a defined ratio of constituents 
content (magnetic powders and bio-tolerant binder) is pressed in selected form. The 
invention includes the determination of the general parameters of pressing method, 
as well as the temperature and time of binder polymerization process. The above 
technological operations give the opportunity to receive the new magnetic composite 
with advantageous properties for use in retention systems (overdenture prosthesis). 

Synthesis  
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fraction  
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Paweł Palutkiewicz 
Czestochowa University of Technology 
Department of Polymer Processing  

The method of manufacturing of porous castings from styreneThe method of manufacturing of porous castings from styrene--acrylic dispersionacrylic dispersion  
  
Patents: Patents:   
No 227330: Method for producing shaped products from a porous materialNo 227330: Method for producing shaped products from a porous material     
No 227331: Method for producing largeNo 227331: Method for producing large--sized products from a porous materialsized products from a porous material    

  
Introduction 

The aqueous polymer dispersions is a heterogeneous system, which consists of a synthetic polymer as the disper-
sed phase and the water containing dispersing agents and surfactants as dispersion medium. The aqueous disper-
sions are used for the production of paints and varnishes, the film-forming materials.  
 
The most important parameters of the polymer dispersions are: 
- glass transition temperature (Tg), 
- minimum film-forming temperature (M.F.F.T.), 
- size of emulsified polymer particles in water, 
- stability during storage of the dispersion,  
- composition of monomers used for copolymerization. 

The diagram of the process of 
coating forming from a polymer 
dispersion  

Structure of the dispersion plaster  

Monomers The properties of coating 

Styrene, methyl methacrylate, amides, acrylic acid Hardness of the coating 

Ethyl acrylate, butyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate, vinyl esters of unsaturated fatty acids Elasticity 

Methyl methacrylate, styrene, vinyl chloride, vinylidene chloride, dibutyl maleate Waterproof 

Acrylic acid and other unsaturated carboxylic acids, amides, hydroxyesters Abrasion resistance 

Acrylonitrile Chemical resistance 

Vinyl chloride, vinylidene chloride Water vapor permeability 

Styrene, butadiene, vinyl esters of unsaturated monocarboxylic acid branched synthetic acid 
(VeoVa 10) 

Resistance to alkaline 
hydrolysis 

Properties of the polymer dispersion  

Foaming at sub-zero temperatures 
Nowadays, the most widely used method of such processing is the production of foam-like materials in a Talalay 
process. In this process a foamed latex mixture freezing in the in the molds. In this method, the mechanically 
foamed blend of natural and synthetic rubber latex and additives fills the hermetically closed mold to a certain 
height Then, due to the vacuum created in the mold, the foam fills it completely. The obtained foam was frozen at -
30 °C, and then heated and coagulation is carried out by passing a mixture of CO2 and air through the foam latex 
(to prevent closure of the pores and collapsing the foam). The product is subsequently pre-cured at 115 °C, washed 
and dried at 85 °C, where there is a final stage of vulcanization.  

Manufacturing of porous castings from styrene-acrylic dispersion  
The aim of the work was to develop a new method of porous composite products forming in which the aqueous 
polymer dispersions are adhesive. The method of making castings is presented. 

Ivestigated polymer: the aqueous polymer dispersion of styrene/acrylic DL420 G / DL420F (Brenntag)  

 

 

 

 

 

Filler: wood flour with the addition of grinded MDF   Foaming agent: wather 

Parameter marked: By specification: 
Solids content, % (m/m) 48.0 – 50.0 
pH 8.0 – 9.0 
Residue on the sieve 100 mesh, g/l ≤ 0.050 
Residue on the sieve 325 mesh, g/l ≤ 0.300 
Brookfield visibility (50rpm), mPas 80 - 400 
Appearance - state of aggregation dispersion 
Appearance - color white 

Method of castings manufacturing 
The essence of the described solution is that the solidifying process of the molded articles is divided into two 
stages.  

