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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. 

3а контакти: 
 office@sibulgaria.org
www. sibulgaria.org
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Индустриалната собственост – дълготраен нематериален актив
Радостина Халачева

Посочено е, чe интелектуалният капитал е важна част от капитала на компанията.  Изредени са методи-
те за оценка. Подчертано е, че е необходимо добро познание на оценяваните обекти. Важна предпоставка 
е добрият подбор на подходящ метод за оценка. Нематериалните дълготрайни активи нямат физическа 
субстанция, те са неосезаеми. Стойността на нематериалния актив е функция от правата или привилегии-
те, които собствеността върху тях прехвърля върху предприятието. Разгледана е правната база за оценка 
на нематериални активи. 

Industrial property - an intangible fixed asset
Radostina Halacheva

It is indicated whose intellectual capital is an important part of the company›s capital. Assessment methods are 
listed. It is emphasized that a good knowledge of the objects being evaluated is required. An important prerequisite 
is the good selection of an appropriate method of assessment. Intangible fixed assets have no physical substance, 
they are intangible. The value of an intangible asset is a function of the rights or privileges that the ownership of the 
intangible asset transfers to the entity. The legal basis for valuation of intangible assets is considered.

p. 6

За 5-ти пореден път Домът на техника-
та при Областната организация на НТС в 
Плевен стана домакин на конференцията 
„Иновации и интелектуална собственост – 
основни предпоставки за  конкурентос-
пособност“ със съпътстваща Изложбена 
експозиция „Изобретено в България“, ор-

Индустриалната собственост –  
предпоставка за 
конкурентоспособност

ганизирани от Съюза на изобретателите в 
България (СИБ).

Акценти на конференцията бяха  пре-
зентации на  изобретения, нови сортове 
растения, иновации в образованието и как 
да се запази потенциала за създаване и при-
вличане на новатори като предпоставка 

Инж.  Марио Христов открива  конференцията „Иновации и интелектуална 
собственост – основни предпоставки за конкурентоспособност“

Момент от 
състезанието 
за асемблиране 
на 
нискобюджетен 
уред за 
упражнения по 
физика

Интелигентни системи и електротехнологии с импулсен ток с компютърно 
управление 

д-р Стоян Гишин
През последните десетилетия в цял свят се провеждат изследвания за използване на „импулсен“ ток за 

различни електрохимични процеси. Провеждани са изследвания за използване на „импулсен“ ток за раз-
лични електрохимични процеси с противо електродвижещо напрежение – акумулатори и батерии, така 
също и при електрохимични процеси без противо електродвижещо напрежение – електроекстракция 
и електрорафинация на метали, галванични метални и сплавни покрития, електролиза на вода и водни 
електролити и други. Основният недостатък на електрохимичните процеси без противо е.д.н., при елек-
троекстракцията на метали с постоянен ток е големият разход на електроенергия. Посочено е решение на 
проблема.

Computer-controlled, pulsed-current intelligent systems and electrical 
technologies

Dr. Stoyan Gishin
Studies of the use of «pulsed» current for various electrochemical processes have been conducted worldwide 

in recent decades. Studies have been conducted on the use of «impulse» current for various electrochemical pro-
cesses with electromotive voltage - Batteries and batteries, as well as for electrochemical processes without electro-
motive voltage - electroextraction and electro-refining of metals, electroplating metals and alloys, electrolysis and 
coatings, aqueous electrolytes and others. The main disadvantage of electrochemical processes without counter-
current, in the electro-extraction of DC metals is the high power consumption. The solution to the problem is given.

p. 11

Третата вълна – тенденции за бъдещето на здравеопазването и медицината
Роксандра Памукова – Майкълсън

Разгледани са тенденциите в здравеопазването и медицината. Посочено е, че етапът, към който преми-
наваме, т.н. „трета вълна” е постиндустриалното общество. Западните култури се притесняват от генерал-
ните размествания на пластовете вследствие на третата вълна, а източните отчитат, че тe може да доведат 
до големи възможности. Посочени са социални причини за намаляване на раждаемостта и застаряване на 
населението, общата тенденция на застаряване на населението по света по райони, възрастовата струк-
тура на населението в ЕС между 2016 г. и 2080 г. Посочени са основните характеристики на третата вълна: 
превенция и индивидуализирана медицина, геномната революция, роботизация в медицината.

The third wave - trends for the future of healthcare and medicine
Roxandra Pamukova - Michaelson 

Trends in health care and medicine are discussed. It is stated that the stage we are going to, so on. „Third 
wave“ is a post-industrial society. Western cultures are worried about the general shifts of the layers due to the 
third wave, and the eastern ones find that they can lead to great opportunities. The social reasons for declining 
birth rates and population aging, the general trend of population aging worldwide by region, and the age struc-
ture of the EU population between 2016 and 2080 are outlined. The main characteristics of the third wave are 
indicated: prevention and individualized medicine, genomic revolution, robotics in medicine.

p. 21
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за конкурентоспособност. Лекции изнесо-
ха водещи специалисти от Академията по 
иновационен мениджмънт, Фондация „Ви-
зия за научен и технологичен растеж“, цен-
трове за технологичен трансфер, БАН и др. 

При откриването на това18-то издание 
на Конференцията, председателят на СИБ, 
д-р инж. Марио Христов, подчерта стреме-
жа на Съюза да внася нови теми, нови по-
соки на развитието на техническото твор-
чество, за да бъде полезен на хората, поели 
по нелекия път на изобретателството, се-
лекционерството и новаторството:  

Наред с всичко, традиционно наложено 
до момента, сега продължаваме старти-
ралата преди година инициатива за нала-
гане на теми като „Иновации в образова-
нието“ и „Имат думата изобретателите, 
селекционерите и представители на уче-
ническото творчество“.

Инж. Марио Христов връчва 
награда на един от победителите 
в конкурса за ученици – Ванеса 
Шакирова и Веселин Божинов

Не сме забравили обявеното преди годи-
на и отново казваме, и доказваме намере-
нията си с действия, а именно:

Наложихме тези теми в инициативите 
на СИБ;

На път сме да открием нова интерак-
тивна мрежа за споделяне на нови идеи, 
нови решения на проблеми в определени 
сфери на науката, техниката и селското 
стопанство;

Продължаваме стремежа да придадем 
„търговски“ вид на презентираните нови 
технологични решения и иновации;

Предоставяме информацията на Рабо-
тодателски организации, Университети, 
Научно-изследователски институти, Тех-
нологични центрове, Центрове за транс-
фер и други структури, които се занима-
ват с разработване и проучване на нови 
технологични решения. – сподели инж. 
Христов и продължи: Никой не се съмнява 

във възможности-
те и потенциала 
на нашата техни-
ческа интелиген-
ция. За съжаление 
този потенциал, в 
голяма част, не се 
реализира по начи-
на, по който всички 

Зам.-областният 
управител 
на Плевен, д-р 
Красимир Трифонов, 
подчерта 
изключително 
важното значение 
за икономиката 
на страната на 
изобретенията, 
новите решения и 
иновациите, които 
се внедряват във 
всички клонове на 
нашата индустрия.

