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Съюзът на изобретателите в България е създаден 
през 1932 година и възстановен през 1990 година и 
обединява изобретатели, патентни специалисти, се-
лекционери и новатори от всички области на техни-

ката за защита на техните професионални права и интереси и 
работи за издигане равнището на тяхната квалификация. 

Съюзът на изобретателите в България осъществява своите 
цели и задачи като: 

 организира и провежда семинари, курсове, конференции, 
изложения на изобретения и иновации 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. 
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Ето че Съюзът на изобретателите в 
България (СИБ) има вече две изложения 
– пролет и есен. Тук ще ви запознаем с но-
сителите на наградите от пролетното ИТИ 
(Изобретения, Трансфер, Иновации). Но 
преди това защо две? Инж. Марио Христов, 
председател на СИБ, обясни: Идеята ни от 
миналата година, да проведем събитие-
то в Пловдив,  срещна строгите правила 
на панаира – по време на конкретно изло-
жение да не се показват новости от други 
сфери. Така през септември 2018 ние пока-
захме участниците в ИТИ 2018, чиито раз-
работки бяха съзвучни с тематиката на 
Техническото изложение. А изложенията 
Фудтех и АГРА, които се проведоха в края 
на февруари 2019г., станаха отличен де-
кор за нашите участници в тези области. 
Така че стремежът ни да дадем по-широка 
гласност на постиженията на български-
те изобретатели и селекционери намери 
реализация в две изложения ИТИ. 

ИТИ’2019 Пролет
А сега кои са наградените участници  

по време на Изложение „ИТИ’2019“ про-
лет:

Председателят на СИБ, д-р инж.Марио 
Христов и зам. председателят на СИБ, проф.
дсн Славка Лукипудис, връчиха наградите 
на най-добре представили се участници в 
изложението:

Златен плакет за победител в катего-
рия „Нови сортове“ c разработката Царе-
вичен хибрид “КНЕЖА 317” на доц. д-р 
Димитрина Илчовска, доц д-р Миладин Ге-
нов, доц. д-р Наталия Петровска, доц. Д-р 
Валентина Вълкова, ас. Бисерка Хинкина, 
ас. Димитър Велчев.     

Възпрепятства инвазията на чужди се-
лекционни продукти в относително сво-
бодната ниша в ранната група на зрялост. 
Освобождава площите през втората поло-
вина на месец август и създава възможност 
за качествена и навременна подготовка 
за засяване в оптималния агротехнически 

RESPIRATORY ACTIVITIES

Ivan Andreev, inventor

Based on our current knowledge 
of the chemical composition of air, 
our knowledge of the Mendeleev 
table of the most durable isotopes 
of chemical elements, the physico-
chemical characteristics of nitro-
gen and oxygen, the bio-energy to 
maintain a constant body tempera-
ture, our team states that: Nitrogen 
and oxygen through their physical 
characteristics, entering the body 
of a person through the lungs and 
skin aligns the internal pressure of 
the body with the external and thus 
creates conditions for his life. The in-
timate fuel element is hydrogen de-
rived from nitrogen and, to a lesser 
extent, oxygen.

p. 17
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След церемонията по награждаване – 
Славка Лукипудис, зам-председател, инж. 
Марио Христов, председател на СИБ и 
наградените Тодорка Лепкова и Веселин 
Василев

срок на есенно-зимни култури. Нов, ра-
нен, високодобивен хибрид с отличен фи-
тосанитарен профил по отношение на сто-
панско значими болести. Прибира се със 
стандартна влага. Спестяват се разходи за 
допълнително просушаване.

Златен медал за много добро предста-
вяне на разработката Пролетен фуражен 
сорт ечемик „ВЕНЕРА“ на проф. д-р Драго-
мир Вълчев и проф. д-р Дарина Вълчева    

Чрез новия сорт се преодолява нуждата 
от пролетни култури за осигуряване на ка-
чествен фураж за животни в планински ра-
йони. Предимствата на сорта са във висо-
ката му продуктивност и хранителна стой-
ност на зърното в съчетание с много висока 
устойчивост на болести и сухоустойчивост.

Златен медал за много добро пред-
ставяне на разработката Нов сливов сорт 
„ОСТРОМИЛА“ на проф. д-р Аргир Жи-
вондов, доц. д-р Снежана Милушева и агр. 
Юлия Божикова.  

Подобрява качествата на продукцията в 
сливовото плодово производство. Сортът е 
устойчив  към вирусната болест шарка по 
сливата. Високодобивен сорт с качествени, 
атрактивни плодове.

Златен медал за много добро предста-
вяне на разработката Метод за производ-

ство на горивна смес на Тодорка Лепкова, 
Веселин Василев, Искра Андровска    

Предназначен за приложение за произ-
водство на гориво за пещи, използваемо за 
равномерно изпичане, където се изисква 
процесът на горене да е без възпламенява-
не.

Екологично чист продукт, при произ-
водството на който влизат продукти, отпа-
дъци от други технологични производства 
(тютюн), процес без отпадъци; по-висока 
калорийност на краен продукт с цена до 
250 лв/т .

Златен медал за добро представяне и 
успешна реализация на индустриална соб-
ственост в иновативен продукт „Устрой-
ства и метод за обработка на течности“ 
на инж. Николай Арнаудски   

Деклъстеризира течностите, намалява 
повърхностното им напрежение и виско-
зитета, повишава способността им да омо-
крят и разтварят вещества, хомогенизират 
ги, биологично ги обеззаразяват, премах-
ват и предотвратяват отлагането на котлен 
камък.

Устройствата са с научно и практичес-
ки доказан ефект, с проста и надеждна 
конструкция, без движещи се части, без 
ел.захранване, поддръжка и консумативи, 
надеждно отстраняват котления камък.

Златен медал за добро представяне 
и успешна реализация на индустриална 
собственост на иновативни продукти – би-
оактивна храна Ватрасин БАХ, Ватрасин–
В, Ватрасин–1 и Ватрасин-1М на Георги 
Ватрачки   

Ватрасин–В. Козметичен крем, в съста-
ва на който има растителни масла и пчелни 
продукти. Универсален като козметика и 
средство за решаване на кожни проблеми 
като: акне, афти, херпеси, охлузвания, плас-
тики, циреи, екземи, ухапвания от насеко-
ми, хрема, синузит, хемороиди, всякакви 
сърбежи и кожни раздразнения, псориазис 
и др.

Ватрасин–1. Употребява се като коз-
метика за масаж на суха и напукана кожа, 
подхранване, хидратиране, при изгаряния 
(термични, електрически, слънчеви, химич-
ни, лъчеви), при измръзвания (атмосферни 
и от втечнени газове), при възпаление на 
кожата от залежаване на болни и инвалиди.

