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Съюзът на изобретателите в България е създаден през 
1932 година и възстановен през 1990 година и обединя-
ва изобретатели, патентни специалисти, селекционери 
и новатори от всички области на техниката за защита на 

техните професионални права и интереси и работи за издига-
не 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 и обсъждания на нор-
мативни документи за иновационната политика на страната и 
изобретателската дейност на независими изобретател и и на-
учно-изследователски 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 технологи-
чен трансфер (ЦРИСТТ) tzristt@abv.bg, който също е сдружение 
с нестопанска цел. Предмета на дейност на ЦРИСТТ е да разви-
ва, подпомага и съдейства на иновационния процес в цялост-
ното му развитие - от идеята до пазарната реализация. 

Списание “Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ” е науч-
но-приложно и информационно издание на Съюза на изобре-
тателите в България, което отразява дейността на Съюза - про-
веждане на семинари, курсове, конференции и други събития, 
организирани от него и публикува доклади, статии и други ма-
териали за изследвания в областта на закрилата на обекти на 
индустриална собственост, упражняване на правата върху тях 
и трансфера на същите. 

3а контакти: 
 office@sibulgaria.org
www. sibulgaria.org
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СУРОВИННА СИГУРНОСТ
инж. Тодор Несторов, изобретател

Представени са продукти и решения, разделени в две основни групи. Група I: Продукти. Хи-
дротермален икономайзер за мивка и неговото продуктово семейство. Отклонителна тръбна 
арматура и нейното семейство. Група II: Методи и концепции. Представен е методът на мул-
типлексираното сондиране. Това е комплексен, високотехнологичен метод за сондиране за 
полезни изкопаеми, изграждане на подземни комуникации и борба със свлачищата. Не цели 
да измести, а само, да допълни инструментариума за сондажни работи. Направен е обзор на 
начините и средствата на сондиране по света в последните години. Представени са обобщени 
вертикални и хоризонтални профили на сондажите.

ENERGY EFFICIENCY AND RAW MATERIAL SECURITY
Eng. Todor Nestorov, inventor

Products and solutions are presented, divided into two main groups. Group I: Products. 
Hydrothermal sink economizer and its product family. Diversion pipe fi ttings and her family. Group 
II: Methods and concepts. The method of multiplexed drilling is presented. It is a complex, high-tech 
method for drilling for minerals, building underground communications and combating landslides. 
It is not intended to replace, but merely to supplement, the drilling rig. An overview of ways and 
means of drilling around the world has been made in recent years. Summary vertical and horizontal 
well profi les are presented.

p. 8

ИНОВАЦИИТЕ - ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Дадено е определение на иновацията. Това е практическа реализация на научно-техниче-
ска новост с цел развитие и растеж на определена дейност.  Всяка реализирана идея, която 
въведена на пазара доставя полза на потребителя, за която той е готов да заплати или коя-
то въведена в дейността на фирмата повишава ефективността, при което отново се доставя 
някаква полза на потребителя следва да се определя като иновация. Посочена е голямата и 
все по-нарастваща роля на иновациите за бизнеса. Това се изразява в необходимостта да се 
произвеждат конкурентни продукти, да променя начина на работа и да повишава производи-
телността. Посочва се важната роля на закрилата на изобретенията и полезните модели, което 
насърчава развитието и приложението на технологиите. Предоставянето на патент закриля 
иновативното решение за ограничен период от време от неконтролираната конкуренция.

INNOVATION - A FACTOR FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

The defi nition of innovation is given. It is a practical realization of a scientifi c and technical 
innovation for the purpose of development and growth of a certain activity. Any realized idea that 
brings to the market a benefi t to the consumer, for which it is ready to pay or which is introduced 
into the business of the company improves effi  ciency, whereby again delivering any benefi t to the 
consumer should be defi ned as innovation. The large and growing role of business innovation is 
highlighted. This translates into the need to produce competitive products, change the way we work, 
and increase productivity. The important role of the protection of inventions and utility models, 
which encourages the development and application of technologies, is indicated. The grant of the 
patent protects the innovative solution for a limited period of time from uncontrolled competition.

p. 18

Изложение „ИТИ 2018“ 
в Пловдив

Преди 11 години Съюзът на изобрета-
телите в България (СИБ) слага началото на 
едно изложение, което дава възможност 
на творчески мислещите хора в България 
да представят своите нови идеи и разра-
ботки пред българското общество. Про-
веждано обикновено в София, тази година 
организаторите избраха за Форума ново 
място – Международния технически па-
наир в Пловдив. Изглежда логично, но все 
пак попитах председателя на Съюза, инж. 
Марио Христов защо изложението бе пре-
местено в Пловдив?

„Ето тук, на изложението в Пловдив, 10% от 
показаните изобретения да са работещи вече е 
нещо много“ – смята инж. Огнян Кунев, носител 
на Първа награда от изложението ИТИ и на при-
за „Изобретател на годината“, които му връчи д-р 
инж. Марио Христов, председател на СИБ

Основната ни цел бе да постигнем по-
вече гласност за нашето събитие, да оси-
гурим повече посетители – все пак това е 
най-големият технически панаир у нас. Там 
идваха хора с най-различни интереси, което 
позволяваше на нашите изобретатели да 
представят своите разработки пред спе-
циалисти и предприемачи в съответната 
област. Защото моят мотив да организи-
раме тази изложба е желанието ми нашите 
изобретатели до бъдат видени от повече 
хора, да излязат на светло. И съм доволен, 
че сега повечето от участниците ми споде-
лиха, че са много обнадеждени.  Техни разра-
ботки и идеи са провокирали интерес, някои 
са установили контакти с предприемачи и 
са успели да създадат контакти за едно 
бъдещо партньорство. Затова аз мисля, че 
хората са доволни. 

И още нещо, тази година имах възмож-
ността да бъда през цялото време с жу-
рито в процеса на оценяването и трябва 
да призная, че съм много обнадежден от 
израстването на нашите изобретатели 
и умението им да представят своите из-
обретения. А това също е една от целите 
на нашето изложение – да се научат тези 
хора да презентират своите идеи и разра-
ботки.