С Дончо Пачиков, един от инициаторите 
на Младежкия консорциум „АНДРОИД“

желаем. Това обаче не зависи от един или 
няколко човека. Това зависи от много хора, 
които гледат в една посока, с ясни цели и 
средства за осъществяването им, обеди-
нени и никога не отказващи се да доведат 

проектите си до край! Затова апелираме – 
нека всеки от нас даде своя принос. 

Инж. Христов благодари на домакините 
от НТС в Плевен и лично на г-жа Даниела Пе-
нева, секретар на Организацията, за безре-

зервната подкрепа при организиране 
на конференцията. Благодарност бе 
отправена и към Младежкия консор-
циум „АНДРОИД“,  ФНТС, фондация 
„Гис трансфер център“ и Еnterprise 
Europe Network, за съдействието на 
Центъра за технологичен трансфер 
ЕвроТехТранс, на ЦРИСТТ и на ТО на 
НТС в Ловеч и Монтана.

Интересен момент от последния 
ден на събитието бе състезанието 
между ученици за асемблиране на 
нискобюджетни постановки по фи-
зика. Идеята е на учителя по физика 
Николай Цонев от ПГОТв Плевен, кой-
то е разработил система за създаване 
на Нискобюджетни „10+” конструк-
тори за лабораторни упражнения по 
физика в 8, 9 и 10 клас на средните 
училища. Целта е да се провокира ми-
сленето на децата при създаване на 
елементарни пособия за измерване 
на физични величини.
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ИНДУСТРИАЛНАТА 
СОБСТВЕНОСТ – ДЪЛГОТРАЕН 
НЕМАТЕРИАЛЕН АКТИВ

20 юни 2019, Плевен

Въведение
„Не можете да управлявате това, което не можете да оцените.”

Уилям Хюлет
• Интелектуалният капитал като част от капитала на компанията
• Нужда от оценка на този капитал при:

• покупко-продажба на предприятия в цялост;
• покупко-продажба на обособени части от предприятия;
• покупко-продажба на активи: както материални, така и нематериални;
• определяне на дялове и съучастия на съдружници- определяне размера на апортните 

вноски на съдружниците и т.н.;
• бизнес комбинации: сливания и придобивания;

• за обосноваване на кредити, при застраховане или за целите на данъчното облагане и 

др.

• Добро познаване на методите за оценка

• Добро познаване на оценяваните обекти

• Свеждане до минимум субективността на оценката

20 юни 2019, Плевен 2

Нематериални активи, 
интелектуална собственост и 
оценяване                                  1/2

• Дълготрайните активи - имоти, машини и съоръжения, както и
разходи за развойна дейност, интелектуална собственост и
репутация - осигуряват икономически ползи за компаниите и
биват материални и нематериални

• Дълготрайните нематериални активи нямат физическа субстанция
- те са неосезаеми

• Стойността на нематериалния актив е функция от правата или
привилегиите, които собствеността върху тях прехвърля върху
предприятието

20 юни 2019, Плевен 3

   Радостина Халачева е експерт по интелектуал-
на собственост в Института по полимери – БАН и 
Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН, с 
повече от 13 години опит в областта на интелекту-
алната собственост, по-специално закрилата на ин-
дустриалната собственост.  Работила е в Патентно 
ведомство на Република България като експерт в дирек-

цията, отговаряща за националната регистрация на търговските марки 
и географските означения, като е взимала участие в международни работ-
ни групи по проекти на Службата на ЕС за интелектуална собственост 
(EUIPO), както и при реализирането на редица проекти за сътрудничест-
во с Европейското патентно ведомство (EPO). Понастоящем работата 
й е фокусирана върху подпомагане на учените при вземането на решение 
за закрила на обекти на индустриална собственост и подготовката на 
патентна документация, както и въвеждане и прилагане на правилници за 
интелектуална собственост в някои от институтите на БАН.
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Специфики при оценката на  
интелектуалната собственост
• За целите на счетоводството, оценката на обекти на интелектуална 

собственост се извършва по строго определен начин, наложен от 
национални и международни стандарти:
• Препоръчителен според счетоводните стандарти е разходният подход

• Прии оценката за цели, различни от счетоводните, стремежът е да 
се оценят максимално много от аспектите на интелектуалната 
собственост

20 юни 2019, Плевен 5

Правна база за оценка на нематериални 
активи
• Наредба за анализите на правното състояние и 

приватизационните оценки
• Стандартите за бизнес оценяване (СБО)
• Международни и национални счетоводни стандарти 

• МСС 38 Нематериални Активи
• НСС 38 Нематериални Активи

20 юни 2019, Плевен 6

Методи за оценка на интелектуална 
собственост 1/2
• Пазарен подход или сравнителен подход

• Mетод на сравнимите пазарни продажби;
• Mетод на вътрешната аналогия;
• Mетодите на пазарните множители.

• Приходен подход
• Mетод на капитализираните приходи;
• Mетод на дисконтираните бъдещи приходи (дисконтираните парични

потоци);
• Mетод на квотата от свръхпечалбата.

• Разходен подход
• Метод на историческите разходи
• Метод на разходи за заместване (заместителна стойност)

20 юни 2019, Плевен 7

Нематериални активи, 
интелектуална собственост и 
оценяване                                  2/2

• Нематериалните активи са специфични и разнородни, което 
поражда проблеми при реализирането на оценителската дейност.

• При прилагането на вече известните оценителски методи се налага 
да се правят такива настройки и модификации, които да отразяват 
спецификите на оценявания нематериален актив. И въпреки това 
методите често дават непълна или неточна оценка. 

20 юни 2019, Плевен 4
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През последните десетилетия в цял свят 
се провеждат изследвания за използване 
на „импулсен„ ток за различни електрохи-
мични  процеси (1-4).

При различните изследователи под „им-
пулсен“ ток се използват различни опреде-
ления – асиметричин ток, постоянен ток, 
периодично променящ полярността си, пе-
риодичен ток с правоъгълни импулси, ре-
версивен ток, асиметричен променлив ток 
с различна честота, асиметричен изправен 
ток, прав пулсиращ ток с честота до 500 Нz 
и други  ( 1-14)

Провеждани са научни и научно при-
ложни  изследвания за използване на „им-
пулсен“ ток за различни електрохимични  
процеси с противо електродвижещо на-
прежение – акумулатори и батерии, така 
също и при електрохимични процеси без 
противо електродвижещо напрежение – 
електроекстракция и електрорафинация 
на метали, галванични метални и сплавни 
покрития, електролиза на вода и водни 
електролити и други. /1-17/.

Основният недостатък на електрохи-
мичните процеси без противо е.д.н., при 
електроекстракцията на метали с постоя-
нен ток е големият разход на електроенер-
гия, показано на фиг.1.  

Електрическото напрежение на елек-
трохимичната клетка нараства над 2 V, – до   
7-9 V, във функция от времето,  което реа-
лизира огромен разход на електроенергия 
за електроекстракцията на метала от раз-
твори с ниска концентрация – до 1 г/ л, при   
плътността на тока до 200 А/ м2 – фиг. 1.