In the first stage, the mixture of dispersion, water and filler (wood flour) is frozen. The freezing of the filled 
dispersion causes coagulation and deposition of the polymer on the filler particles. Isostatic pressure of freezing 
water presses the particles of fillers. The freezing of the dispersion allows the removal of the casting from the mold.  

In the second stage, the defrosted water evaporates and the curing of the casting takes place by gluing the filler 
particles with the polymer (or additionally hydration of the mineral binder). Pores produced by the ice facilitate the 
evaporation of the water from the interior of the casting. 
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Water Dispersion Wood flour

Possible applications of the described technology 
The described technology of casting making from styrene-acrylic dispersion enables the manufacturing of porous 
wood-like products.  
Application of this method can be used in the following applications: 
- in the furniture industry for board manufacture, 
- in the building industry for the production of acoustic and thermal insulation panels with better mechanical 
properties than cork 
- for making artistic castings, 
- for the manufacture of filters, 
- for rotomolding. 
Other possibilities for using the presented technology: 
- addition of hydraulic binding agent for obtaining modified concrete, 
- recycling of dispersion paints by using them to produce castings.  

Attempts to determine the proportion of casting components 

Summary 
Based on the investigations, it has been shown that it is possible to produce wood-based castings with porous 
structure from styrene-acrylic dispersion, wood flour and water. 

The most preferred composition of the mixture is 22.72% water, 22.72% dispersion, 54.54% wood flour (sample 
B1). Thus obtained castings have a good replication of the shape of the mold (low shrinkage) and increased hard-
ness and small porosity, without bloom of wood flour. It has been shown, that the optimum ratio of water to the 
dispersion is 1:1. The samples have high compressive strength.  

The pores obtained in the castings are irregularly shaped, conditioned by the distribution of the filler.  

Accelerated drying changes the color of the castings to a more darker one. In addition, the such dried castings 
became harder and less brittle, but they had a significant shrinkage. A smaller number of pores was also observed. 

Samples in Group A do not have a satisfactory quality 
of the structure and sufficient hardness. Brittle, 
relatively soft to the touch, leaving the touch bloom in 
the form of wood flour. This was probably due to too 
little amount of dispersion in relation to the amount of 
water. 

Samples from group B were of satisfactory quality. The 
best in this group was the sample B1, which was charac-
terized by a good replication of the shape of the mold 
(low shrinkage), hardness greater than the other sam-
ples and fine porosity. There was no residue of free 
wood flour on the cast surface. It has been shown that 
the optimum ratio of water to the dispersion is 1:1. 

Samples from group C had not satisfactory 
quality, were soft and brittle, and delamina-
ted.  

Microscopic structure of  
obtained sampe (B1) 

C/3 категория:
химия, Металургия

1. Метод за производство на препарати с 
пореста структура от стирол-акрилна дисперсия

1. Изобретение “ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА 
ТЕХНОЛОГИЯ – МЕЙКИС”

Проблем, който се разрешава: Премахва мокрите процеси, перфо-
рацята на фасадата, термичните мостове и напукване на фасадата. Нама-
лява: теглото на топлоизолационната система, съкращава времето да из-
пълнение и технологичния отпадък 

Предимства:  Липса на мокри процеси, при производството и мон-
таж. Съкращава времето за изпълнение в пъти. При монтажа не се перфо-
рира стената. Панелите се произвеждат по точно определени размери, 
без отпадък. 

Защита на експоната: Форма: Заявка за патент № 111213, Приори-
тет 23/05/2012г. Патент № 2617640. Полезен модел № 1681, Приоритет: 
15/05/2013г; Държави, където защитата е в сила: България, Русия, Евро-
пейски съюз.

Автор: Цветелина Чурешка
Контакти: София, ул. Ф. Нансен №11-13, 
office@makeis.eu, www.makeis.eu.

2. Иновация “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

E/5 категория: 
Неподвижни конструкции
(сгради, мини и т.н.); 
архитектура; Геодезия 
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3. Иновация “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

4. Полезен модел “РЕЗЕРВОАР С БЕЗШЕВНО 
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ”

Проблем, който се разрешава: Създава безшевно хидроизолацион-
но покритие,  без да се влияе от състоянието на основата (вътрешните 
стени) на резервоара. 