В единадесетото изложение бяха пред-
ставени над 35 изобретения. Прави впечат-
ление, че не малко от изобретателите се 
явяват с по-няколко идеи. На въпроса ми 
„На какво ниво е изобретателството у нас 

днес?”,  инж. Христов с нескрито съжале-
ние сподели, че според него общото ниво 
на изобретателството в България днес не е 
на необходимото ниво. От една страна той 
изтъкна незаинтересоваността на българ-
ския бизнес от новостите и възможностите 
да се развиват нови производства, да се 
внедряват нови технологии, да се произ-
веждат нови продукти. Една от причините 
за това той вижда в слабата конкуренция в 
българския бизнес, където нещата са като 
предопределени. От друга страна изтък-
ва необходимостта още в училището да се 
развиват и стимулират креативното ми-
слене, стремежът към търсене на новото и 
способността за себедоказване.  
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Въпреки всички трудности, пред които 
е изправен Съюзът при работата с изобре-
тателите и организирането на изложението 
“Изобретения, Трансфер, Иновации”, инж. 
Марио Христов запазва своя оптимизъм и 
смята, че наред с редовните конференции 
и други събития, организирани от СИБ, 
изложението трябва и ще продължи да се 
реализира всяка година, за да имат българ-
ските изобретатели не само своя трибуна, 
но и да се популяризира изобретателство-
то сред повече хора и най-вече сред мла-
дежта.

НАГРАДИТЕ
На 27-и септември 2018 в 10-та палата 

на Международния технически панаир в 
Пловдив бяха връчени наградите от про-
веденото в рамките на панаира изложе-
ние Изобретения, Трансфер, Иновации – 
ИТИ’2018.

Журито в състав:
Председател – проф. дсн Славка Лукипу-

дис, зам.председател на СИБ
Членове: д-р инж. Лидия Костова, зам.

председател на СИБ, изобретател; Цветели-
на Йоргова, експерт по иновации, БАН; Доц. 
д-р инж. Светозар Нейков, председател на 
ТО на НТС Пловдив; Д-р инж. Бойко Денчев, 
експерт по иновации, член на УС на СИБ 
присъди следните награди:

 

ИЗОБРЕТАТЕЛЯТ НА ГОДИНАТА
От тази година Съюзът на изобретатели-

те в България единствен определя почет-
ното звание „Изобретател на годината“. А 
когато с него е удостоен един човек, който 
е и предприемач и изобретател, несъмнено 
това предизвиква интерес. Ето какво спо-
дели накратко инж. Огнян Кунев за своята 
разработка и за дейността на СИБ:

Кои са предимствата на разработе-
ната от Вас колонка за зареждане на 
електромобили?

Едно от предимствата, на които сме на-
блегнали е да създадем условия за мини-
мални усилия на клиента за работа с нея. 
Взема конектора, поставя го в колата и 

Първа награда на ИТИ’2018 за значи-
мо изобретателско постижение и приз 
„ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА“ получи Ог-
нян Кунев за разработката  Зарядна стан-
ция за бърз заряд на електромобили – 
DC заряд – 60 KW

Специална награда за Изобретателско 
постижение и отлично представяне по-
лучи Лили Чурешка за  разработката Топ-
лоизолационна технология - МЕЙКИС

Приз За изключителни постижения в 
областта на профилактика и лечение на 
гръбначните изкривявания сред подра-
стващите и повишаване качеството на 
живот получи д-р Кристиян Тахтаков

Златен Плакет за победител в различ-
ните категории на конкурса получиха: 

 Илия Чорбов, Красимира Тончева, 
Любен Лаков за разработката Устройство 
за получаване на гранули от пеностъкло;
 Николай Арнаутски за разработка-

та Устройство за обработка на течности;
 Багрян Йорданов за разработката 

Математически метод за определяне на 
степента на качеството на прилагане на 
електронното обучение в българските 
училища и университети.

Златен плакет за изобретателско по-
стижение и отлично представяне полу-
чиха:
 Иван Тодорин за изобретението Ус-

тройство за получаване на ускорени га-
зове;
 Петьо Николов, Магдалена Цекова 

и Вяра Николова за разработката GOOGLE 
класна стая;

 Стоян Гишин и Иван Енчев за раз-
работката от 3 изобретения и 4 полезни 
модела Интелигентни системи за им-
пулсен ток с рс управление, контрол и 
регистрация на електрохимични про-
цеси без и с противоелектродвижещо 
напрежение;
 Николай Цонев, Калоян Георги-

ев и Василики Елефтериу за разработ-
ката Нискобюджетни конструктори по 
експериментална физика;
 Димо Зафиров за разработката Са-

молет с вертикално излитане и кацане.

Златен медал за много добро пред-
ставяне получиха:
 Цветелина Чурешка за разработ-

ката Резервоар с безшевно хидроизо-
лационно покритие;
 Георги Ватрачки за 4 полезни мо-

дела Препарати за кожни болести и 
проблеми;
 Николай Димитров за разработка-

та Ротор за ветрогенератор.

Златен медал за добро представяне 
и висока изобретателска активност по-
лучи Стефан Станев.  

Златен медал за добро представяне 
получиха Минчо Ковачев, Ивелин Ковачев 
и Николай Ковачев за изобретението Под-
вижен контейнер за отпадъци.

Наградите бяха връчени от пред-
седателя на Съюза на изобретателите 
в България д-р инж. Марио Христов и 
от председателя на журито проф. дсн 
Славка Лукипудис – зам.председател на 
СИБ.

Присъствието на млади хора 
сред изобретателите – още 
един повод за удовлетворение на 
организаторите.
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натиска един единствен бутон. 
Оттам нататък колонката се 
грижи изцяло за заряда на ко-
лата. След като зареди до 95% 
тя изпраща SMS на клиента, 
че колата му след 5 минути ще 
бъде готова. Времето за зареж-
дане на тази станция е от 10-15 
минути до около 50 минути, а 
човек няма как да стои през ця-
лото това време там и едно от 
решенията е именно това съоб-
щение от колонката.

Другото са технически но-
вости, които са вложени въ-
тре. При заряднати станции 
има един скрит проблем –
много често поради различни-
те марки коли, поради новост-
та на технологията се получава 
една прекъсване на зарежда-
нето. Ние решихме този про-
блем, като направихме така, 
че при прекъсване на процеса, 
колонката прави няколко опита за възста-
новяване на процеса. Ако до петия опит 
това не стане, зарядната станция изпраща 
веднага SMS „Колата ви не може да бъде 

Снимка, която сигурно винаги ще бъде на почетно място в албума на наградените 
изобретатели.

заредена”. Но това решение не е трайно. 
Затова сега чакаме производителите на 
електромобили да направят универсални 
конектори. Ето виждате, че колонката има 

три различни конектора. Чакаме произво-
дителите на коли да направят протоколи-
те за зареждане еднакви, което ще реши 
тези проблеми. Има още новости, които 
са чисто технически и са направени с цел 
да може дълготрайността на тази зарядна 
станция да кореспондира с гаранционния 
срок на електромобила. Нашите подобре-
ния позволяват гаранцията на тази стан-
ция да е над 5 години.

Как виждате вие взаимоотношения-
та на българските изобретатели с биз-
неса?