Основен недостатък на електрохимич-
ните процеси с противо е.д.н., при заряда 

на различните акумулатори и батерии, при 
производсто и експлоатация, с постоянен 
ток е не само големият преразход на елек-
троенергия, но и отделянето на киселинни 
или алкални аерозоли, които замърсяват 
околната среда. Освен това, при необслуж-
ваемите (без винтили за доливане на дести-
лирана вода) оловни акумулатори, при из-
ползането на постоянен ток се извършват 
нежелани електролизни процеси и се отде-
ля водород и кислород, което намалява ко-
личеството на електролита и  съответно по-
вишава активното вътрешно съпротивле-
ние на акумулатора и съответно зарядното 
напрежение, което влияе отрицателно при 
заряда и експлоатацията на акумулаторите.

Блоковата схема на Интелигентната  

Интелигентни системи 
и електротехнологии  с 
импулсен ток с компютърно 
управление

д-р Стоян Гишин- старши научен сътрудник по електротехнология
„Електротехнология“  ООД София

фиг. 1

система за импулсен ток с Рс управление и 
контрол е показана на фиг.2.

ИС с  Рс за управление се състои от блок 
за управление, блок за измерване на елек-
трически параметри, блок за изчисляване 
на електрически данни, блок за сравняване 

Подбор на подходящ метод за 
оценка 

20 юни 2019, Плевен 9

• Препоръчва се използването 
едновременно на няколко метода за 
оценка, за да се постигне пълнота и 
достоверност на анализа;

• Практиката показва, че най-
достоверни са резултатите, които се 
постигат чрез използване на 

методите, основани на приходите;
• Методът да отразява спецификите на оценявания 

обект;
• Всяка оценка е уникална.

Радостина Халачева
Експерт по интелектуална собственост 

Институт по полимери – БАН
rhalacheva@polymer.bas.bg

Институт по физикохимия
    „Акад. Р. Каишев” – БАН

rhalacheva@ipc.bas.bg

Методи за оценка на интелектуална 
собственост 2/2
• Методи, спадащи към специализирания подход - конструирани са 

по такъв начин, че да се приспособят към конкретен обект на 
интелектуалната собственост, за да могат по- прецизно да измерят 
неговата стойност 
• Методиката за оценка на патенти на базата на патентна информация;
• Методиката на Японското министерство на икономиката за оценка на 

стойността на марка;
• Методи на теорията на вероятностите – „екзотични“

• Метод на реалните опции
• Метод на биномните модели и симулациите „Монте Карло”

20 юни 2019, Плевен 8
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на изчислените параметри със зададените 
критерии за управление на положителни-
те токови импулси, съгласно специализи-
раната софтуерна програма, в зависимост 
от динамичното състояние на различните  
електрохимични процеси

Интелигентните системи за импулсен ток  
с Рс управление и контрол може да реали-
зира постоянен и  импулсен ток с различни 
възможности, форма на времедиаграмите 
на тока, съгласно разработените критерии, 
които са заложени в разработените специа-
лизирани софтуерни програми и защитени 
с патенти за изобретения, свидетелства за 
полезни модели, заявки за патенти за изо-
бретения и полезни модели в България и 
Германия, НОУ ХАУ и са показани на фиг. 3.

Получени резултати от приложение 
на    ИС за  импулсен  ток с Рс управление, 

съгласно приложените някои от оловните  
акумулаторни батерии тип HOPPECKE, Гер-
мания – фиг. 4;  Никел кадмиеви акумула-
торни батерии тип S B M 112-2  на фирмата 
S A F T - Швеция   и други. 

2. Автоматично непрекъснато или пери-

одично тестване на акумулатори и батерии 
за различни приложения: енергетика – фиг. 
5, транспорт, телекомуниакции, електромо-
били и други.

При непрекъснатото автоматично  

  фиг. 2
Където:
1. Рс 
2. Монитор
3. Принтер
4. Аналогово-цифров преобразовател – АЦП
5. Цифрово – аналогов преобразовател – ЦАП
6. Програмируем токоизточник –  ИС с Рс 
управление.
 7. Електрохимична система- ЕХС

Където:
I (A) електрически ток
Iз (р) положителен токов 
импулс
U (V) електрическо 
напрежение
U3i  напрежение при 
положителен токов импулс
∆ U3 изменение 
на напрежението на 
положителния токов импулс
U3i  напрежение на 
положителните токови 
импулси
U3i+1 следващ импулс 
на напрежение на 
положителните токови 

импулси
U3i+n n-ти импулс 
на напрежение на 
положителните токови 
импулси
Uk крайно напрежение 
на положителните токови 
импулси
t3 времетраене на 
електрохимичния процес
∆ t3  времетраене на 
измерваното изменение 
на напрежение на 
положителните токови 
импулси 
t3(p)i   времетраене на 
зарядния токов  импулс 

t3(p)i+1  времетраене на 
следващия положителен 
импулс 
t3(p)i+n  времетраене на 
n-тия положителен импулс 
tp  времетраене на 
отрицателен токов импулс 
Ip  отрицателен токов 
импулс
tpi+1  времетраене на 
следващия отрицателен токов 
импулс
tpi+n  времетраене на 
n-тия отрицателен токов 
импулс
Iз (Р)  ток за   
електрохимичния процес

фиг. 3

контрол и регистрация на параметрите при 
електрохимични процеси с противо елек-
тродвижещо напрежение:

I.  Промишлено  зареждане  на акумула-
торни батерии за електромобили при про-
изводството във  Фирма Meineng electric, 
Tianzi Lake town, Anji, Huzhou, Zhejiang, 
China, съгласно конфиденциалния лицен-
зионен договор от 2017г.

1. Времето за зареждане на активната 
маса на акумулаторите е съкратено от 4 дни 
на 3 и 2 дни.

2. Количеството електричество за заряд 
е намалено с около 10 %.

3. Зарядното електрическо напрежение 
е по-ниско през целия 2-3 дневен процес, 
спрямо стойностите на  напрежението при 
4 дневния режим с постоянен ток.

4. Количеството електроенергия е на-
малено с над 15 %, при 2-3 дневния режим, 
спрямо индустриално използваната техно-
логия с постоянен ток за 4 дни.

5. Количеството дестилирана вода за 
доливане след завършване на промишле-
ния заряд на акумулаторите е намалено 2-3 
пъти.

6. Произведените оловни необслужва-
еми акумулатори за електромобили, отго-
ворят  напълно на Националните китайски 
стандарти и на Европейските норми за но-
минален капацитет и на дефиниран разряд 
до 10,50 волта.

II. Зареждане, тестване, изпитания и 
възстановяване на електрическите харак-
теристики на акумулатори и батерии при 
експлоатация.

1. Електротехнологични изследвания   
при използване на импулсен ток с Рс упра-
вление за енергийна и екологична ефек-
тивност при електрохимичните процеси, 
за зареждане на активната маса при про-
изводство и експлоатация на различните 
акумулатори от различни електрохимични 
системи ( оловно киселинни, никел кадмие-
ви, литиеви и други ), различни  технологии 
на производство (микропорест сепаратор, 
AGM  технология, GEL технология и други 
) и за различни прилжения – електромо-
били, транспорт, автономно постоянно 
токово резервно електрозахранване в 
елекрически централи и подстанции, тяго-
ви електрически подстанции, банки, гари 
и автогари, охранителни системи и други, фиг. 4

фиг. 5
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тестване на акумулаторните батерии за 
енергетиката се задават на Рс основни-
те параметри на батерията, критериите 
за определяне динамичното сътояние на 
електрохимичната система, максимални и 
минимални стойности на независимото ав-
тономно електрозахранване и други. Кога-
то батерията не отговаря на изисквания на 
Наредбата, БДС и Европейските норми, Рс 
дава непрекъсната  визуална информация. 