Предимства: Безшевна хидроизолация, автоматизиран и бърз про-
цес, 100% сухо вещество, ремонтите се извършват в изключително крат-
ки срокове, лесно за поддръжка, устойчиво на химически съединения, 
инертен материал.

Защита на експоната: Регистриран полезен модел №1959; Приори-
тет: 02/10/2014; България.

Автор: Цветелина Чурешка
Контакти: гр Костенец, ул Боровец №37; 
office@aginvest.org, www.aginvest.org 

1. Иновация “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

2. Иновация “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. Полезен модел “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, 

F/6 категория: 
Механика, осветление, 
отопление и оръжие 
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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 зависимост от приложението на двигателя. 
Предимство на изобретението е, че има импулсно подаване на газо-
вете 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 до-
пълнителен 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 раз-
работени и конкретни варианти.

За контакт: itodorin@gmail.com

Турбинен двигател 4. Иновация “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. Иновация “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. Изобретение “УСТРОЙСТВО ЗА 
ПОЛУЧАВАНЕ НА УСКОРЕНИ ГАЗОВЕ” 

Проблем, който се разрешава: Създаването на евтин за 
производство и експлоатация, мощен за размерите си, надеж-
ден ускорител на газове за турбинен двигател.

Предимства: Мощен е за размерите си, напълно статична 
конструкция без механично износване. Запазва добро КПД при 
всички режими. 

Защита на експоната: заявка за патент №112794 от 
24.08.2018 за България 

Автор: Иван Тодорин
Контакти: itodorin@gmail.com
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7. Изобретение “ПОДВИЖЕН КОНТЕЙНЕР ЗА 
ОТПАДЪЦИ”

Проблем, който се разрешава: При стандартизираните контейнери 
с плосък и изпъкнал капак капаците се отварят на ръка, което е мръсно, 
неудобно, невъзможно, при което и колелетата на контейнера също са 
проблем

Предимства: Недостатъците на известните контейнери са премахна-
ти чрез педал на контейнера, а колелата са премахнати.

Защита на експоната: Полезен модел Рег.№ 2957/23.11.2017г  за 
България; Заявка за Патент Вх.№ 112631/ 23.11.2017г.

Автори: Минчо Ковачев, Ивелин Ковачев, Николай Ковачев
Контакт: Казанлък 6100, ул. Трети март 10  
mincha@abv.bg  Тел: 0896737915

8. Изобретение “ШИРОКО-ФОРМАТЕН 
ИЗПУСКАЩ КЛАПАН ЗА ТОАЛЕТНИ 
КАЗАНЧЕТА С МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ” 

Проблем, който се разрешава: основно за моно-блоковите тоалетни 
казанчета и всички останали, защото е универсален.  Премахват се зави-
наги течовете  и предлагането на резервни части.

Предимства:  Опростен, сигурен, без възможност да се натрупва ко-
тлен камък на уплътнението.

Защита на експоната: Заявка за изобретение № 112 779/18.07.2018
Автор: Георги Димитров
Контакти: amperasp@abv.bg   0878 72 45 80

9. Разработка  “УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАБОТКА 
НА ТЕЧНОСТИ”

Проблем, който се разрешава: Премахва и предотвратява образу-
ването на котлен камък, обеззаразява водата, хомогенизира, повишава 
способността да растваря, при горива понижава расхода.

Предимства: Не се нуждае от ел.захранване, няма консумативи, няма 
движещи се части, 10 години гаранция, много дълъг експлоатационен 
живот.

Автор: Николай Арнаудски
Контакти: гр. Перник, ул. Мадара №6, 
usm3tech@gmail.com, GSM: 0898819596

10. Нови функционални материали, 
произведени чрез инжектиране и метод за 
леене
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H/8 категория: 
електричество, електротехника, 
електроника, енергетика

1. Три изобретения “ИНТЕЛИГЕНТНИ 
СИСТЕМИ ЗА ИМПУЛСЕН ТОК С Рс 
УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ БЕЗ И С 
ПРОТИВОЕЛЕКТРОДВИЖЕЩО НАПРЕЖЕНИЕ”  

Проблем, който се разрешава: Енергийноефективно рециклиране 
на метали с електроекстракция от разтвори с ниска концентрация и за-
реждане и тестване на акумулатори за електромобили и други граждан-
ски и индустриални приложения.