Това е много важно. Ето тук една ко-
лежка предложи към Съюза на изобре-
тателите да се създаде Сдружение на 
предприемачите изобретатели. Защото 
в момента основният проблем пред Съ-
юза на изобретателите е предимно фи-
нансов. Следващият проблем е базата и 
на трето място слагам проблема с попу-
лярността на Съюза. Малко хора знаят 
какво има в този съюз. А аз много добре 
знам какво е значението на този съюз –
ето тук на изложението в Пловдив, 10% от по-
казаните изобретения да са работещи вече 
е нещо много. В момента това не се знае –
наши български предприемачи купуват 

чужди технологии, а не знаят, че тук има 
патентовани такива технологии. Според 
мен трябва не просто популяризиране 
чрез медии, а трябва популяризиране 
чрез работа. Затова и тази идея да се на-
прави една група и утре да се каже: Ето, 
това изделие е произведено благодаре-
ние на Съюза на изобретателите, използ-
ван е патентът на този човек, потенциалът 
на тази фирма – това е начинът да се прави 
популярност на Съюза. Когато един сери-
озен бизнесмен знае, че там, в Съюза на 
изобретателите се прави нещо, той сам 
ще отиде да види дали неговият проблем 
може да намери решение от членовете на 
Съюза. Тогава ще има и постъпления за са-
мата структура и ще може да се ползва и 
най-големият капитал на хората – самите 
изобретения. Според мен тази структура 
може да се развие така, че да използва 
мозъка на знаещите, можещите и практи-
ците. Това е моето виждане за популяри-
зиране, развитие и финансиране на орга-
низацията.

     
ИТИ посети 

Петко Делибеев

Част от журито: доц. инж. Светозар Нейков, 
проф. Славка Лукипудис и инж. Марио Христов 
(отляво надясно)

В очакване на победителите
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Представям на вниманието Ви следните 
свои продукти и решения, разделени в 2 

основни групи:

Група I 
Продукти

1. Хидротермален икономайзер за мив-
ка и неговото продуктово семейство.

Технологии: Шприцване, вулканизация, 
изковаване/валцоване. Пластмаса, метал.

Стадий на развитие – прототипирани и 
изпитани 1/3,  предпроизводствен стадий.

Разработваме съвместно с инж. Павел 
Влахов, виж.www.solo-form.com

2. Отклонителна тръбна арматура и ней-
ното семейство. Стадий на развитие –

прототипирани 3/4, предпроизвод-
ствен. Приключваща процедура по патен-
товане.

3. Хидротермален пулсатор за пералня. 
Улеснява значително повторната употреба 
на топлина при циклично пране. Стадий на 
развитие – концептуална яснота, в проце-
дура по патентоване.

Група II 
Методи и концепции

II.1. Метод за мултиплексирано сондира-
не

II.2. Концепция за ефективно извличане 
и използване на топлинна енергия от АЕЦ 
и доставка на гореща вода със среден то-
плинен потенциал, илюстрирана с пилотен 
проект за горещо водоснабдяване на Со-
фия от Козлодуй.

Продукти към Група I
Основен представител е хидротер-

малният икономайзер за мивка. Повече 
информация за самия икономайзер, може 

да получите от продуктовия сайт, www.
hteconomizer.com . Базиран на познатия  
ни кожухотръбен топлообменник, иконо-
майзерът реализира известната идея за 
усвояване топлина от отходната вода.  Раз-
решени са въпросите: Свързване към ВиК 
системата, почистване без разглобяване, 
спиране на миризми от канала, забавяне 
увреждането от окорозия и има кпд η ≥ (25 
÷ 60) [%] при температури около 40 - 50 С. 
Бързодействие  - секунди. Разработен от 
автора и инж.Павел Влахов.

Продуктовото му семейство включва 
още и:

1. Система за битова топла вода, ПМ 
2852 U1/2018 год. Отново, съвместна раз-
работка.

Благодарение на рекурентната схема, 
резултатният ефективен КПД по енергия е 
η ≥ (120 ÷ 160)  [%].

2. Икономайзерен проточен бойлер за 
мивка, патентова се, ЗИ 112719/2018 . И при 
него, благодарение на рекурентната схема, 
резултатният КПД по енергия е η ≥ (120 ÷ 
160)  [%].

Отклонителна тръбна арматура. 
(ОТА) Спестява разходи за ВиК инсталация 
средно 2 пъти и увеличава сигурността 
при използване на семейството на иконо-
майзера.

Продуктовото семейство на ОТА включ-
ва още :

1. Отклонител и смесител отклонителен 
тип. ЗИ 111243/2012. Приключваща патент-
на процедура.

2. Конфигурируем отклонителен воден 
смесител. ЗПМ 3565/2016, процедурата е 
към края си. Замества стандартния, като 
позволява включване на допълнителни 

регенериращи прибори като икономайзе-
ра, директно при самата мивка и спестява 
огромно количество водопроводни тръби 
при изграждане на ВиК инсталация.

3.   Отклонителен термокран за мивка. 
ЗПМ 3616/2016, процедурата е към края 
си. Без аналог, предназначен да работи с 
проточни бойлери с автоматично терморе-
гулиране, той напълно разделя функциите 
за регулиране на дебита и температурата, 
позволявайки строго фиксиране и на двете 
и постигане оптимална производителност 
на енергоспестяващите системи.
    При пране, за подобряване на из-

пирането, перем с топла и гореща вода. 
За едно изпиране, разходът е между 1 и 2 
kWh. Чудесно би било, да се регенерира и 
повторно да се използва възможно повече 
от тази енергия. Този въпрос решава  така 
нареченият Хидротермален пулсатор за 
пералня (ХТП),  изобретение. ЗИ 112699. 
Патентова се.

Регенерира близо половината от тази 
използвана енергия в зависимост от ре-
жима на експлоатация. Така, при пример-
но 250 изпирания годишно, една пералня 
може да спестява между 125 и 250 kWh  и да 
използва по-малко, по-евтини и екологич-
но, по- безопасни препарати, дори обикно-
вен сапун. Сложността идва от разнасяне-
то на процесите топлообмен, изпразване, 
нагряване и напълване, във времето. Ре-
шението, подсказано от дишането и кръ-
вотока, е времево изместване с междин-
но изчакване, довело до принципно нова 
енергоспестяваща инсталация, наречена  
от “хидротермален пулсатор”.  Изпълним в 
различни конфигурации, може да работи 
както с една, така и с повече перални ма-
шини, както в индивидуални домакинства, 
така и в хотелски, ресторантски и други за-
ведения,  както с перални, така и с миялни 
машини.
    Цена на ел.енергия, средно по ЕС e 

0,2 Eur/kWh
   Нека са само 100 млн. перални. А сега 

нека снабдим дори  само 10% с пулсато-
ри…
    Цената за изделие се оценява при-

близително както следва:
1. Икономайзер – инсталирана мощност 

около 2 kW – между 60 и 80 евро/бр.
2. Икономайзерен проточен бойлер за 

мивка – ефективна инсталирана мощност 
около 4 до 6 kW – до около 100 евро/бр.