3. Възстановяване на електрическите 
характеристики на различните акумулато-
ри и батерии, и удължаване на експлоата-
ционния живот на стартерни, тягови и ста-
ционарни акумулатори и батерии.

С изработените ИС с Рс управление и 
инсталираните специализирани софтуер-
ни програми за различните електротехно-
логии са постигнати иновативни процеси, 
продукти и услуги при:

1. При обслужваеми и необслужваеми 
акумулатори и батерии, изработвани по 
различни технологии.

1.1. Оптимално управление на заряда на 
различните акумулатори и батерии, неза-
висимо от степента на разреденост, сулфа-
тизация или карбонизация на съответната 
активна маса, показани на фигури №№ 6-16.

Анализът на получаваните резултати от 

тягови акумулатори и акумулаторни бате-
рии показва:

- чрез разработените специалицзирани 
софтуерни програми може да се задават 
различни параметри и критерии за про-
веждане и управление на различните елек-
трохимични процеси с и без противо елек-
тродвижещо напрежение.

- от показаните разпечатки от управля-
ващия Рс, се виждат различните циклогра-

ми на тока, напрежението и времетраенето 
на положителните токови импулси, което 
се дължи на разработените и реализирани 
иновативни критерии за оценка на дина-
мичното състояние на различните електро-
химични процеси.

 1.2. Намаляване на вредните електро-
химични процеси за електролиза на водата 
в акумулаторите, което е най-големия про-
блем при необслужваемите акумулатори и 
батерии за многократно съкращаване на 
живота на експлоатация.

Това се реализира, понеже електрохи-
мичните процеси се извършват при опти-
мални параметри – нормално електриче-
ско напрежение, при което не се извършва 
електролиза на водата, което е изключи-
телно добре, особено за необслужваемите 

фиг. 15

фиг. 6

използването на импулсен ток с Рс упра-
вление за електрохимичните процеси при 
производствено формиране, периодичен 
заряд по време на експлоатация, както и 
при възстановяване на електрическите ха-
рактеристики на стартерни, стационарни и 

фиг. 7

фиг. 8

фиг. 9

фиг. 10

фиг.11

фиг. 12

фиг. 13

фиг.14
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акумулатори и батерии, при които няма 
възможност за доливане на дестилирана 
вода.

Провеждането на процесите с импулсен 
ток са не само екологични, но по-ниското 
електрическо напрежение, гарантира зна-
чима икономия на електроенергия. 

1.3. Повишаване на бета модификация 
на оловния двуокис на положителната ак-
тивна маса на оловните акумулатори и ба-
терии, която е значително по-енергоемка.

По-високото съдържание на бета моди-
фикация на PbO2, подобрява значително 
електрическите и експлоатационни харак-
теристики на оловните акумулатори и бате-
рии, използвани за различни граждански и 
индустриални приложения.

1.4. Повишаване на номиналния капаци-
тет на стартерните, тяговите и стационар-
ните акумулатори и батерии, което е пока-
зано на фиг.16 .

От фигурата се вижда, че при всичките 

стартерни акумулатори, произведени с им-
пулсен ток с Рс управление,  с номинален 
капацитет от 44, 55, 62 и 75 А.ч. повишение-
то е от 5 до 9 %.

1.5. Подобряване на стартерната спо-
собност на оловните акумулатори, съглас-
но показаните резултати на фиг.17.

Резултататите показват, че стартерният 
акумулатор при разряд с 560 А, при минус 
18оС, съгласно изискванията на ЕN 60095-1, 
през всичките 10 секунди има по-високо 
разрядно напрежение с около 4%.Това е 
особено важно за акумулаторите и потре-
бителите, понеже стартерната способност 

е основната електрическа характеристика 
при ниски температури за бензиновите и 
дизелови двигатели.

1.6. Повишаване и гарантиране на екс-
плоатационния живот на стартерните и 
тягови акумулатори и батерии,  съгласно 
показаните сравнителни резултати от из-
питанията на фиг. 18 и 19.

От фигурата се вижда, че акумулаторът, 

произведен с импулсен ток, има не само 
по-голям номинален капацитет и по-дълъг 
експлоатационен живот, но през целия пе-
риод на изпитания над 325 цикъла, но е от-
дал много повече електроенергия. Това  га-
рантира ефективността на постояннотоко-
вото електрозахранване за различни цели. 

От фигура 19 се вижда, че тяговите аку-
мулатори, произведени с импулсен ток, 
имат не само по-голям номинален капаци-

тет и по-дълъг експлоатационен живот, но 
през целия период на изпитания над 1721  
цикъла, но са отдали много повече електе-
нергия. Това гарантира ефективността на 
постояннотоковото електрозахранване за 
различни граждански и индустриални цели   
– електромобили, електрокари, енергети-
ка, електрически подстанции, тягови под-
станции и други. 

1.8. не допуска отделяне на  киселинни и 
алкални аерозоли при процесите на заряд  
за замърсяване на околната среда. 

1.9. възстановяване на   електрическите 
характеристики над 95 %.

1.10. подобрява и  гарантира експлоата-
ционният живот на акумулаторите и бате-
риите – фиг.18 и фиг.19.

II. Получени резултати от приложение 
на  ИС за  импулсен  ток с Рс управление, 
контрол и регистрация на параметрите  
при електрохимични процеси без  противо 
електродвижещо напрежение:

Основните предимства за енергийната 
ефективност и екологичността на ИС с Рс 
управление при електрохимични процеси 
без  противо електродвижещо напрежение 
са показани на фиг. 20.

На фиг. 20 е показано изменението на  

електрическото напрежение  при електро-
екстракция на мед от бедни разтвори (око-
ло 1 г/л) с импулсенен ток с Рс управление и 
контрол. От получените данни се вижда, че 
електрическото напрежение не превишава 
2,1 волта, независимо от използвана висо-
ка плътност от 200 до 1200 А/м2 на тока, 
при електроекстракция на мед от бедни 
разтвори. Това показва, че електротехно-
логията с импулсен ток е енергоефективна 
и електрохимичните процеси се провеж-
дат при високи екологични условия и не 
се провеждат странични процеси на елек-
тролиза на електролита  и съответно не се  
отделят киселинни или алкални аерозоли.

С изработените ИС с Рс управление и 
инсталираните специализирани софтуер-
ни програми за различните електротехно-
логии са постигнати иновативни процеси, 
продукти и услуги при:

1. Рециклиране на металите Ag, Pb, Sb, 
Sn, Bi, Cu и други от вторични суровини и 
полупродукти – антимоново олово при 
преработка на отпадъчни оловни батерии  
и други от оловно производство.

2. Рециклиране на металите Ag, Pb, Sb, 
Sn, Bi, Cu и други от вторични суровини и 
полупродукти – сребърна пяна от оловно 
производство.

3. Рециклиране на ценни и благородни 
метали от отпадъчни електролитни раз-
твори с ниска концентрация на металите- 
под 1 %.