Ватрасин–1М. Както останалите проду-
кти от тази марка и тук най-важните качест-
ва са ефективност, безвредност и универ-
салност. Предназначение: след тежки фи-
зически натоварвания – труд, състезания, 
тренировки, фитнес и др. Нанасяне външно 
чрез масаж подпомага възстановяването 

на човешкия организъм. При навременна 
употреба (т.е.тренировка>баня>масаж) се 
постига много важен ефект – избягване на 
крампи (схващане) и мускулна треска. Об-
лекчава и ставни проблеми. Както и остана-
лите продукти от марката и този може да се 
ползва колкото е необходимо, няма опас-
ност от предозиране.  

Ватрасин БАХ (биоактивна храна). Това 
е храна, която доставя достатъчно и качест-
вени микроелементи, като същевременно 
тези продукти служат и за почистване на 
организма от патогени и замърсяванията 
от околната среда.

Златен медал за добро представяне и 
успешна реализация на индустриална соб-
ственост на иновативни продукти „Метод 
и устройство за добиване на питейна 
вода от конденз в транспортните средства 
и бита“ на Младен Минчев

Чрез този метод много евтино може да 
се добива вода с отлични питейни качества, 
подходяща за всекидневна употреба нався-
къде, където има кондензирана вода.

Честито на наградените и  
Довиждане до есента! 

Носител на златен медал 
проф. д-р Драгомир Вълчев

Победителите в категория „Нови 
сортове“ доц. д-р Димитрина Илчовска и 
доц. д-р Наталия Петровска

Носител на златен медал инж. Николай 
Арнаудски и д-р инж. Марио Христов
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    Всички знаем, че в днешно време е все 

по-наложително бизнесът и науката да вър-

вят ръка за ръка.

    За да има успех бизнесът трябва да е 

в крак с новите технологии. Той може да се 

провали, ако не разполага с добри процеси 

за иновации. 

   Повечето компании се развиват нор-

мално, работят си сравнително добре и 

демонстрират умерен интерес към новите 

продукти или услуги. Изведнъж, нещо в па-

зара им се променя. Конкурент пуска съв-

сем нов продукт. Пазарът се преориентира 

към него. 

   Едва тогава мениджърските екипи 

отварят широко очи и уши за иновациите. 

„Дайте ни вашите идеи“, ще прочетете 

навсякъде във фирмените им бюлетини. 

Висшите мениджъри непрекъснато ще го-

ворят за важността от иновации. Това оба-

че, което те наистина търсят е просто дос-

татъчна доза иновация, колкото да догонят 

конкурента или да се откъснат с малко пред 

него с помощта на някоя нова технология 

или изобретение.

Нещата с тези компании се случват ви-

наги по един и същи начин:

 Компанията решава, че иновациите 

са твърде рисковани или скъпи или отне-

мащи твърде много време. 

Компанията става реактивна – след-

ва пазарния лидер. Позволява на други 

компании да иновират и тестват пазара 

вместо нея. 

Започва да догонва – свиква да изо-

става с 6-18 месеца зад пазарните лидери 

за всички нови продукти, които се пускат. 

Губи адекватността си спрямо пазара. 

В рамките на две години продажби-

те намаляват, подновените договори също, 

маржът започва да изтънява. 

 Компанията няма друг избор да се 

пребори с ерозията на марката си, освен да 

започне да се конкурира с по-ниски цени 

(т.е. да играе срещу агресивните азиатски 

вносители). 

 Започват отстъпките на повечето 

продукти и услуги, за да се бори с конку-

ренти „втора“ и „трета“ категория, за които 

никой дори не е чувал в миналото. 

За да се намалят разходите, се нала-

га да се преустанови работа с най-добрите 

доставчици и да се започне сътрудничест-

во с доставчиците, които доставят евтино. 

 Започва аутсорсинг на производ-

ството и/или другите бизнес функции (на-

пример обслужването на клиенти), като 

задачата се възлага на компанията, която 

предлага най-ниска цена. 

 Качеството бавно, но трайно върви 

надолу – повече върнати продукти, повече 

оплаквания, увеличени разходи за правене 

на бизнес и още по-сериозна ерозия в мар-

жа. 

 Започват проблемите с непостоян-

ните доставки, връщането на доставки и др. 

Налага се увеличаване на рекламния 

бюджет, за да се направи нещо в противо-

вес на негативния имидж и да се опита да се 

завладее по-добър пазарен дял. 

Резултатът е изразходването на без-

полезни пари за маркетинг, вместо да се 

гради по-добра компания. 

 След няколко години на устойчива 

ерозия на марката, компанията решава, че 

е време да похарчи десетки или стотици хи-

ляди долари за промяна в логото, слогана 

си и за да се ре-брандира. 

Така че… бъдете внимателни! Не прие-

майте за даденост, че иновациите и стра-

хотните идеи са прекалено скъпи или слож-

ни, за да бъдат претворени в дела. Подобно 

мислене е път без изход.

     Променете мисленето си. Предефини-

райте целите си. Направлявайте еволюция-

та на компанията си – не през следващата 

седмица, тримесечие или година, а днес. 

Започнете още от следващата си работна 

среща.

 

А сега вижте какви са типичните 

действия на креативно мислещия мени-

джър?

 Подлага постоянно под съмнение 

всекидневните неща, които е приел за да-

деност – правилата в компанията, статук-

вото, стандартите, нормите, фиксираните 

позиции за продукта, начина на работа, 

управлението. Задава си често пъти въпро-

сите „Защо това го правим именно така?“ и 

„Няма ли друг, по-различен начин?“ 

 Когато решава проблем, предпо-

чита първо да „обърне“ проблема, като го 

формулира не от своята гледна точка, а от 

гледна точка на различни хора – клиенти, 

служители, колеги от съседни отдели, об-

щественост. 

 Използва въображението си, вмес-

то единствено познанията си по проблема. 

Опитва се да си представи нещата в идеал-

ния им вариант, мечтае, асоциира. 

 Взаимства идеи, търси аналогия 

със собствения проблем, приспособява 

идеите и ги подобрява според това какъв 

е проблемът, който решава. За тази цел 

съзнателно събира информация от списа-

ния, интернет, книги, които се различават 

от бранша, в който работи компанията. 

Разговаря с хора, които не са от неговата 

професия. 

Поема винаги риск, например да се 

провали, без да се страхува от провали. 

 Въвлича своите служители в гене-

рирането на идеи, като им обявява, че кри-

тиката на чужди идеи е забранена. За тази 

цел използва специфични техники за ге-

нериране на идеи, вместо традиционните 

заседания, на които е обичайна практика 

мениджърът да говори, а останалите да го 

слушат. 

Създава пробен модел на идеята. 

Пробва модела в малък мащаб (нещо 

като пилотен проект) – например, с някол-

ко клиента, с 1 или 2 отдела. Проучва вни-

мателно реакциите. Адаптира и подобрява 

идеята. 

 Съставя план за отстъпление. Ако 

идеята не действа, извежда си поуки. 

Опитва отново, без да изпитва страх 

и неудобство от провала. 

Какви качества са нужни на мени-

джъра, за да мисли креативно?