3. Система за битова топла вода – ефек-
тивна инсталирана мощност до 8 kW – до 
около 150 евро/бр.

4. Термокран – до 25 евро/бр.
5. Конфигурируем откл. смесител – до 30 

евро/бр.
6. Пулсатор – около 150-200 евро/бр.
Очакваната вътрешна възвръщаемост 

на инвестицията, IRR – между 30 и 60%, 
очаквано време от постъпване на инвес-
тицията до старт на продажбите от 6 до 9 
месеца.

Консервативна оценка на пазара на раз-
работените продукти от група I:

Според Евростат в ЕС има над 216 млн. 
домакинства.
    Ел.енергия в Европа, по данни на 

Евростат, достига до клиентите при средно 
0,2 Eur/kWh
   Средно регенерираната мощност от 

устройство е от 0,3 до над 1,5 [kW]

Методи и концепции към Група II
Какво представлява методът на мулти-

плексираното сондиране? 
II.1: Това е комплексен, високотехно-

логичен метод за сондиране за полезни 
изкопаеми, изграждане на подземни кому-
никации и борба със свлачищата. Не цели 
да измести, а само да допълни инструмен-
тариума за сондажни работи.

1.   Методът се характеризира с висока 
степен на паралелност във времето на из-
вършваните дейности, възможности за ав-
томатизация и продължаване на активното 
сондиране и след оттегляне на сондажната 
платформа.

2.   Предвижда способи и техники за из-
граждане на сондажни мултиплекси – ком-
плекси с

многостепенно проникване в три изме-
рения на обема земни пластове под сон-
дажната площадка и създаване инструмен-
тариум за подземни проучвателни, строи-
телни и добивни дейности едновременно, 
през един водещ сондажен ствол, в целия 
обем под площадката.

3.   Стадият на развитие е концептуална 
яснота, събрани доказателства за физиче-
ска осъществимост (налице са множество 
работещи прототипи и масово прилагани 
технологии, както и върхови разработки) и 
икономическа и политическа изгода.

4.   Организационно предстоящата раз-
война работа е планирана и разпределена 

Енергийна ефективност и 
суровинна сигурност1

1 Докладът се публикува със съкращения, изнесен e от автора на конференция „Иновации и интелектуална 
собственост - основна предпоставка за конкурентоспособност“, проведена на 10 и 11 май 2018 г. в Плевен, 
организирана от СИБ

инж. Тодор Несторов, изобретател 
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по концептуално свързани теми.
5. Методът е заявен за патентоване (като 

изобретение), ЗИ 112700 и включва над 5 
броя потенциално свързани групи патенти, 
а точен брой индивидуални  патенти и гру-
пи от работоспособни изобретения, свър-
зани с тях, е много трудно да бъде посочен.

Вече са систематизирани доказателства 
за осъществимост, които са в допълнител-
ни таблици, извън този доклад, които може 
да бъдат показани допълнително на заин-
тересованите в отделно изложение. Нами-
рам ги за убедителни. Самите илюстрации 
на принципа не са сложни. Сложна е коор-
динацията на усилията и изследователска-
та работа, която следва да се извърши. В ре-
зултат, страната ни може да стане истински 
технологичен лидер… Ала нещо и някой 
съзнателно и преднамерено ни възпират. 

Как се сондира днес по света:
Обобщени вертикални и хоризонтални 

профили на сондажите

друг-пробиваш-вадиш-извършваш каро-
таж- полагаш тръби-изваждаш всичко-(най-
накрая)добиваш, след време спираш, при 
нужда възстановяваш проходимостта, и пак.

2. Сондажите поначало са по линия-се-
чение на две повърхнини. В обем все още 
не работят.

3. Огромен асортимент оборудване към 
всеки един сондажен ствол и забой (плат-
форма, тръби, сондажни корони, помпи и 
т.н.), сложен транспорт и доставка, голямо 
количество полагани и изоставяни под зе-
мята обсадни тръби.

4. Големи (много десетки метри) радиуси 
на завой под земята, с монотонен наклон 
надолу и т.н.

5. При шистовия нефт във всеки отделен 
ствол/забой има отделна помпа. 

6. Сериозен риск от пропукване сред 
многото положени тръби, особено при 
провеждането на хидравлично разкъсва-
не на пластовете. Трудно контролируеми 
течове на замърсители във водоносните 
хоризонти.

Знае се, че:
1. Неконвенционалният, т.нар. „шистов“ 

газ, е разпределен почти равномерно в 
слоевете на голяма площ. Така е и с шисто-
вия нефт (или керогена в пластовете).

2. Богатите с кероген и шистов газ слое-
ве са нископропускливи, а извличането на

съдържанието винаги става през кон-
тактната повърхност.  

3. За избягване на хидроразрива при за-
пазване на приемлив дебит, е наложително 
драстично разширяване на контактната по-
върхност  със стволовете при подземните 
работи, с цел . В тази насока, работи уве-
личаването на диаметъра при вторичните 
стволове. Както казва Мечо Пух, „Колкото 
повече, толкова повече“.

4. За изложеното по-горе,  са налице ре-
дица развити и действащи технологии, съ-
ществува достатъчно действащо оборудва-
не, което може да бъде посочено. И те не са 
държани в тайна, но не личи да са поглеж-
дани като приложими за целта. Не, че  личи 
някой друг, досега, да е имал представа за 
това и да е свършил нещо тъй, щото да из-
мени това.

Прилагам и своя списък концептуално 
свързани проекти, по които вече има кон-
цептуални  разработки:

1. Технология и оборудване за приготвя-
не и доставка на бързовтвърдяващи се,

висококонсистентни бетонни смеси до 
зоната на забоя, приложими при мулти-
плексирано сондиране.

2. Технология и процедури за включва-
не под вода към мрежа ниско / средно на-
прежение (НН/СН, до 1000 V и до 20 000 V), 
приложима (и) при мултиплексирано сон-
диране.

3. Сондажно свредло глава с възмож-
ност за управление формата на забоя, 
приложима и при мултиплексирано сон-
диране.

4. Технологии за автоматизирана замя-
на на счупен зъб на сондажна глава в зона-
та на забоя, без изваждането ѝ на повърх-
ността.

5. Способи и технологии за доставка в 
начална работна точка на повече от един 
3D- насочвани сондажни агрегати („кър-
тици”) без твърда връзка с повърхността, 
с приложение (и) при мултиплексирано 
сондиране, само за пояснение, различават 
се от т.нар. „турбосонда“, по доста „подроб-
ности“.