Разработената, изработена и окомплек-
тована опитна постановка за електроек-
стракция и електрорафинация на благо-
родни и скъпоструващи метали от електро-
литни и твърди отпадъци с импулсен ток с 
Рс управление е тествана в реални условия 
в „Монбатрисайклинг“ ЕАД, град Монтана.

Реалните токови импулси в зависимост 
от динамичното състояние на електрохи-
мичните системи при електроекстракция 
и електрорафинация на различни метали, 
реализирани по разработените критерии, 
съгласно инсталираните специализирани 
софтуерни програми, на преносим Рс са 
показани на фиг.21, 22, 23  и 24. 

Анализът на получаваните резултати 
от използването на импулсен ток с Рс уп-
равление за електрохимичните процеси 
при рециклиране на металите Ag, Pb, Sb, 
Sn, Bi, Cu и други от вторични суровини и 

фиг. 16

 фиг. 17

фиг. 18

фиг.19

 фиг. 20
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полупродукти – антимоново олово при 
преработка на отпадъчни оловни батерии, 
сребърна пяна  и други от оловно произ-
водство показва:
 чрез разработените специализирани 

софтуерни програми може да се задават 
различни параметри и критерии за про-
веждане и управление на различните елек-
трохимични процеси  без противо електро-
движещо напрежение.
 от показаните разпечатки от управля-

ващия Рс, се виждат различните циклогра-
ми на тока, напрежението и времетраенето 
на положителните токови импулси, което 
се дължи на разработените и реализирани 
иновативни критерии за оценка на дина-
мичното състояние на различните електро-
химични процеси.
 от показаните разпечатки от упра-

вляващия Рс, се вижда, че  електрическото 
напрежение при различните електрохи-
мични процеси без противо е.д.н. е винаги 
по-малко от 2,1 V, което гарантира енер-

гийна и екологична ефективност на разра-
ботената ИС, метод, критерии и електро-
технология.
  от показаните експериемнтални ре-

зултат ясно се вижда, че продължителност-
та на положителните токови импулси се 
определя автоматично от Рс, съгласно раз-
работени и инсталирани специализирани  
софтуерни програми за различните елек-
трохимични процеси, метали, електролити 
и съответно според концентрацията на ме-
талите в електролитните разтвори.

Разработените критерии за следене на 
динамичното състояние на различните 
електрохимични процеси с и без противо 
електродвижещо напрежение са ноу хау  
и са защитени като методи и устройства с 
патенти за изобретения и свидетелства за 
полезни модели в Република България и 
Федерална република Германия.  

Иновативните решения на горецитира-
ните интердисциплинарни проблеми, със      
значими ползи за индустриите на всяка 

държава, са осъществени след:
1. разработените и  изработени Интели-

гентни системи (ИС) с Рс управление чрез 
инсталиране на  специализирани софтуер-
ни програми за различните електротехно-
логии за металите

2. разработване и реализиране на кри-
терии за управление и контрол на им-
пулсния ток в зависимост от динамичното 
състояние на различните електрохимични 
системи, електротехнологии и изисква-
ния.

3. разработване и реализация на спе-
циализирани софтуерни  програми за раз-
лични електрохимични системи, електро-
технологии и изисквания

С изработените ИС с Рс управление и 
инсталираните   специализирани софтуер-
ни програми за различните електротехно-
логии са постигнати иновативни процеси, 
продукти и услуги при:

1. рециклиране на метали от твърди и 
електролитни отпадъци.

1.1 екологично и енергоефективно ре-
циклиране  на всички ценни и скъпостру-
ващи метали от отпадъци при преработка 
на оловни акумулатори над 98 % при ви-
соки екологични изисквания за повторна 
употреба в икономиката,  

1.2 екологично и енергоефективно ре-
циклиране  на благородни  и скъпострува-
щи метали от сребърна пяна от отпадъци 
от оловното производство над 98 % при ви-
соки екологични изисквания за повторна 
употреба в икономиката,  

1.3 икономия на електроенергия при 
електроекстракция и електрорафинация 
на металите, спрямо технологиите с посто-
янен ток.

 Изработени ИС с Рс управление и ин-
сталиран специализиран софтуер са реа-
лизирани иновативни процеси, продукти и 
услуги при:

1. при заряд на  акумулаторни батерии 
за електромобили при производството във  
Фирма Meineng electric, Tianzi Lake town, 
Anji, Huzhou, Zhejiang, China

2. при преобразуване на електрическа 
енергия от ВИЕ, заряд на акумулаторни  ба-
терии, съхранение и реалиазция на енер-
гията  във фирма „ЕМАГ ЕООД-Перник

3. периодично и  непрекъснато тестване 
и заряд на стационарни акумулаторни ба-

терии в  МОНБАТ АД Монтана.
4. Разработените  електротехнологии  с 

импулсен ток с РС  управление се реали-
зират в Китай, съгласно договор от 2017 г. 
с НИНГБО Технологичен университет, град 
Нингбо

5. Изработената интелигентна система 
с Рс управление чрез специализиран соф-
туер за електроекстракция и електрора-
финация на ценни метали  Ag, Pb, Sb, Sn, 
Bi, Cu и други  от електролитни и твърди 
отпадъци, които замърсяват въздуха, зе-
мята и въздуха, е съгласно ДБФП от ЕС № 
BG16RFOP002-1.002-0684  от 31.07.2017 г.

6. Разработените и реализирани елек-
тротехнологии  с импулсен ток с Рс упра-
вление са описани в монографията  „Елек-
трохимични процеси с импулсен ток с 
компютърно управление“, се издава на ан-
глийски език от германското Академично 
издателство  LAMBERT Academic Publishing, 
Germany, 2019

ИС за импулснния ток, електротехно-
логиите с Рс управление, контрол и регис-
трация на параметрите и резултатите при 
електрохимични процеси със и без про-
тиво електродвижещо напрежение са ин-
телектуална собственост и са защитени с 
патенти и полезни модели.
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ТРЕТАТА ВЪЛНА –
ТЕНДЕНЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МЕДИЦИНАТА

Роксандра Памукова – Майкълсън
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Алвин Тофлър: Първа, Втора 
и Трета вълна

 Третата вълна е постиндустриалното общество, към което 
преминаваме 

 Сегашните кризи не са на преразпределението, нито на свръх-
или недостатъчно производство, или на ниска 
производителност, а такива на преструктуриране – рухването на 
старата иконoмика от ерата на Втората вълна и възникване на нова 
икономика на Третата вълна, която действа по съвсем различни 
принципи.
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Преход от Втората вълна 
към Третата вълна
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II ВЪЛНА
Индустриализация и масовизация:

Масово производство
Медии за масова комуникация
Обществено здравеопазване за 

масите 

III ВЪЛНА
Индивидуализация около нужди:
По-малки производствени серии 

Демасовизация на медиите
Индивидуализирана медицина
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АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ за изследване  
на комплексните процеси

Seite  4

YOUR LOGO
Seite  5

Третата вълна: политиката и 
здравеопазването, А. Тофлър

Глобализация срещу локализация

 “Ляв” и “десен” стават 
анахронизъм – те имат отношение 
към това как е разпределено 
богатството в индустиална система 
на Втората вълна. Затова борбата 
между тях прилича на спор кой да 
седне на шезлонга на потъващ 
пътнически параход.
 Глобално сътрудничество по 

ключови проблеми за 
здравеопазването.
 Навлизане на регионални партии в 

Германия, Холандия, Дания и др. Те
лобират по-адекватно за 
подобряване на здравеопазването
по региони като Бавария. Те са с 
местен фокус и се отчитат на хората, 
за да бъдат преизбрани.