Развито въображение, което непре-

къснато сам обогатява. 

 Способност за асоциации на про-

блема с предмети, растения, животни, хора 

и др. 

 Способност да се визуализира про-

блема чрез визуални мисловни връзки, на-

пример „мисловна“ или „мозъчна карта“. 

Силна концентрация на вниманието 

върху всичко, което е на пръв поглед встра-

ни от проблема. 

Развито умение да задава прости въ-

проси, които позволяват открояването на 

различни предположения. 

Силен вътрешен самоконтрол. 

Поемане на риск. 

Чувство за хумор. 

 Пълна отдаденост на творческата 

дейност. 

Организаторски качества. 

Задачите, които трябва да стоят пред 

един предприемач, не бива да се огранича-

ват само до организиране и производство. 

В негова помощ може да му бъде системата 

на Индустриалната собственост (ИС). 

Предприемачеството 
и индустриалната 

собственост1

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

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
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Системата на ИС обхваща продуктите, 

които са резултат на човешкия интелекту-

ален труд. От гледна точка на системата на 

закрила на тези продукти, те са разделени в 

следните групи: 

Обекти на индустриална собстве-

ност – резултати на творческия труд на чо-

века, които намират приложение в индус-

трията и селското стопанство. 

Основни обекти на индустриалната соб-

ственост са:

изобретенията и полезните модели, 

марките и географските означения, 

промишленият дизайн,

 новите сортове растения, породите 

животни, 

топологиите на интегрални схеми, 

фирмените наименования. 

Обекти на авторското право и сход-

ните му права (правото на изпълнителя 

за неговото изпълнение, правото на про-

дуцента на звукозапис върху записа и пра-

вото на разпространителя на предаване 

върху предаването) – задоволяват духовни 

потребности на личността.

Какъв е приносът на патентната сис-

тема за технологичното развитие на 

бизнеса?

 Стимул за създаване на нови техноло-

гии;

 Издаването на патент чрез изклю-

чителното право, което предоставя, дава 

конкурентно предимство на притежателя 

на този патент. В това отношение патентът 

действа като средство за стимулиране пое-

мането на риск при инвестирането на капи-

тали за разработване на нови технологии;

 Насърчаване развитието и приложе-

нието на технологиите;

 Предоставянето на патент закриля 

изобретателя за ограничен период от вре-

ме от неконтролираната конкуренция на 

онези, които не са приели първоначалния 

финансов риск във връзка със създаване 

на изобретението и го насърчават да поеме 

този риск и да използва ресурси за прило-

жение на изобретението и за разработване 

на нови изобретения;

 улесняване трансфера на технологии;

 средство за промишлено планиране и 

стратегия.

В среда на силна конкуренция в меж-

дународната търговия все по-нарастващо 

значение се придава на промишленото 

планиране и прогнозиране и на развитие-

то на подходяща промишлена стратегия от 

страна на отделните предприятия и индус-

триални групировки. Тук е мястото да се 

обърне внимание на ролята на патентната 

система като аналитичен инструмент на 

такова промишлено планиране и взимане 

на решения. В това отношение могат да се 

споменат две основни приложения на па-

тентната система. На техническо равнище, 

което ще бъде от особено значение за от-

делното предприятие, ефективното търсе-

не на патентна документация може да раз-

крие състоянието на нивото на техниката, 

съществуващо в определена област на тех-

нологията. Познаването на състоянието на 

техниката в определената техническа об-

ласт дава възможност да се избегне дубли-

рането на изследователска дейност, може 

да подбуди идеи за бъдещи подобрения, 

може да даде представа за технологична-

та дейност на конкурентите, а справката за 

страните, за които са издадени патенти – за 

маркетинговата стратегия на конкурентите. 

Както за отделните предприятия, така и за 

страната, установяването на състоянието 

на техниката разкрива и новоразвиващите 

се области на технологията, в които трябва 

да се следи бъдещата дейност. 

Друга област, в която може да се използ-

ва патентната система като инструмент на 

промишленото планиране, са статистиче-

ските данни от дейността по патентова-

не, които се разкриват от публикуваните 

патентни документи. Тъй като степента на 

патентна активност представлява мярка 

за степента на технологичната активност в 

дадена техническа област, статистическият 

анализ на  патентната документация може 

да покаже кои страни и предприятия са ак-

тивни в определени технически области, в 

кои клонове на индустрията технологията 

се движи в бързи  и в кои е стабилна. Такъв 

Продължава на стр. 13

XII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изобретения, Изобретения, 
Трансфер, Трансфер, 
ИновацииИновации

ИТИИТИ’ 2019 пролет 2019 пролет

20-24 февруари 2019

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ

AGRA    FOODTECH

Пловдив, 2019

КАТАЛОГКАТАЛОГ



10 11каталог, юни 2019каталог, юни 2019

Царевичен хибрид „Кнежа 317“

1. Селекция 
1.1. Наименование: царевичен хибрид „Кнежа 317“
1.2. Област на приложение: Нови сортове растения и породи животни I/9 
1.3. Проблем, който се разрешава: Възпрепятства инвазията на чужди селекционни 

продукти в относително свободната ниша в ранната група на зрялост. Освобождава площите 
през втората половина на месец август и създава възможност за качествена и навременна 
подготовка за засяване в оптималния агротехнически срок на есенно-зимни култури.

1.4. Предимства: Нов, ранен, високодобивен хибрид с отличен фитосанитарен профил по 
отношение стопанско значими болести. Прибира се със стандартна влага. Спестяват се разходи 
за допълнително просушаване.

2. Защита на експоната: Заповед № РД  12-6/23.03.2018 г. на Министъра на МЗХ. Заявка за 
издаване на Сертификат в Патентно ведомство № 1087/17.11.2018 г.

Приоритет: Държава/и, където защитата е в сила: България
3. Автор/и: доц. д-р Димитрина Илчовска, доц д-р Миладин Генов, доц. д-р Н. Петровска, доц. 

д-р Валентина Вълкова, ас. Бисерка Хинкина, ас. Димитър Велчев
4. Контакти: адрес: Кнежа, 5835, Институт по царевицата, e-mail: mri_kneja@abv.bg, 

тел. 09132713, website: ic-kneja.com

Устройства и метод за обработка на течности

1. Идея, разработка.
1.1. Наименование: Устройства и метод за обработка на течности.
1.2. Област на приложение: Механика, Осветление, Отопление и Оръжие F/6.
1.3. Проблем, който се разрешава: Деклъстеризира течностите, намалява повърхностното 

им напрежение и вискозитета, повишава способността им да омокрят и разтварят вещества, 
хомогенизират ги, биологично ги обеззаразяват, премахват и предотвратяват отлагането на 
котлен камък.

1.4. Предимства: Устройствата са с научно и практически доказан ефект, с проста и надеждна 
конструкция, без движещи се части, без ел.захранване, поддръжка и консумативи, надеждно 
отстраняват котления камък.