6. Методи за изграждане на място в зо-
ната на забоя на водогазопропускливо 
укрепване на сондажа с диаметър, не по-
малък от този на сондажния агрегат, прило-
жим при мултиплексирано сондиране.

7. Методи и техники за извеждане на 
раздробения материал от зоната на забоя, 
приложим (и) при мултиплексирано сонди-
ране (за червата и още нещо).

8. Техники за борба със свлачищата, из-
ползващи мултиплексирано сондиране

9. Прототипиране на 3D-насочвани 
сондажни агрегати без твърда връзка с 
повърхността, приложими (и) при мулти-
плексирано сондиране.

10. Прототипиране на комплекс за мул-
типлексирано сондиране от нисък клас (с 
цел доказване на концепцията).

Доставката на топла вода от АЕЦ „Козло-
дуй“ до София може да бъде напълно ико-
номически изгодна. Налице са следните 
предпоставки за това:

1. Океан вече добита и налична топлин-
на енергия. Безплатен, т.е., вече за енергия-
та е платено.

2. Модулация на КПД. Виж по-долу.
3. Техническа осъществимост с налични 

технологии.
4. Мултиплициране на икономическия 

ефект чрез вливане на генерираните през 
осъществяване на проекта разходи в на-
ционалната икономика.

5. Екологичност.

Принцип 1:
1. АЕЦ експортира към ЕЕС между 30 и 

40% от отделената при ядрения разпад то-
плина.

До 10% използва за собствени нужди. 
Другата се излъчва в околната среда чрез 
топлообмен с въздуха (в охладителните 
кули) и с вода от близка река (море). Тази 
енергия е безплатна, защото производ-
ството й е вече платено, а рибите и жабите 
нямат нужда от нея, докато околната среда 
ненужно се загрява. Трябва ли ни ТОВА?

2. За да получим същото количество до-
пълнителна енергия, която да потребим, 
има два подхода:
  Да строим нови източници и да пра-

вим същите (ако не и по-високи) разходи 
отново, да поемаме същите екологични 
и финансови рискове отново, да поддър-
жаме още един подобен човешки ресурс, 
обучение, тренинги и нови възможности 

Проблеми на сондирането днес, с които 
и лидерите в бранша вече са се примири-
ли… макар да не би трябвало, т.к. са прео-
долими:

1.   Бавно, скъпо, задължителна после-
дователност в действията, накъсан работен 
процес:

Пробиваш-вадиш инструмент-връщаш 

7. Необходимост от много развита мре-
жа от наземни комуникации между отдел-
ните сондажни площадки и между отделни-
те сондажи на всяка площадка.

8. При счупване на инструмент, всеки 
път същият се вади, за да се ремонтира или 
заменя и после се спуска отново. Загуба на 
време и т.н. и т.н.
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за грешки и пропуски (да си спомним АЕЦ 
Тримайл айлънд, Чернобил,  Фукушима-1) 
и т.н.

или
 Да  използваме вече наличната 

енергия два, три и повече пъти. По-долу се 
посочва поне един начин:

Топлината се извлича и повлича към ми-
лионния град по дълга близо 200 км тръба 
от вода, охлаждаща кондензаторите и, до-
пълнително ако и когато се налага, се доза-
грява от термопомпи, чийто изпарител е в 
потока вода към Дунав (има там едни широ-
ки канали, доста широки, доста дълбоки, и 
винаги повече от топли). Подобни има при 
много ТЕЦ-ове, като от влака най-добре се 
виждат на ТЕЦ-Варна. Всъщност ЖП линия-
та минава над тях. Тръбата е тооплоизоли-
рана, а температурата на входа е среднопо-
тенциална, около 60°С. Доставена до София 
се използва за топлоснабдяване и т.н.

Термовентилен ефект. Разполагане 
на проводниците (електроизолирани но, 
топлопроводящо свързани) върху повърх-
ността на тръбата и полагане топлоизоли-
ращата обвивка и над тях. Парогазова въз-
главница. 

Фигура 1

  Принцип 2: 
Модулация на КПД:
1.   Създаване и използване на термовен-

тилен ефект при охлаждането на провод-
ниците чрез разполагането им (електро-
изолирани, но топлопроводящо свързани) 
върху повърхността на тръбата и полагане 
топлоизолиращата обвивка и върху тях 
(фиг.1) Уж загуба но, на практика, Полезна 
работа. Т.е., не е точно загуба.

2. Нагряване на водата имаме и от въ-
трешното триене със стените на тръбата и 
от реактивните токове през разпределения 
капацитет на проводниците. Тази „загуба” 
остава във водата и, до крайния потреби-
тел, пристига във вид на полезна работа. 
Така че и това не е точно загуба. (Фиг.1).

3. Охлаждане на задвижванията от про-
тичаща в системата вода. Двигатели и пом-
пи греят, отнетата топлина затопля водата. 
Полезна работа, което не е загуба. (Фиг.2)

4. Намаляване твърдата повърхност на 
триене течност-стена на тръбата чрез уве-
личаване диаметъра на тръбата и създа-
ване паро-газова възглавница над горната 
свободна повърхност. Снижено триене, 
по-нисък разход в помпите, в сравнение с 
кръгово-цилиндрична тръба, пълна догоре 
с вода. Намалени фактически загуби.

5. Снижаване топлопредаването вода-
тръба поради много по-ниската топлопро-
водност и плътност на парогазовата въз-
главница над горната повърхност на водата 
в тръбите.

Намалени фактически загуби.(Фиг.1)
6. Полагане част от трасето под земята: 

Поради неподвижността си и оставане в 
постоянен контакт с външната повърхност 
на топлоизолацията, допир при по-висока 
топлопроводност отколкото на външни 
въздух и вода, липсата на едновременен с 
топлообмена, масообмен значително сни-
жава градиента на температурата и, сле-
дователно, намалени фактически загуби 
в сравнение с тези през тръба на въздуха 
(или под вода), дори със същата изолация.

Вариране формата на напречното сече-
ние на тръбите по дължината на трасето, 
като кръгово - цилиндрични, са само учас-
тъците на издигане на водата (Фиг.2), оси-
гурява максимална дължина на участъци-
те с парогазови възглавници.

Принцип 3:
1.   Доставка на  енергията на едро и ди-

ректно от разпределителните уредби СН 
(напр. 20 kV) на  производителя, където е 
най-евтина.  Материали и технологии има.

2.   При доставките на електроенергията 
до точките и за употреба /помпените стан-
ции/ загубите се “отделят” по пътя...и голя-
ма част от тях е топлинна енергия. Преда-
дена на топлоносителя чрез пряк допир и/
или през стената на транспортната тръба, 
тя става полезна работа. Т.е., модулира се 
КПД, защото това не са точно загуби. Мате-
риали и технологии има.