YOUR LOGO
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Deloitte: 2019 Global health care 
outlook. Shaping the future

Промоция на здравето

 Докладът от 2019 г. за бъдещето на 
глобалното здравеопазване 
акцентира върху нарастването на 
броя на застаряващи хора и на ХНЗ. 
Фокусът в здравните системи на 
развитите държави се измества от 
краткосрочното лечение на 
заболяванията към дългосрочни 
програми за промоция на 
здравето и екологията.

 Пример: международните 
законодателни инициативи за 
ограничаване на тютюнопушенето и 
коректното обозначаване на състава 
на храните и алергените в ЕС.
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Третата вълна и икономиката

 Жак Атали: През 1991 г. става основател и първи ръководител 
на  Европейската банка за възстановяване и развитие

 Предпоставки за предстояща глобална финансова криза: 
публичният и частният дълг в най-богатите 44 държави достигна 
235% от БВП през 2017 г. срещу 190% през 2007.
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Икономически лекарства 
за фирми и граждани

 Жак Атали: спешно намаляване на всички дългове

 Днешните икономически кризи във фирмите и институциите са 
приписвани на ниската производителност, на мързеливия 
работник, на неумелото ръководство, на неподходящото 
инвестиране и др. Нито една от тези диагнози не отговаря на 
фактите. Сегашните кризи са на преструктурирането.
Преминаваме към базирани върху информация,  
индивидуализирани продукти и разпределение на стоки и 
услуги.
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Economist Intelligence Unit:
World Bank (2019)

 Според данните на Световната банка разходите за обществено 
здравеопазване в ЕС биха могли да скочат от 8% от БВП през 
2000 г. до 14% през 2030 г. и да продължават да нарастват след 
тази дата. 

 Основната грижа на европейския здравен сектор е да намери начини 
да балансира бюджетите и да ограничи разходите.
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Economist Intelligence Unit: Тhe Future 
of Healthcare in Europe 2030 

5 екстремни сценария за европейско здравеопазване (2030): 

i. Технологията триумфира и лекува хронични заболявания, 
докато електронното здравеопазване заема видна роля в ЕС 
управление на здравеопазването;

ii. Европейските държави обединяват усилията си за създаване 
на единна паневропейска система на здравеопазване;

iii.Засилва се фокуса и финансирането на превантивната 
медицина 

iv.Европейските системи на здравеопазване се насочват към 
уязвимите членове на обществото;

v.Европейските държави приватизират цялото здравеопазване, 
включително неговото финансиране.

Seite  10
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Социални причини за намаляване на 
раждаемостта и застаряване на 
населението 

3 вълна

 Увеличаване на образоваността на 
жените. Промяна на ценности и роли 
от майки към професионалисти.
 Противозачатъчни средства, 

планиране на семейството.
 Нестабилност на семействата.
 Урбанизация – намаляване на 

жилищна площ.
 Страх от намаляване на природни 

ресурси, в т.ч. храна, вода, енергия.
 Намаляване на заетостта и 

икономическа криза. Усещане за 
безнадеждност. 
 Роботизация и автоматизация на 

информационното общество – нужда 
от по-малко хора за селско 
стопанство и бизнес.

YOUR LOGO

ООН 2017 

Seite  12

YOUR LOGO

Обща тенденция на застаряване на 
населението по света по райони

Seite  13

YOUR LOGO

ЕС: Възрастова структура на 
населението в ЕС 2016 г. и 2080 г.
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Третата вълна: превенция и 
индивидуализирана медицина

Персонализирана медицина

 Трансформация на системата за  
здравни грижи в периода до 2025
– фокус към превенцията и 
природосъобразния начин на 
живот.
 Реактивното управление на 

здравето ще бъде заменено от 
свързан с генома жизнен план, 
където лечението на симптомите 
да отстъпи на наблюдение и 
превенция.
 Системата ще е фокусирана за 

постигане на по-добри 
резултати за индивида, а не за 
масите
 Персонализирана медицина с 

точна диагностика, адаптирани 
терапии и адекватна комуникация 
към всеки пациент.

YOUR LOGO
Seite  16

Третата вълна: геномната революция

Персонализирана медицина

Цялостното секвениране на 
човешкия геном (WGS) 
идентифицира едновременно:

 индивидуални генетични 
вариации и мутации
 генетична предразположеност 

към наследствени заболявания.

Важeн подход на прецизираната
персонализирана медицина.

YOUR LOGO

Технологии на третата вълна: 
Роботизация в медицината

Роботи (2019)

 Болници в Белгия имат робо-
рецепционисти от вида Pepper, 
високи 1,20 м.

 С увеличаването на резистентните 
на антибиотици бактерии и 
огнищата на инфекции като Ебола 
здравни заведения започват да 
използват роботи за дезинфекция 
на повърхности и почистване.

 Робо – асистенти за повдигане от 
леглото

 Робо-рехабилитатори

YOUR LOGO
Seite  18

Рискове: FDA Роботи в хирургията

Роботи в хирургията

 FDA, USA проучва съобщения за 
неуспехи и неизправности в 
роботизираната хирургия.

 Проблеми: Проучване установи, 
че при около 3% от операциите 
между 2005 г. и 2014 г. е имало
някакъв проблем; От тях  21% са 
свързани с различни аварии при 
роботите. 
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Роботизираното здравеопазване 
навлиза в болниците, 07.05.2019 

Medical Xpress

“Ако живеете в голям град като Сан 
Франциско, Чикаго или Ню Йорк, 
може да срещнете медицински 
роботи в болниците.
Ако Ви се предложи 

роботизирана хирургия, няма 
нужда да се разстройвате.
Проведете честна дискусия с 
Вашия лекар и обмислете всички  
опции. Роботизираните здравни 
грижи могат да бъдат много по-
изгодни. Най-важното е да се 
уверите, че получавате 
възможно най-висококачествено 
здравеопазване и се уверете, че 
разбирате всички рискове -
роботизирани и други.”

YOUR LOGO
Seite  20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ТРЕТАТА ВЪЛНА

 Западните култури се притесняват от 
генералните размествания на пластовете в 
следствие на Третата вълна, а източните 
отчитат, че тe може да доведат до големи 
възможности.

 Кризите не трябва да ни плашат, а да ни 
мобилизират. Най-добре ще се справят 
лидерите на промeните, които планират и 
управляват рисковите ситуации, възползвайки 
се от новите възможности. 

Възможности за финансиране 
на иновации през 2019 г.

Eвгений Иванов
Директор

Офис за технологичен трансфер “ЕвроТехТранс”

20 юни 2019 г., гр. Плевен

Споразумение за партньорство

Оперативна 

програма 

“Иновации

и

конкурентно-

способност”

МИЕТ

Оперативна 

програма

“Региони в

растеж”

МРРБ

Оперативна 

програма

“Развитие на 

човешките 

ресурси”

МТСП

Оперативна 
програма

“Транспорт
и

транспортна
инфраструк-

тура”

МТИТС

Оперативна 
програма

“Околна среда”

МОСВ

Оперативна 
програма

“Наука и 
образование 

за
интелигентен

растеж”

МОМН

Оперативна 
програма

“Добро 
управление”

МФ

Трансгранични програми

Транснационални програми

Програми през програмния период 2014-2020 г.