2. Защита на експоната: заявка за патент №  112802  
Приоритет: 11.09.2018 г; Държава/и, където защитата е в сила: България.
3. Автор/и: Николай Христов Арнаудски.
4. Контакти: Перник, e-mail: usm3@abv.bg, тел. 0898 81 95 96, website: usm.tesbg.com 

 

Метод и устройство за добиване на питейна вода от конденз 
в транспортните средства и бита

Описание: Чрез този метод много евтино може да се добива вода с отлични питейни качества, 
подходяща за всекидневна употреба навсякъде, където има кондензирана вода (например от 
климатиците).

Област на приложение: Транспортни средства (коли, влакове, трактори, камиони и др.) и за 
битови питейни нужди – раздел А

2. Информация за автора: Младен Йорданов Минчев
Представяне на автора: С дългогодишен опит в областта на водните технологии
За контакти: Младен Минчев, гр. Пловдив, ул. Хан Аспарух 122, aquafi lter@mail.bg, 

тел: 00359/32/94 24 64; мобилен: 00359 888 477976

Метод за производство на горивна смес

1. Изобретение 

1.1. Наименование: Метод за производство на горивна смес

1.2. Област на приложение: Електричество; Енергетика; Електротехника; Електроника H/8 

Химия, Металургия C/3

1.3. Проблем, който се разрешава: Предназначен за приложение в керамичната индустрия 

за производство на гориво за пещи, използваемо за равномерно изпичане на изделия от 

керамика и в други индустрии, където се изисква процесът на горене да е без възпламеняване.

1.4. Предимства: Екологично чист продукт, при производството на който влизат продукти, 

отпадъци от други технологични производства (нефтени продукти, тютюн, въгледобив, газ), 

процес без отпадъци; по-висока калорийност на краен продукт с цена до 250 лв/т .

2. Защита на експоната: Патент № 66755 от 15.11.2018г. България; Приоритет:23/12/2034/г; 

ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД

3. Автори: Тодорка Лепкова, Веселин Василев, Искра Андровска

4. Контакти: бул. „Съединение” № 37, ап.41, етаж 9 6300 Хасково; e-mail: rosbul@abv.bg 

тел.+359879434721;  website: www.inovationtech.bg

Пролетен фуражен сорт ечемик „Венера“А

1. Селекция 

1.1. Наименование: Пролетен фуражен сорт ечемик „Венера“ 

1.2. Област на приложения: Нови сортове растения и породи животни І/9

1.3. Проблем, който се разрешава – Чрез новия сорт се преодолява нуждата от пролетни 

култури за осигуряване на качествен фураж за животни в планински райони.

1.4. Предимства – Предимствата на сорта са във високата му продуктивност и хранителна 

стойност на зърното в съчетание с много висока устойчивост на болести и сухоустойчивост.

2. Защита на експоната: Форма: сертификат № 11148Р2   Приоритет: 15/10/2018 г.; 

Държава/и, където защитата е в сила: България

3. Автор/и: Проф. д-р Драгомир Вълчев и Проф. д-р Дарина Вълчева

4. Контакти: 8400 гр. Карнобат ул. „Индустриална” 1 Институт по земеделие – Карнобат 

Нов сливов сорт – „Остромила“ 

1.  Селекция  

1.1. Наименование: Нов сливов сорт – „Остромила“  

1.2. Област на приложение: Нови сортове растения и породи животни  I/9

1.3. Проблем, който се разрешава: Подобрява качествата на продукцията в сливовото 

плодово производство.

1.4. Предимства: Сортът е устойчив  към вирусната болест шарка по сливата.... Високо 

добивен   сорт с качествени, атрактивни плодове.

2. Защита на експоната: Форма: РД 12-10/08.04.2014г.

3. Автори: проф. д-р Аргир Живондов, доц. д-р Снежана Милушева и агр. Юлия Божикова

4. Контакти: адрес/e-mail/тел./website: Пловдив, 4004, ул. „Остромила“12,  a.zhivondov@abv.

bg.  0888229006
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Трите цели на създаването на Ватрасин са постиг-
нати – безвредност,ефективност и универсалност. Със-
тавът на Ватрасин е изцяло натурален като химията е 
сведена под 2% (ацетилсалицилова киселина/аспирин).

Действието на материалите е синергично. В състава 
на Ватрасин-В има две иновации:

1. Като състав за пръв път в света ние регистрира-
ме използването на калциев хидрооксид Ca(OH)2 – га-
сена вар.

2. Пет действия в един продукт – обезболяване, ан-
тисептика, подхранване, хидратиране и сваляне на тем-
пературата в определения участък.

Производството на Ватрасин е безотпадна уникална 
технология. 

2.1. Ватрасин – В. Козметичен крем,в състава на 
който има растителни масла и пчелни продукти.Уни-
версален като козметика и средство за решаване на 
кожни проблеми като:акне,афти,херпеси,охлузвани
я,пластики,циреи,екземи,ухапвания от насекоми,хр
ема,синузит,хемороиди,всякакви сърбежи и кожни 
раздразнения,псориазис и др.

2.2. Ватрасин – 1. Употребява се като козметика за 
масаж на суха и напукана кожа, подхранване, хидрати-
ране, при изгаряния (термични, електрически, слънче-
ви, химични, лъчеви), при измръзвания (атмосферни и 
от втечнени газове), при възпаление на кожата от зале-
жаване на болни и инвалиди.

2.3. Ватрасин – 1М. Както останалите продукти от 
тази марка и тук най-важните качества са ефективност, 
безвредност и универсалност. Предназначение: след 
тежки физически натоварвания – труд, състезания, тре-
нировки, фитнес и др. нанасяне външно чрез масаж да 
подпомага възстановяването на човешкия организъм. 
При навременна употреба (т.е. тренировка > баня > ма-
саж) се постига много важен ефект – избягване на крам-
пи (схващане) и мускулна треска. Облекчава и ставни 
проблеми. Както и останалите продукти от марката и 
този може да се ползва колкото е необходимо, няма 
опасност от предозиране.  

Фирмата разработва нови храни и козметични про-
дукти.

3. Ватрасин БАХ (биоактивна храна).
При изхранването на многобройното население 

на планетата ресурсите на земята за подхранването на 
растенията се изчерпват. Продуктите от реколтата са 
с все по-малко хранителни вещества, необходими за 
качествения метаболизъм в организма на човека. От 
друга страна човешката дейност предизвиква тотално 
замърсяване на земя,вода и въздух,оттам и на самия 
него с тежки метали,пестициди,нитрати и т.н. Поради 
тези две основни причини се налага ежедневно хора-
та да приемат храни, които им доставят достатъчно и 
качествени микроелементи, като същевременно тези 
продукти служат и за почистване на организма от пато-
гени и замърсяванията от околната среда.