Предимства: Рециклиране на всички метали от бракувани оловни 
акумулатори, зареждане, тестване, мониторинг, възстаноявавне и подо-
бряване на електрическите характеристики на различни акумулатори, 
икономия на електронергия, подобряване на екологичните условия на 
процесите .

Защита на експоната: заявки за патент №№ 111964, 111980 от 2018 
г., патент № 66634, полезни модели №№ 1850, 1915, 2109, 2116. Приоритет: 
27/07/2011 за България .

Автори: Стоян Гишин, Иван Енчев
Контакти: electrotech@abv.bg, 0888457022, 0885620861, 
www.akumulatorieuro.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 
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K/10 категория: 
иновации в областта  
на образованието 

1. Разработка “НИСКОБЮДЖЕТНИ 
КОНСТРУКТОРИ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
ФИЗИКА”

Проблем, който се разрешава: Недостатъчна материално-техниче-
ска база в системата на образованието.

Предимства: Създаване на МТБ с ниски разходи и изграждане на 
практически умения у учениците.

Защита на експоната: Пo ЗАПСП
Автори: Николай Цонев- ръководител, ученици: Калоян Георгиев, Ва-

силики Елефтериу.
Контакти: nik_tzonev@abv.bg/ 0878429722/uraa.eu./physics

2. Разработка “GOOGLE CLASSROOM В 
ОБУЧЕНИЕТО”

Проблем, който се разрешава: Липса на универсален електронен 
онлайн инструментариум

Предимства: универсален електронен онлайн инструментариум, 24 
часов достъп до реална класна стая, напълно безплатна среда.

Защита на експоната: по Закона за авторско право.
Публикация в списание „ИТИ” на Съюза на изобретателите в България
Автори: колектив с ръководител Петьо Венелинов Николов и учени-

ци от СУ “д-р Петър Берон” Магдалена Цекова 11а клас, Вяра Петьова Ни-
колова 10а клас.

Контакти: Петьо Николов, Червен бряг, 
petio.nikolov@gmail.com / https://petyo.eu 0878 903161

2. Соларна Еко Централа



3. Разработка “МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОД ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА КАЧЕСТВОТО 
НА ПРИЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ 
В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ”

Проблем, който се разрешава: Пълнота и пряка практическа прило-
жимост на метода за предварителна оценка на качеството на е-обучение 
в училища и университети.

Предимства: Методът е отворен и може да се прилага на местно, ре-
гионално, национално и международно ниво.

Защита на експоната: По ЗАПСП
Автор: Багрян Йорданов
Контакти: bagryan@abv.bg/ 0888 597433
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     ∄䀄㠄 ⴀ䜄㔄䈄㠄䀄㠄  㼄䨄䈄㠄  㔄  㼄㸄 ⴀ㬄㔄㨄〄  
     ἄ䀄㠄  㰄㸄㴄䈄〄㘄〄  㴄㔄  䄄㔄  㼄䀄㸄㠄㈄〄  䄄䈄㔄㴄〄䈄〄  㴄〄  䄄㌄䀄〄㐄〄䈄〄  㠄㬄㠄  䄄䨄㸄䀄䨄㘄㔄㴄㠄㔄䈄㸄

∄㔄㬄 ⼀␄〄㨄䄄 㨀  　 ㈀ ⼀ 㤀 㠀 　 ㌀ 㠀 㠀 㐀
ᔄ ⴀ 洀 愀 椀 氀 㨀  漀ϻ 挀 攀 䀀 洀 愀 欀攀 椀 猀 ⸀ 攀 甀

眀 攀 戀 㨀  眀 眀 眀⸀ 洀 愀 欀攀 椀 猀 ⸀ 攀 甀
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