Програма за морско дело и рибарство

Програма за развитие на селските райони
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Фокус на настоящия програмен период – иновации и 
финансов инженеринг

 Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” –
грантови схеми за фирми

 Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен 
растеж” – грантови схеми за НИРД организации и университети

 Фонд на фондовете:
 Финансов инструмент за микрокредитиране със споделен 
риск – ОП “РЧР”
 Фонд за ускоряване и начално финансиране 
(Seed/Acceleration and Start-up Fund) - ОПИК
 Фонд Мецанин/Растеж
 Фонд за технологичен трансфер
 Фонд за рисков капитал
 Фонд за градско развитие – ОП “Региони в растеж“
 Early Stage Fund(s) with an Acceleration Compartment (EIF)

 София Тех Парк

Основни инструменти за развитието на иновации 2017-2023 г.:

Фонд за технологичен трансфер (1)

Източник: Фонд на фондовете

Фонд за технологичен трансфер (2)

Източник: Фонд на фондовете

Оперативна програма “Иновации и 
конкурентноспособност” 2019-2020 г.

1. Развитие на регионални иновационни центрове
Период на кандидатстване: юни – септември 2019 г.

Бюджет: 115,6 млн. лв.; грантове от 1,5 до 7,0 млн. лв. (50-90%)

2. Развитие на иновационни клъстери
Период на кандидатстване: юли – октомври 2019 г.

Бюджет: 29,9 млн. лв.; грантове между 200,000 – 1,5 млн. лв. (65-80%)

3. Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 
предприятия

Период на кандидатстване: септември – ноември 2019 г.

Бюджет: 117,3 млн. лв.; грантове между 100,000 – 1 млн. лв. (25-90%)

4. Дигитализация на МСП
Период на кандидатстване: ноември 2019 г. – януари 2020 г.

Бюджет: 58,7 млн. лв.; грантове между 100,000 – 1,5 млн. лв. (25-90%)
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Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси” 2019 г.

1. Транснационални партньорства

 Бенефициенти: Всички доспустими кандидати по приоритетни оси (ПО) 1, 2 и 
3 на ОП РЧР

 Задължителни дейности:
 Организация на семинари, работни дискусии и обучения за насърчаване 

обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи
 Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни 

при разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри 
практики 

 Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги
 Оценка на постигнатите резултати 
 Разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или 

негативни)
 Допустими разходи: персонал, ДМА, ДНА, услуги, непреки разходи
 Размер на финансирането: от 50 000 до 150 000 лв. (100%)
 Бюджет на грантовата схема: 30,6 млн. лв.
 Период на кандидатстване: септември – ноември 2019 г.

Оперативна програма “Околна среда” 2019 г.

1. Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на 
управлението на отпадъците

Период на кандидатстване: втората половина на 2019 г.

Допустими дейности:
 Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с 
цел събиране, синтезиране, разпространение и прилагане на нови, 
нетрадиционни успешни мерки, добри практики и/или управленски подходи в 
областта на управлението на отпадъците

 Въвеждане на нови технологии и организиране на информационни 
кампании, насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и 
формирането на общество с нулеви отпадъци („zero waste“ society)

Максимален бюджет на проект:
 200 000 евро (de minimis)

1. Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на 
оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за 
иновации“ (информация към 6 март 2019 г.)

 Цел: иновации в селското стопанство и ХВП
 Бенефициенти: оперативни групи за изпълнение на конкретен 

иновативен проект, учредени като дружества по смисъла на чл. 357-364 
от ЗЗД

 Допустими дейности:
 Осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на 

иновативния проект
 Преки дейности за изпълнение на иновативния проект

 Срок за изпълнение: до 4 години от датата на сключване на договор, 
но не по-късно от 1.09.2023 г.

 Размер на финансирането: до 880 110 лв. (100% за текущи и 
неинвестиционни разходи и 60% за преките инвестиционни разходи)

 Бюджет на грантовата схема: 39 116 000 лв.
 Период на кандидатстване: октомври-декември 2019 г.

Програма за развитие на селските райони 2019 г.

1. Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения
Приключила (11 подадени проекта)

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=522

2. Изграждане и развитие на центрове за компетентност
Приключила (33 подадени  проекта)

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=538

3. Изграждане на регионални научни центрове
Период на кандидатстване: юли – ноември 2018 г.

Бюджет: 100 млн. лв. 

4. Уникални научни инфраструктури
Период на кандидатстване: август-декември 2018 г.

Бюджет: 44 млн. лв. 

Оперативна програма “Наука и образование за 
интелигентен растеж”
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 Търсенето на патентна закрила 
продължава да нараства: над 174 000 за-
явки (+4,6%) са подадени в Европейското 
патентно ведомство (ЕПВ)1 , според го-
дишния отчет на институцията за 2018г.
 Почти всички от 20-те страни 

членки, които водят в броя на заявките, 
показват ръст и през 2018.
 Европейските компании отчитат 

повече заявки в ЕПВ, но по-малко в гло-
бален мащаб.
 САЩ остават страната с най-мно-

го заявки – пред Германия и Япония.
 Намален брой заявки за европей-

ски патенти от страна на Китай
 Siemens остава top spot заявител, 

следвана от Huawei и Samsung
 EПВ продължава да увеличава 

продукцията си в отговор на повишеното 
търсене – броят на издадените патенти е 
нараснал с  21%

 Президентът на ЕПВ Кампи-
ньош: „Годишният доклад на ЕПВ показ-
ва, че търсенето на защита за европей-
ските патенти е голямо, продължава да 
нараства и идва от всички големи индус-
триални региони на света. През 2018 г. 
Европа отново се доказа като изключи-
телно атрактивен пазар за технологи-
ите на европейския и международен биз-
нес.”

Мюнхен, 12 март 2019 – Броят на за-
явките за европейски патенти, подадени 
пред Европейското патентно ведомство е 
нараснал с 4,6% през изминалата година, 
достигайки цифрата от 174 317 (сравнено 
с 2017 г.: 166 594) Фиг.1 Годишният доклад 
на ЕПВ за 2018 г. показва нарастване в 
заявките за патенти от страна на всички 
главни индустриални  региони,  но  евро-
пейските  компании  си  остават  лидери  
на собствения пазар, като 47% от всич-
ки заявки произхождат от 38-те  страни 
членки на Европейската патентна орга-
низация (ЕПО)/. Азиатските компании 
(вкл. Китай, Япония и Южна Корея) също 
показват ръст – 22.6% (в сравнение с 2017 
22.1%). САЩ остават лидер като страна 
заявител, с 25% от всички подадени иска-
ния за регистрация на патенти пред ЕПВ, 
следвани от Германия, Япония, Франция 
и Китай. През 2018 г. ЕПВ е публикувало 
127 625 сертификата за европейски па-
тентни (с 21% повече от 2017). 