В следващите редове Ви представяме продукта 

Ватрасин БАХ (биоактивна храна). 
1.Състав: ленено семе (lini semen ex mulos) 5 - 

10%; сусамено семе (sesamae semen) 2 - 5%; канела 
(cinamomun) 3-5%; куркума (turmeric) 6-8%; джинджи-
фил (gingiber) 3-6%; чия (cuius) 5-8%; коноп (cannabis) 
2-5%; натурален пчелен мед(naturalis mel) 66-79%.

2.Цели на създаването на Ватрасин БАХ (биоактивна 
храна).

а) Храна, която задоволява човешките потребности 
пълноценно от витамини, микроелементи, омега3, оме-
га6, минерали и др., необходими за правилния метабо-
лизъм на организма. Налага се заради изтощаването на 
почвите, които се третират с химикали, пестициди, хер-
бициди и т.н. с цел повишаване добивите, но намаляват 
драстично качествата и съдържанието на полезни ве-
щества в растенията, изхранващи човечеството.

б) Съставът е подбран така, че освен за пълноценно 
хранене от синергичното действие на продуктите, ор-
ганизма на човека се почиства от шлаките и патогените 
на клетъчно ниво.

в) Двете цели, описани по-горе, водят до най-важна-
та трета цел – нормализиране и повишаване на имуни-
тета на човека, който от своя страна решава повече от 
70% от здравословните проблеми на организма.

3. Предимствата са неизброими, а ефектът за здра-
вето на хората – огромен!

а) Укрепва здравето профилактично и подпомага за 
възстановяване голяма част от хората със здравослов-
ни проблеми.

б) Съставните продукти за Ватрасин БАХ са в дос-
татъчно количество и качество при производството в 
селското стопанство.

в) Технологията на производство е незамърсяваща 
околната среда и безотпадна.

г) Стимулира се производството на съставните су-
ровини, особено на пчелния мед – един изключител-
но важен продукт за човечеството, производството на 
който недостатъчно се подкрепя.

д) И накрая ползването на Ватрасин БАХ излиза 
многократно по-приятно и евтино от лекарствата и 
престоите по болниците. 

е) Помага за отслабване – нормално, а не драстично.
Няма опасност от предозиране.
Недостатъци:
1. Не може да се ползва при бременност.
2. Не се препоръчва за хора с ниско кръвно наляга-

не (хипотония).
3. Не се използва от хора алергични към съставките.
4. Не се ползва от деца под 3 години.
5. Прави се консултация с лекар специалист, когато 

се вземат лекарства за разреждане на кръвта.
6. Не замества пълноценното хранене.
Начин на употреба: 
1 супена лъжица от сместа се разтваря в 1 чаена чаша 

топла вода и се консумира сутрин на гладно, половин час 
преди хранене  (закуската след това не е задължителна).

Уникални продукти Ватрасин с награди от изложения за 

иновации и изобретения в България и чужбина 

анализ предоставя средство да се прогно-

зира бъдещото индустриално развитие, да 

се определят областите, в които пазарното 

търсене нараства, да се контролира общи-

ят технологичен напредък и да се прецени 

политиката на капиталовложенията. 

Имиджът на фирмата, както и предлага-

ните от нея стоки и услуги трябва да бъдат 

видими на пазара. Една марка, положително 

призната от клиента, може да представлява 

единствения най-ценен актив на интелекту-

алната собственост или дори най-стойност-

ния актив, който даден бизнес притежава. В 

закона за марките и географските означе-

ния (ЗМГО) се съдържа следното определе-

ние на марка: „Марката е знак, който може 

да бъде представен графично и се използва 

за отличаване на стоките или услугите 

на едно физическо или юридическо лице от 

тези на друго на пазара”. От голямо значе-

ние е изборът на нов знак, който едновре-

менно да оказва въздействие и да е разпоз-

наваем, да постигне индивидуализиране на 

стоките и услугите на фирмата. Подборът на 

подходяща марка трябва да върви успоред-

но с проучвания на пазара – какви марки са 

използвани за същите или подобни стоки и 

услуги от други фирми. Във всички случаи 

на създаване на нова или преобразуване на 

съществуваща марка, трябва да се провери 

дали знакът не е вече „зает“ по силата на по-

ранни права.

Изключителното право върху марка се 

придобива с регистрацията й в Патентно 

ведомство. Регистрацията действа за пери-

од от 10 години, считано от датата на пода-

ване на заявката, и може да бъде подновя-

вана многократно за следващи периоди от 

10 години срещу заплащане на такса. Регис-

трацията не е задължителна по закон, но е 

абсолютно задължителна от гледна точка 

на практиката, тъй като тя предпазва от не-

лоялни конкуренти, които неминуемо ще 

се появят, ако продуктът е добър и се търси 

на пазара.

В областта на изобретенията и полезни-

те модели се правят следните видове про-

учвания:

 проучване за ниво на техниката, 

което се извършва в наличните патентни 

фондове и бази-данни на Патентното ве-

домство въз основа на описание и черте-

жи, представени от клиента. Въз основа на 

резултатите от проучването клиентът може 

да реши да подаде заявка за патент или по-

лезен модел във ведомството или ако вече 

е подал национална заявка – да подаде за-

явка в чужбина;

проучване за патентна чистота, кое-

то се извършва за да се установи дали съ-

ществуват патентни права на територията 

на България, които могат да бъдат наруше-

ни, ако клиентът започне производство, 

внос или продажба на даден продукт или 

прилага даден метод;

 предметно проучване, което дава 

информация за развитието в дадена техни-

ческа област, като на клиента се предоста-

вят копия от документи по зададена от него 

тема. То се препоръчва в случаите, когато 

започва ново производство или се правят 

научни разработки – проучване за патенти 

аналози (патентни фамилии), което дава 

информация за наличие на патентни заяв-

ки или издадени патенти в различни страни 

за едно и също изобретение;

проучване по име на фирма, изобре-

тател, заявител, собственик и др. –  проуч-

ване за правен статус на издаден защитен 

документ или на заявка;

проучване по име на фирма, изобре-

тател, заявител, собственик и др. – проуч-

ване за правен статус на издаден защитен 

документ или на заявка;

номерационно търсене.

Навярно всичко споменато дотук може 

да изглежда сложно и трудоемко, но при-

държането на мениджмънта към подобен 

тип авангардно мислене е една от гаранци-

ите за успешно развитие на фирмата.

Продължение от стр. 8

Предприемачеството...
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През изминалата 2018 година броят на 
регистрираните в страната патенти е дос-
тигнал 1,6 милиона, което представлява 
увеличение с 20% на годишна база. И през 
настоящата година Китай ще продължи 
да подобрява законодателството в облас-
тта на защитата на интелектуалната 
собственост, като в същото време раз-
ширява международното сътрудничест-
во – заяви Шън Чан‘ю, директор на Дър-
жавното управление за интелектуална 
собственост, на провелото се в началото 
на годината съвещание на ръководената от 
него институция.