3.   Съотношението повърхност за излъч-
ване на загуби (дебит) на транспортирания

топлоносител е обратно пропорционал-
но на мащаба. Известно от училище.

4.   Предотвратяване на корозията: АКО 
и да се изпълни от обикновена черна лама-
рина, тръбата се нуждае от обикновено, ев-
тино покритие. По горещата над 50°С тръба, 
в малкото, евентуално, зле топлоизолирани 
места, конденз не се образува. Суха, стома-
ната корозира значително по-бавно и по-
слабо. Температурата се изменя рядко и в 
тесни граници. Това е Основателна причина 
покритието да е по-трайно от обикновено.

Принцип 4: 
Средствата, разходвани по проекта

1.   Предпроектно и проектно проекти-
ране. Средствата остават в националната 
икономика.

2.   Строително-монтажни, изкопни и пу-
сково-настроечни работи. Средствата оста-
ват в националната икономика.

3.   Обучение, заплати и осигуровки на 
работещите. Средствата остават в нацио-
налната икономика.

4. Закупуване и доставка на суровини, 
материали и оборудване. За доставките с 
местен произход, средствата остават в на-
ционалната икономика.

5. Поддръжка и експлоатация. Средства-
та остават в националната икономика.

6. За закупуване на електрическа и то-
плинна енергия (АКО последната се купува, 
дори и на символична цена) от АЕЦ – сред-
ствата остават в икономиката.

7. Спестени разходи за природен газ, 
въглища или нефтопродукти за отопление 
– средствата остават в икономиката. Още, 
това е лост за повлияване цените на енер-
гоносителите като цяло. Средствата оста-
ват в националната икономика.

Принцип 5: 
Екологичност
1.   Не се изгаря допълнително въгле-

водородно гориво или дори „просто въ-
глища”. Това е Снижен въглероден отпе-
чатък.

2.   Не се използва допълнително ядрено 
гориво.

3.   Не се транспортира допълнително 
гориво. Изобщо.

4.   Не се съхранява допълнително гори-
во. Изобщо.

5.   Не се добива допълнително енергия. 
Изобщо. Взема се от отпадната.

6.   Липсва каквато и да е опасност от ра-
диационно заразяване, защото:

 a. Топлообменниците не са радиоак-
тивни. Водата от двете им страни няма фи-
зически контакт и не се смесва.

 b. При термопомпите, хладилният 
агент е под налягане. Дори при евентуа-
лен радиоактивен теч някъде в АЕЦ, той 
излиза навън, а не се засмуква навътре, че 
да може да се пренесе по тръбите до по-
требителите.

 c. В зависимост от оразмеряването, 
дори използването на термопомпи може 
изцяло да се избегне. Оттам, рязко спада 
потреблението и „загубите”.

Охлаждане на задвижванията от протичаща в системата вода и вариране сечението на 
тръбата по дължината на трасето

Фигура 2
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 № Величина Стойност Забележка:

1 Цена за термопомпа, [лв] 300 000 000 Приемаме, по 2000 лв/kW  

2 Усвояванаотпадна  мощност [MW] 500 000 От охлаждането на АЕЦ
3 Дължина L [km] 200 000 Козлодуй-София
4 Денивелация H [m] 550 000

5 С вода =1 [Mcal/T*K]=[MJ/T*K] 1158 4,168 [kJ/kg.K]=1,15833 
[MJ/T*K]

6 Земно ускорение g[m/s^2] 9810
7 Брой помпени станции /зададени/ 20 000
8 Раб. напрежение ТП [kV] 20 000
9 Мощност от топлообмен [MW] 350 000
10 Мощност пренасяна от ТП  Pt [MW] 150 000

11 Мощност за издигане P.= H*Qm*g 
[MW] 38 817

12 Мощност помпи
Pp=(Pизд+Pнт)/(ηтерм*ηмех) [MW] 54 579

13 Дебит, Qm[T/s] 7194
14 Обемен дебит,Qv [m3/s] 7319

15 Време на протичане, [Ч] 5962 От Козлодуй до София

16 Диаметър на кръг.цил.тръба Dкцт 
[m] 1000

17 Площ сечение кръговоцилинд.
тръба[m2] 0,785

18
Повърхност на кръговоцилиндр.
тръба, [m2] 628 318,600 Външната повърхност,

излъчваща топл.загуби

19 Диаметър на секторна тръба, м. 1414
Сечение, близко до 
полукръг +правоъгълник  с 
дълж. диаметър+Dth

20 Скорост на потока, Vв[m/s] 9318

21 Динамичен вискозитетна водата,
ν *10^(-6) [Pa.s] 4699*10^(-7) при 600С , от таблици

22 Темп. изпар.хлад.агент  Ti, [K] 283 000 За илюстрация. Широк 
избор.

23 Темп. конд.хлад.агент Tk,[K] 353 000

24 Хлад. коефициент на 
термопомпата Ɛ 4043

25 Термичен КПД на термопомпата 
ηтерм 0,802 ηтерм.=( Ɛ/( Ɛ+1))

26 Мех.кпд на ТП , зададен,ηмех 0,950

27 Консум.мощност на ТП [MW] 35 758 Преминава във водата. 
Не e точно „загуба“

28 Ток в Помпи I [A] 1 575 550

29 Сечение на проводника (mm2), SAl 
от усл. I≤1,5 [A/mm2] 1 500 000

30 Обем на алуминия за 
проводниците[m3] 450 000

31 Маса на алуминия за 
проводниците, [T] 1 215 000

32 Цена за проводници алуминий [лв]; 7 776 000 000 Условно, при $4000/T
33 спец.съпротивление алуминий ᵨAl= 0,029

34 Съпротивление на проводниците
Ral=(ᵨAl*L/2SAl) , [Ω] 1,900

Условно приет целият 
товар в края, и че помпи 
има само до средата.

35 Загуби от нагряване 
PtAl=(3*Ral*I^2) [MW] 14,149

Не са точно „загуби“. 
Приемаме, че усвояваме 
само половината.