  1За ЕПВ – С почти 7 000 служители, Европейското 
патентно ведомство /ЕПВ/ е една от най- големите 
публични институции в Европа. С централен 
офис в Мюнхен и други в Берлин, Брюксел, Хага 
и Виена, ЕПВ е създадено с идеята да се заздрави 
сътрудничеството в областта на патентната 
система в Европа. Чрез централизираната 
процедура за издаване на европейски патенти, 
управлявана от ЕПВ, изобретателите имат 
възможността да получат високоефективна 
патентна закрила в 44 страни с 700 млн. население, 
по-голямата част от което активни потребители. 
ЕПВ е освен това световният лидер по отношение 
на предоставянето на патентна информация и 
извършването на специализирани търсенията в 
областта на патентите.

Заявките 
за европатенти 
през 2018 г. 

Повече европейски компании и изобретатели са 
подали заявки за европейски патенти през 2018 г.

Възможности за сътрудничество и партньорство

 Трансгранични програми 
 Програмата COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and 

Medium-sized Enterprises) - 2,3 млрд евро
 Програмата за заетост и социални иновации - 815 млн евро
 Програмата Erasmus+ (14,8 млн евро) 
 Програмата Horizon 2020 - 79,4 млрд евро
 Програмата Creative Europe – 1,46 млрд евро
 Програмата INTERREG Europe 2014-2020 (наследник на Програмата 

INTERREG IVC) - 359 млн евро
 Balkan-Mediterranean Programme 2014-2020 - 28,3 млн евро
 Транснационалната програма за река Дунав 2014-2020 - 202,1 млн 

евро

За контакти

Евгений Иванов
Директор
Офис за технологичен 
Трансфер “ЕвроТехТранс”

бул. “Витоша” 39, ап. 22, София 1000

Моб. : 0896 630 393

E-mail: E.Ivanov@euroconsultants.com.gr

Интернет: www.eurotechtrans.eu
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Ръст на заявките от страна на 
европейски компании

Компании от страните членки на ЕПО 
са подали с 3,8% повече заявки за евро-
пейски патенти през 2018 и най-много 
от 2010 г. насам. Заявките от тези страни 
наброяват 40% от целия обем официални 

искания за патенто-
ване на изобретения 
през ЕПВ – повече от 
Китай, Япония и Южна 
Корея взети заедно.

Значителен ръст 
се наблюдава от стра-
ните с традиционно 
ниски обеми на за-
явките – Сингапур 
(+20,2%), Австралия 
(+16,3%), Руската Фе-
дерация (+13,4%), Ки-
тайско Тайпе (+8,9%), 
Канада (+5,5%) и Из-
раел (+4,9%). Фиг.2

Тенденция при 
европейските 
държави: Герма-

ния, Швейцария, Обединеното 
Кралство, Швеция, Дания и Белгия 
показват солиден ръст

Наблюдава се ръст и при европей-
ските икономики със средни обеми при 
заявките, като например Дания (+14,4% 
в сравнение с +12,6% през 2017), Бел-

гия (+9,7%), Испания 
(+6,3%) и Австрия 
(+3,8%) регистрират 
най-високи обеми, 
които следват увели-
чаване на обемите от 
предходните години.

Също така се на-
блюдава много голям 
растеж по отношение 
на заявките от страни 
с традиционно малки 
обеми по отношение 
подаването на иска-
ния за издаване на 
патенти. Такива са на-
пример Ирландия – с 
21,4% повече, основ-
но в областта на фар-
мацевтичната индус-
трия и медицинските 
технологии, както и 

технологиите за умни 
превозни средства. 
Заявките от Порту-
галия са нараснали 
с 46,7%, като тук се 
отбелязва ръст при 
заявките за патенти в 
областта на граждан-
ския транспорт. Пол-
ша (+19,7%), Чехия 
(+17,5%) и Норвегия 
(+14,9%) също отбе-
лязват значим напре-
дък.

Водеща сфера на 
иновациите при 
медицинските 
технологии – бърз 
растеж на знани-
ето, свързано с 
хуманната меди-
цина и природните науки 

Медицинските технологии си оста-
ват областта на технологиите, откъдето 
идват най-много заявки за изобретения 
пред ЕПВ (с ръст от 5% през 2018), отново 
следвани от дигиталните комуникации и 
компютърните технологии. Фиг. 3

Европа е добре позиционирана в 
широк спектър от технологии

Цифрите по отношение на водещите 
технически отрасли показват, че Китай и 
Южна   Корея   се   представят   силно   
в   областта   на   информационните   и 
комуникационни технологии. Едновре-
менно с това повечето страни членки на 
ЕПО, САЩ и Япония демонстрират по-
голямо разнообразие в сферите на ино-
вации: транспорт – моторни превозни 
средства, летателни машини, влакове и 
кораби – са отново областта с най-мно-
го заявки за изобретения (59%) от Евро-
па, като 7 от водещите предприятия в 
областта на транспорта са европейски. 
Това се потвърждава и от едно наскоро 
проведено проучване на ЕПВ относно 
разпределението по икономически сфе-
ри – при самозадвижващите се машини 

Европа и САЩ държат първенството с 
1/3 от патентните заявки, много преди 
Япония (13%), Южна Корея (7%) и Китай 
(3%). Много от най-големите 25 заявите-
ли от сектора на самозадвижващите се 
превозни средства не са традиционни 
автомобилни или транспортни компа-
нии, а такива от областта на информа-
ционните и комуникационните техноло-
гии или телекомуникационни фирми.

Годишният  доклад  също  така  показ-
ва, че  европейските  компании  са  силно 
представени от изобретенията в облас-
тта на природните науки – биотехноло-
гии и фармация.

Siemens е водач сред 
технологичните компании

Siemens е водач като патентен заяви-
тел през 2018 с 2 493 искания за издаване 
на патенти (последният път компания-
та беше първа през 2011 г.), разменяйки 
си първото място с Huawei, която ста-
на втора. Следват Samsung, LG и United 
Technologies. В първите  10  влизат  4  ком-
пании от Европа, 3  от САЩ, 2  от Републи-
ка Корея и 1 от Китай. Фиг. 4

Фигура 1

Растеж на патентните заявки

Фигура 2

Произход на патентните заявления

Фигура 3

Области с най-много заявления
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Всяка пета заявка за европейски 
патент е от малко или средно 
предприятие (МСП)

Една разбивка по категории на заяви-
телите показва, че 71% от подадените ис-
кания за издаване на патенти с действие 
на територията на Европа са подадени от 

Фигура 4

Топ десет на заявители 2018

Фигура 5

Количество на кандидатите по категории

големите компании, 20% от МСП и самите 
изобретатели и 9% от университети и пуб-
лични изследователски организации. Фиг.5 

Почти 128 000 издадени 
европейски патента

Благодарение на професионализма и 
високата мотивация 
на своите служите-
ли, ЕПВ успешно по-
среща нарастващото 
търсене на услугите 
и продуктите, кои-
то предоставя. Това 
позволи ведомство-
то да публикува 127 
625 свидетелства за 
европейски патент-
ни през 2018 г. – с 
21% повече в срав-
нение с 2017 г., която 
от своя страна над-
хвърли с 10% резул-
татите за 2016 г.



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.

Ü 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.
Ü ФНТС е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност 
"ИНОВАТИКС" ЕООД с предмет на работа инженерно-внедрителска дейност.
Ü 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

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