По думите му, 
през 2018 г. ком-
плексната мощ на 
местния сектор, 
свързан с интелек-
туалната собстве-
ност, се е повиши-
ла. В континен-
талната част на 
страната на всеки 10 000 души се па-
дат средно по 11,5 патента. През ми-
налата година, Китай е приел 55 000 
заявления за патентоване, съгласно 
Договора за патентно коопериране, 
което представлява увеличение с 9% 
в сравнение с предходната година – 
уточни той.

Шън Чан‘ю бе категоричен, че през 
2019 г. Китай ще продължи да подо-
брява законодателството, свързано 
със защита на интелектуалната соб-
ственост. Предвижда се да продължи 
работата за по-нататъшно усъвършенства-
не на системата и механизмите за защита на 
интелектуалната собственост. Ще се работи 
също за създаването на държавен Център 
за защита на интелектуалната собственост, 
при чието функциониране ще бъдат отче-
тени най-добрите световни практики.

Ще реализираме резултатите от про-
ведената среща за интелектуалната соб-
ственост на страните от инициативата 
„Един пояс, един път“. Ще продължим да се 
придържаме към международната систе-
ма за регистрация на търговски марки и да 
си сътрудничим с другите страни и орга-
низации, Китай ще подпише и меморандум 
със Световната организация за интелек-
туалната собственост за насърчаване 
на технологичните иновации – каза той.
Шън Чан‘ю заяви също, че Китай ще про-
дължи с въвеждането на по-отворени и 

по-ефикасни правила 
за защита на интелекту-
алната собственост, ще 

До 2018 г. в Китай 
са били регистрирани 
1,6 млн. патента

Това всъщност е моя няколкогодишна 

цел – да посетя училището, където Джон 

Атанасов е започнал срещите си с науката 

и е завършил средното си образование. Аз 

зная, че той е работил и творил в Север-

ните щати и с изненада разбрах, че е жи-

вял и е учил в Mulberry. Градът се намира 

в централната част на Флорида. Тъй като 

в страната режимът на достъп в училища-

та е доста строг, със задоволство научих, 

че ръководството на училището е приело 

молбата ми да посетя училището. И така в 

един хубав слънчев ден преди Коледа ус-

пях да постигна тази своя мечта. Това бе 

нещо, което наистина ме вълнува, защото 

Джон Атанасов е емблема и е доказан пър-

ви изобретател на електронния цифров 

компютър. Тук вече няма никакви въпро-

сителни. Още повече Съюзът на изобре-

тателите има основание да се нарече на 

негово име. Джон Атанасов е бил матема-

тик и физик и с неговия асистент Бери са 

мислили как да облекчат упражненията на 

студентите при изчисленията на сложни и 

големи формули за да улеснят процеса на 

преподаване, като ускорят решаването на 

математическите задачи.  Така изобрета-

телска задача е в основата на постижение-

то, променило света. 

Разбира се, аз не знаех нищо за това 

училище, но още с посрещането ми, зам. 

директорката на училището започна да 

разказва за него. Първото нещо, което спо-

дели бе, че Джон Атанасов е много тачен 

в училището, знаят го всички учители и 

ученици, защото непрекъснато говорят, че 

онова, което всички имат в джобовете си е 

измислено и изобретено от човек, който е 

завършил тази гимназия. А той е завършил 

гимназията през 1920 г. По това време се-

мейството му се е преместило в този град, 

където баща му, инженер по професия, е 

работил в голяма добивна фирма. Учили-

щето си има стена на славата, на която са 

Да сбъднеш мечтата си

Инженер Марио Христов, 

председател на Съюза на из-

обретателите в България, 

успя да реализира една своя 

стародавна мечта – да 

посети училището, в кое-

то един от най-големите 

български изобретатели 

– Джон Атанасов, е завър-

шил средно образование. 

Помолихме го да сподели 

своите впечатления от 

посещението си пред чита-

телите на списание ИТИ.

д-р инж. Марио Христов

поддържа категорично мултилатерализма 
и ще поддържа ролята на Световната ор-
ганизация за интелектуалната собственост 
като платформа за изработване на правила 
в сферата.

По www.bulgarian.cri.cn
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наредени всички по-известни и значими 

хора в различни области, възпитаници на 

гимназията, и Джон Атанасов е на първо 

място. За съжаление не знаеха, че Джон 

Атанасов е с български произход. Вярно е, 

че България е малка и далечна страна, но 

по-важното е, че след моето посещение 

хората, с които говорихме, вече знаят, като 

се надявам това да се разпространи и сред 

повече ученици.

Първо ме заведоха в една „лаборатория“, 

което всъщност е богато обзаведен компю-

търен център със снимка на Джон Атанасов 

и голям надпис „Компютърна лаборатория 

Джон Атанасов“. Гимназията има 1200 уче-

ника. Притежава много голяма библиотека, 

където при влизането заместник директор-

ката ме представи на служителите и споде-

ли, че се интересувам от следата, която е 

оставил в училището Джон Атанасов. Вед-

нага ми донесоха и подариха книга за Джон 

Атанасов. В нея е разказана неговата исто-

рия в личен, професионален и творчески 

план. Авторът, Кларк Моленхоф има повече 

от десет книги, журналист, носител на на-

градата Пулицер. А тази книга, със заглавие 

Atanassoff  Forgotten Father of the Computer 

(Атанасов, забравеният баща на компютъ-

Авторът, инж. Марио Христов, 
със своята домакиня в 
компютърния център на името 
на Джон Атанасов 

ра) е издадена от издателството на Универ-

ситета в Айова, където преминава голяма 

част от научната дейност на Атанасов и къ-

дето е създаден неговия компютър.  

Разговаряхме за Джон Атанасов и се ока-

за, че те знаят всичко за него, за съдебния 

процес, в резултат на който се доказва, че 

той е първия изобретател на съвременния 

цифров електронен компютър. Естестве-

но стана дума и за системата на образова-

нието днес – те също ползват кабинетната 

система на обучение. Направи ми впечат-

ление, че учениците в училището спазват 

установения ред, не са много шумни, има 

сериозни изисквания към облеклото и дис-

циплината.

Те се заинтересуваха от нашата дейност 

като Съюз на изобретателите и аз им разка-

зах подробно за работата ни. Тук отново из-

тъкнах, че Джон Атанасов е много уважаван 

в България и ние се гордеем с него. Подчер-

тах, че България бе първа, която му обърна 

внимание, призна постиженията му в нау-

ката и изобретателството с връчването на 

орден „Кирил и Методий“, получи и други 

почести и награди.

На раздяла им оставих за спомен един 

плакет с емблемата на Съюза и нарочна 

грамота от нас за училището. Въпреки че 

посещението ми не беше официално, хо-

рата там ме посрещнаха много добре и с 

уважение, а аз останах много доволен, че 

успях да реализирам тази своя мечта. 