36 Мощност, отделяна на метър от
дължината на проводниците[W/m] 47,165

37 Число на Рейнолдс Re 
=(Vв*Dкцт/ν) 19493556,234 Т.е. потокът е категорично

турболентен

38 Дебелина на стената на тръбата 
[mm] 4000

39 Грапавина на стената на тръбата, 
[mm] 0,1 Приемаме от таблици

40 Дебелина на термоизолация Dth 
[m] 0,100

41 топлопроводност термоизолация λ
[W/m*K] 0,040

42 Температура на вход.вода [С] 60 000

43 Плътност на водата [T/m3] 0,983

44 Топлинен поток навън  през изол. 
[MW] 22 619

Истински загуби , при 
-30оС отвън, изцяло във 
въздуха

45 Т вън.мин. [C] -30 000

46 Загуби на напор от триене Pнт 
[MW] 2751 Усвояват се изцяло

47 Обем стомана [m3] 2 513 274 За стени на кръгово
цилиндр.тръба

48 Маса стомана кръг.цилиндр.тръба 
[T] 19 729 204

49 Цена за стомана кръг.цил.тръба 49 323 010 100 Условно, при 2,5 лв/кг

50 Мощност за издигане на водата, 
[MW] 38 817 Механичната работа на 

помпите.

51 Външен периметър секторна 
тръба [m] 3836

При условие,
деб. парогаз. възгл.= Dth
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52 Външна повърхност на секторна. 
тръба, в конт.с водата  [m^2] 383 566 023

условно, с дълж.
половината дълж.на 
тръбопровода

53 Загуби, през сект.тръба в контакт с 
водата 13 808

През парогазовата 
възглавница,
не мога да изчисля. Около 
1000 пъти надолу

54 Общо електрическо потребление 
[mw] 121 569

55 „Загуби“ общо [mw] 63 510
Всъщност, потребена 
енергия от шините СН на  
АЕЦ

56 Пренесена до края мощност
[mw] 603 035

Т.е. от охлаждането взема 
500, доставя 603, т.к. е 
усвоила и от „загубите” по 
пътя.

57 Енергиен КПД на проекта, [%] 0,953 грубо
58 Цена помпи грубо 400 000 000 000

59 Цена проектни и
предпроектни дейности 400 000 000 000 Приемам равна на 

помпите

60 Плътност термоизолация, [t/m3], 0,050 Условно

61 Изкопни работи. дълбочина до 5 м,
ширина 1,50 м. Цена, [лв/m.] 500 000

62 Стоманена ламарина 4 мм, [лв/кг] 2500 Условно /за тръбата/.

63 Цена ламарина тръби 60 219 865 551

64 Термоизолирана повърхност, [m2] 767 132 045 Условно, приемаме че 
цялата тръба е секторна

65 Обем термоизолация [m3] 76 713 205
66 Маса термоизолация, [t] 3 835 660

67 Изолация,0,04 [W/m.K], цена, 
[лв/м3] 50 000 Условно

68 Цена на ЦЯЛАТА термоизолация 
[лв] 3 835 660 226

69 Цена на топлинната енергия, 
[лв/MWh] 5000 Условно.Би могло и 0 

[лв/MWh]
70 Цена на ел.енергията. [лв/ MWh] 60 000 Условно
71 Брой ангажирани работници 2 000 000

72
Заплати и осигуровки на човек, 
средно, на месец[лв] 2 000 000 Фонд работна заплата

73 Срок за изграждане, месеци 60 000

74 Разходи за заплати [лв] 240 000 000 000
Това са заплати, които се
завъртат в БГ 
икономиката и остават тук

75
Разходи за ел.енергия,
годишно [лв] 58 353 106 059 При експлоатацията. 

Условно, при 8000 ч/год.

76 Разходи за топлоенергия 20 000 000 000 Условно, при 8000 ч/год.
77 За енергия, годишно 78 353 106 059 Условно, при 8000 ч/год.
78 Пренесена енергия годишно ,[mwh] 4 824 279,589

79
Цена на енергията, енергийна
съставляваща [лв/mwh] 16 241

80 Цена за изкопни работи 100 000 000 000

81 Обща цена грубо [лв] 1 511 831 525 777

82 Непредвидени разходи 453 549 457 733 Допускаме непредвидени
разходи още  30%

83 Крайна цена за построяване 1965380983,510

84 Срок за амортизация /изплащане
(задаваме), [месеци] 120 000 Условно, 10 години

85 Лихва по кредита , 100 % 2000

86 Цена с лихви след непредвидени
разходи 2 395 788 452 062

87 цена инвестиционна съставка
[лв/mwh] 52901

88 Енергийна + инвест.съставна 69143

89 Плюс 10 процента за поддръжка 76057
извод: себестойност с
доставката - под 8 [ст:/
kWh]

Изводът е че, на този етап, доставната цена на [1 kWh] e съпоставима с цената на при-
родния газ, без изгаряне на такъв.
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Иновацията е практическа реализа-
ция на научно-техническа новост с цел 
развитие и растеж на определена дей-
ност. Всяка реализирана идея, която, въ-
ведена на пазара, доставя полза на по-
требителя, за която той е готов да запла-
ти или която въведена в дейността на 
фирмата повишава ефективността, при 
което отново се доставя някаква полза 
на потребителя следва да се определя 
като иновация. И така иновация е всяка 
нова идея, която може да се трансфор-
мира в нов продукт, технология, метод, 
структура, организация и др. Очаквани-
те резултати от иновацията са повиша-
ване на качеството, подобрена ефектив-
ност, конкурентоспособни цени, иконо-
мия на време и др. 

Иновацията се базира или на чужд 
опит, или на собствени проекти, които 
водят до материализация и комерсиали-
зация на дадена идея. Тя се осъществява 
в национален мащаб, регион или в от-
делна фирма. Полезният ефект от инова-
цията се доказва от потреблението.

Изключително голяма и все по-нара-
стваща е ролята на иновациите за бизне-
са, защото чрез тях нараства способнос-
тта му да произвежда конкурентни про-
дукти или да променя начина на работа 
и да повишава производителността.  За-
това иновациите все повече се превръ-
щат в необходимо условие за бизнес.

В света, в който изборът на потре-
бителите и мощните нови технологии 
определят правилата на икономиката, 
оцеляват единствено компании, които 
работят бързо и гъвкаво. В тази връзка 

1 Докладът е изнесен на конференция „Иновации и интелектуална собственост - основна предпоставка за 
конкурентоспособност“, проведена на 10 и 11 май 2018 г. в Плевен, организирана от СИБ

Иновациите –  фактор за 
икономическо развитие1

Д-р, инж. Марио Христов, председател на СИБ

всяка стока или услуга, която се прода-
ва или всеки метод или процес, който се 
използва от едно предприятие следва 
да бъдат заменени с нещо по-добро. Ако 
това не се случи, шансовете да бъде из-
местено това предприятие от по-бързо 
променящо се конкурентно предприя-
тие са много големи. 

Така, най-добрият начин да се създа-
ва стойност е да се иновира непрекъсна-
то, за да се изпреварва конкуренцията. 
Трябва да е налице постоянен устрем 
към създаване на временен монопол в 
конкретна област, за да се постигне от-
крояване в съответната пазарна ниша. 