Известно е, че атмосферният въздух 
има състав: Азот (N) 78,084%, Кислород 
(O) 20,946%,  Аргон (Ar)  0,9340%,  Въгле-
роден двуокис (CO

2
)  0,39445%, Неон (Ne)  

0,001818%, Хелий (He) 0,000524%, Метан 
(CH

4
)  0,000179%, Криптон (Kr)  0,000114%, 

Водород (H
2
) 0,000055%, Двуазотен окис 

(N
2
О)  0,00003%, Въглероден окис (CO)  

0,00001%, Ксенон (Xe)  0,000009%, Озон 
(O

3
)  0,000007%, Азотен двуокис (NO

2
)  

0,000002%, Йод (I
2
) 0,000001%, Амоняк (NH

3
) 

незначително количество Водни пари (H
2
O) 

0,033%. От своя страна азотът, като доми-
нираща съставка има следните физически 
характеристики: температура на топене 
минус 209,86 градуса по Целзий, темпе-
ратура на кипене минус 195,65 градуса по 
Целзий, електроотрицателност по Полинг 
3,04 (представлява свойствата на атомите 
на химичните елементи при свързване в 
молекули да привличат към себе си общите 
електрони двойки), йонизациона енергия 
1402,32 KJ/mol (това представлява енерги-
ята, необходима за отделянето на един или 
повече електрони от атома), атомен радиус 

д-р Иван А. Вълев
Роден в Тетевен. Завършва средно образование през 1972г. в град 

Ябланица. Завършено висше медицинско образование във ВМИ Плевен 

1980г. Добита специалност по обща хирургия и съдова хирургия. През 

2000–2003 година сформира екип от личности с различно образование, 

нестандартно мислене и ползване на знания за решаване на нестан-

дартни задачи. През 2005 година регистрира фирма ЕООД „Здраве–

Тера“. През 2013г. представлява екипа на изложение „Архимед“ в Москва, 

където показва патент на лекарство „Средство за заздравяване на 

тъкани“, два патента за козметични продукти „Неутрализиращ про-

дуктите на мускулната обмяна в момента на тяхното получаване“. 

На изложение ИТИ’2017 показва изобретението „Средство на 

заздравяване на тъкани“, с което получава специалната награда на 

Председателя на СИБ. Автор на научни публикации в сферата на 

„Хигиено диетичен режим“.

Дихателна дейност
д-р Иван Андреев, изобретател, 

член на Съюза на изобретателите в България
„Здраве–Тера“ ЕООД

65 pm, ковалентен радиус 71(1) рm (чис-
лото в скобата е стандартно отклонение), 
(ковалентен радиус–мерило за големина-
та на атома участващ в ковалентна връз-
ка – осъществява се чрез общи електрони 
двойки принадлежащи и на двата атома), 
вандервалсов радиус 154 pm. (размера на 
електричното поле на взаимодействащи 
си атоми) (1 пиктометър е равен на 1012 от 
метъра). 

Имайки предвид, че кислородът има 
физически характеристики: температура 
на топене минус 218,35 градуса по Целзий, 
температура на кипене минус 182,962 гра-
дуса по целзий, електроотрицателност по 
Полинг 3,44, йонизациона енергия 1313,94  
KJ/mol, атомен радиус 65 pm, ковалентен 
радиус 73 pm, вандервалсов радиус 140 
pm. На база на това, е познато от таблица-
та на Менделеев за изграждане на най-ста-
билните изотопи. Знае се от физиологията 
на дихателната система, че поемането от 
хемоглобина в еритроцитите на кислород 
от въздуха, транспортирането и отдаване-
то му на тъканите и изнасянето навън от 
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организъма на образувания въглероден 
двуокис и вода.  Известно ни е, че чрез ко-
жата се осъществява допълнителен обмен 
на въздуха с тялото. Познат ни е цикълът на 
Кребс за производство на топлинна енер-
гия, при който чрез водородно насищане 
се освобождава енергия и се отделя като 
краен отпадъчен продукт въглероден дву-
окис и вода от разграждането на въглехи-
драти, липиди и протейни. Известно е, че 
човешкото тяло работи в условията на ва-
куум осигурен от епителната тъкан.

Имайки предвид горепосочените зна-
ния, следва че екологичното състояние на 
планетата ни в резултат на човешката ни 
дейност вече е променено и процентното 
съотношение на N

2
 около 78% , O

2
  около 

21%  и други съставки малко повече от 1%. 
Ние твърдим, че азотът е намалял с око-
ло 10–15%, а кислородът се е увеличил с 
5–10% и другите съставки са се увеличили 
с около 6–8%, тоест азотът е 63–68%, кисло-
родът е 26–31%,  другите съставки са 7–9%. 
Позната ни е физиологията на дихателната 
система, от която се разбира поемането 
на кислород от въздуха от хемоглобина в 
еритроцитите, транспортирането и отдава-
нето му на тъканите и изнасянето навън от 
организъма на образуваният въглероден 
двуокис и вода.

Има обяснение от досегашното ниво на 
науката, че става газообмен в алвеолите на 
белият дроб на принципа на дифузия, като 
еритроцитите отдават въглеродният двуо-
кис, който се издишва заедно с водни пари 
и приемат кислорода, който се транспор-
тира до тъканите и се включва в обмяната, 
но не се обръща внимание на факта, че в 
алвеолите на белият дроб постъпват азот 
63–68%, кислород 26–31%,  други състав-
ки 7–9%.  

Имайки предвид физическите характе-
ристики на азота и кислорода, описани по 
горе, които чрез дифузия попадат в плаз-
мата на кръвоносната система, а по голяма 
част от кислорода в еритроцитите, вслед-
ствие на физическите си характеристики,  
те, заедно попаднали в плазмата, се разши-
ряват до степен да преодолеят вакуума в 
тялото и въздушното притискане и това на 
континиума и да изравнят вътрешното на-
лягане с външното, за да се подържа тонуса 
на кожата, така че порите й да са като отво-
рени врати за преминаване през тях на ат-
мосферният азот и кислород. Потвържде-

ние за този процес е първият акт на вдиш-
ване на атмосферен въздух от новороде-
ното дете. Азотът и кислородът, попадайки 
в плазмата на кръвта, подържат отворени 
лумените на венозните съдове и съдове-
те на артериалната и лимфната система, и 
като неразделна част от кръвта попадат в 
тъканите и участват в енергийната обмяна 
чрез вътреклетъчните органели, като отда-
ват по един водороден атом за нуждите на 
цикъла на Кребс и азотът се превръща във 
въглероден атом, а кислородът в азотен – 
в съответствие със знанията, получени от 
Менделеевата таблица. После въглеродът, 
получен от азота и от въглеродните вери-
ги на въглехидрати, липиди и бензолните 
ядра на протеините се свързва с два кис-
лородни атома – получени и отдадени на 
хемоглобина и от кислорода в плазмата, и 
от цикъла на Кребс се получава  въглеро-
ден двуокис,  който заедно с получената 
вода от хидроксилните групи, и водорода  
от цикъла на Кребс, се отделят през белият 
дроб. Така следва последователно цикълът 
на обмяната.      

След това останалите свободни  азот и 
кислород  в тъканите чрез  кръвта преми-
нават във венозната и лимфната системи с 
определено налягане, породено от артери-
алната система и в условията на телесния 
вакуум постъпват в сърдечната помпа за 
продължаване на цикличността.

Като втори дихателен орган на човеш-
кото тяло се явява кожата. Тя със своята 
пореста структура позволява на азота и 
кислорода въз основа на техните физиче-
ски характеристики – посочени по горе, 
да преминават безпрепятствено в артери-
оларното, тъканното и венуларното прос-
транство на кръвоносната система. Там те 
чрез ковалентни връзки се присъединяват 
към постъпилите такива от белият дроб в 
артериалната система и преминавайки във 
венозната и лимфната системи да подържат 
отворени лумените им, и да подържат об-
мяната на кръвните клетки във венозната и 
лимфната системи, включвайки се в описа-
ният по горе биохимичен път на обмяна. 

От горе написаното се установява, че 
човешкото тяло работи най-д обре при нор-
мални съдържания в атмосферният въздух 
на азот около 78% и кислород около 21%.

   

1. Възникване и узряване на иновативната 
идея.

2. Проучвания  (литературни, патентни и 
др.), планиране и изготвяне на проект. 

3. Изграждане на екип и евентуален избор 
на партньори. 

4. Теоретични и експериментални изслед-
вания.

5. Създадена, изпитана и оптимизирана ла-
бораторна технология / изделие / модел;  
произведени и изпитани лабораторни 
опитни образци.

6. Изготвяне и подаване на заявка за патент 
за изобретение.

7. Индустриални изследвания и развойна 
дейност внедряване във фирмата. В ня-
кои случаи и тази фаза може да се извър-
ши в специализирана структура, напри-
мер в Център за компетенции, в който 
се доказва / демонстрира техническата 
осъществимост на опитните образци.       

8. Изготвяне на техническата документация
9. Конструиране и изработване и/ или за-

купуване на оборудване и  апаратура и  
инсталиране на  опитно-производствена 
технологична линия.

10. Производство и изпитване на заводски 
опитни образци / партиди (прототипи). 
Внасяне на корекции съобразно резул-
татите от изпитванията.

11. Технико-икономически анализ и марке-
тингово проучване и прогноза.

12. Организиране на редовно производ-
ство.

13. Изготвяне и подаване на заявка за тър-
говска марка.

14. Реклама, дистрибуция и първоначална 
пазарна реализация.

15. Анализ на резултатите, корекции и оп-
тимизиране на производството, евенту-
ално - диверсификация на произвежда-
ната продукция. 

16. Включване в международни  рекламни  
и / или  производствени  мрежи, включи-
телно  виртуални. 

Заб. До т. 5, вкл. дейностите трябва 
по правило да са обект на Приоритет 1 на 
ОП,,Наука и образование за интелегентен 
растеж, (МОН), а следващнте - на ОП ,,Ин-
новации и конкурентноспособност,, (МИЕ). 
Там всьщност е разграничителната линия 
между двете ОП, освен в случаите, когато 
тя е изместена напред с още една стъпка, 
като се включва в първия етап и т. 6. От 
„изхода“ на ОП ,,НОИР“ да се подават пред-
ложения на „входа“ на ОП «ИК». Иновацията 
напълно се доказва като такава едва след 
своята пазарна реализация / комерсиали-
зация. Когато е и принципна новост, тя не 
се и нуждае да се бори за пазарен сегмент, 
тъй като го носи със себе си! 

За динамичното взаимодействие меж-
ду двете ОП с цел търсене на синергичен 
ефект трябва и може да се изготви и експе-
риментално да се прилага работещ модел 
с инструменти за функционирането му. 
Последното трябва да бъде и една от за-
дачите на постоянната контактна група 
между двете ОП. 

При раждането на идея за перспектив-
на новост и довеждането й до иновация 
(нововъведение) в някаква практика не е 
задължително да бъде последователно 
изминат целият път, описан по-горе! Ис-
торията на широко известни иновации 
е показала, че немалка част от тях е въз-
никнала спонтанно, като евристично до-
сещане, последвано от бързо въвеждане 
в практиката, като например, в по-ново 
време: конвейрът (на Хенри Форд), самоза-
лепващите се листчета, непромокаемите 
пелени, тирбушонът, самообслужването в 
големите магазини, количката за пазару-
ване, чистачките на стъклото на колите, 
готовите ястия в консерва, снегора, сушо-
ара и др. 

Поради това решаващо е в една човеш-
ка общност да се стимулира изграждане-
то на иновационен алгоритъм на мислене 
и – като цяло – иновационна култура!

Стъпки / фази при 
създаването и реализацията 
на технологична иновация

Георги Райчевски   
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ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ (ФНТС) 

е творческо-професионално, научно-просветно, неправителствено, 

неполитическо сдружение с нестопанска цел на юридически лица – 

съсловни организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, 

в които членуват инженери, икономисти и други специалисти от областта 

на науката, техниката, икономиката и земеделието.

ФНТС е съучредител и член на Световната федерация на инженерните 

организации (WFEO).

ФНТС членува и в Европейската федерация на националните инженерни 

асоциации (FEANI).

ФНТС е член на Постоянната конференция на инженерните организации 

от Югоизточна Европа (CO.P.I.C.E.E.), Глобалният Договор на ООН, 

Европейски млади инженери (EYE).

ФНТС осъществява двустранно сътрудничество със сродни организации 

от редица страни.

 ФНТС обединява 19 национални сдружения – научно-технически съюзи 

(НТС) и 34 териториални сдружения –  ТС на НТС, в които членуват над 15 000 

специалисти от цялата страна.

 ФНТС е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност 

"ИНОВАТИКС" ЕООД с предмет на работа инженерно-внедрителска дейност.

 Към ФНТС функционира Център за професионално обучение, лицензиран 

от НАПОО към Министерски съвет на Република България. 

Контакти с Център за професионално обучение: 
+ 359 2 989 33 79; e-mail: kvvo@fnts.bg

Дом на науката и техниката – град София, предлага зали под наем на 

атрактивни цени, прекрасни условия за провеждане на научно-технически 

мероприятия, международни симпозиуми, конгреси, конференции, курсове, 

концерти, коктейли и др. 

Предлагаме ви зали с площ от 39 м2 до 200 м2. 

Контакти за зали и офиси под наем:

инж. Марин Антонов: + 359 2 987 72 30; + 359 878 703 669; e-mail: m.antonov@fnts.bg

инж. Валентин Ставрев: + 359 2 986 16 81; + 359 878 703 720; e-mail: vstavrev2@hotmail.com

инж. Невена Дончева: + 359 2 986 16 81; + 359 878 703 714; e-mail: n.doncheva@fnts.bg

ФНТС, София 1000, ул. “Г.С.Раковски” №108, http://www.fnts.bg/
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