В тази връзка с предоставяне на мо-
нополни права, основна функция на 
системата за закрила на индустриал-
ната собственост е да насърчава ино-
вациите. Обектите на индустриалната 
собственост, с които може да се защити 
една иновация, са изобретенията, по-
лезните модели и дизайните. Значение-
то на закрилата на една иновация чрез 
получаване на патент за изобретение, 
свидетелство за регистрация на полезен 
модел или дизайн се изразява в това, 
че се придобива монопол. А монопол-
ното право е изключително и така пре-
доставя на притежателя възможността:
- да забрани на трети лица да използват 
защитения обект без негово съгласие;
- да се разпорежда с притежавания 
обект.

Практиката е показала, че патентите 
са най-точния самостоятелен измери-
тел на потенциала и функционирането 
на националната иновационна система. 

Най-често компаниите подобряват своя-
та конкурентна позиция или чрез пряко 
прилагане на патентовани продукти или 
методи в производството и предлагане 
на пазара на готово изделие, или като 
реализират финансови приходи от про-
дажба на продукта или метода или пре-
доставяне на лицензия на други компа-
нии.

По своята същност закрилата на из-
обретенията и полезните модели дава 
своя принос в технологичното развитие 
на бизнеса в няколко основни направле-
ния:

Закрилата на изобретенията и полез-
ните модели е стимул за създаването 
на нови технологии. Предоставянето на 
изключително право чрез издаването 
на патент дава конкурентно предимство 
на притежателя на патента. В това отно-
шение патентът действа като средство 
за стимулиране поемането на риск при 
инвестирането на капитали за разработ-
ването на технологии.

Закрилата на изобретенията и полез-
ните модели насърчава развитието и 
приложението на технологиите. Предос-
тавянето на патент закриля иноватив-
ното решение за ограничен период от 
време от неконтролираната конкурен-
ция. Насърчават конкуренцията да пое-
ме риск да използва ресурси за прило-
жение на това иновативно решение и за 
разработване на нови иновации.

Закрилата на изобретенията и по-
лезните модели улеснява трансфера на 
нови технологии.

Закрилата на изобретенията и полез-
ните модели е средство за промишлено 
планиране и стратегия. В среда на сил-
на конкуренция в международната тър-
говия все по-нарастващо значение се 
придава на промишленото планиране и 
прогнозиране и на развитието на подхо-
дяща промишлена стратегия от страна 
на отделните предприятия и индустри-
ални групировки. В това отношение мо-
гат да се споменат две основни прило-
жения на патентната система. На техни-
ческо равнище, ефективното търсене на 

патентна документация може да разкрие 
състоянието на нивото на техниката, съ-
ществуващо в определена област на тех-
никата. Познаването на състоянието на 
техниката в определената област дава 
възможност да се избегне дублирането 
на изследователска дейност, може да 
подбуди идеи за бъдещи иновативни 
подобрения, може да даде представа за 
иновативната дейност на конкурентите. 
Установяването на състоянието на тех-
никата разкрива и новоразвиващите се 
области, в които трябва да се следят бъ-
дещите иновации. Друга област, в която 
може да се използва патентната система 
като инструмент на промишленото пла-
ниране, е статистическият анализ, който 
се извършва на базата на публикуваните 
патентни документи. Тъй като степен-
та на патентна активност представлява 
мярка за степента на технологичната 
активност в дадена техническа област, 
статистическият анализ на патентната 
документация може да покаже кои райо-
ни и предприятия са активни в опреде-
лени технически области, в кои клонове 
на индустрията технологията се движи 
в бързи темпове и в кои е стабилна. Та-
къв анализ предоставя средство да се 
прогнозира бъдещото иновативно-ин-
дустриално развитие, да се определят 
областите, в които пазарното търсене 
нараства, да се контролира общият тех-
нологичен напредък и да се прецени по-
литиката на капиталовложенията.

Закрилата на изобретенията и полез-
ните модели осигурява институционал-
на структура, която насърчава притока 
на чужди инвестиции за иновативни 
решения. В тази връзка патентната сис-
тема представлява фактор, който се взи-
ма предвид за оформяне решението за 
влагане на външни капитали и по този 
начин способства за насърчаване на ин-
вестициите за иновации, особено при 
технически области, в които конкурен-
цията е силна.

Един от приоритетите в политиката 
по насърчаване на иновационната ак-
тивност на бизнеса трябва да бъде пови-
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шаване на неговата информираност за 
същността и възможностите на система-
та за защита на индустриална собстве-
ност. В информационен аспект патен-
товането има важно значение, тъй като 
използването на патентната информа-
ция е от изключително значение за фор-
миране на фирмено решение дали да се 
развие собствена иновационна дейност 
или да се използват вече  осъществени 
постижения от друг, като се търсят на-
пример лицензии. 

За промишленият дизайн като обект 
на индустриалната собственост следва 
да се отбележи, че външният вид прави 
даден продукт естетически привлека-
телен за потребителя и купувача, като 
по този начин увеличава пазарната му 
стойност и подпомага търговската му 
реализация. Иновативния външен вид 
на продукта оказва пряко влияние вър-
ху печалбата на фирмата, затова увели-
чаването на инвестициите за разрабо-
тване и закрила на нови промишлени 
дизайни е елемент от успешната фирме-
на политика. 

Ефективното използване на индус-
триалната собственост в иновационна 
дейност на предприятията по отноше-
ние на производствената, рекламната 
и търговската насоченост, следва да е 
основен елемент от усилията за конку-
рентоспособно икономическо развитие 
с цел гарантиране на стабилни позиции 
на единния европейски пазар.

Видно е, че правната закрила на ин-
дустриалната собственост е неразривно 
свързана с икономическото развитие 
на всяка страна и е мощен фактор за 
стимулиране на иновационното разви-
тие на всички отрасли на икономиката. 
Ефикасната закрила на правата върху 
индустриалната собственост е основна 
предпоставка за създаване на инова-
ции, за улесняване трансфера на техно-
логии, за подпомагане изграждането на 
пазарни отношения и свободна търго-
вия на стоки и услуги. Предоставянето 
на изключително право върху обектите 
на индустриална собственост прави тех-

ния притежател монополист на пазара и 
елиминира конкуренцията за периода 
на предоставената правна закрила. Този 
механизъм стимулира развитието и усъ-
вършенстването на технологиите във 
всички отрасли и е основна предпос-
тавка за привличане на инвестиции от 
национални и чуждестранни инвестито-
ри. След отпадане на правната закрила, 
обектът на индустриална собственост 
може да бъде използван свободно, като 
това предоставя на обществото възмож-
ност да се възползва от високо ефектив-
ни и качествени продукти и технологии 
за задоволяване на неговите потребно-
сти.
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