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Издание на Съюза на изобретателите в България

Структура
и динамика
на патентите
за изобретения
в България
за периода
2001-2018
50 години от
първата стъпка
на Луната
Най-великото
пътешествие

Съюзът на изобретателите в България е създаден
през 1932 година и възстановен през 1990 година и
обединява изобретатели, патентни специалисти, селекционери и новатори от всички области на техниката за защита на техните професионални права и интереси и
работи за издигане равнището на тяхната квалификация.
Съюзът на изобретателите в България осъществява своите
цели и задачи като:
 организира и провежда семинари, курсове, конференции,
изложения на изобретения и иновации и обсъждания на нормативни документи за иновационната политика на страната и
изобретателската дейност на независими изобретател и и научно-изследователски структури;
 извършва международна дейност;
 участва в реализирането на проекти по различни 		
програми;
 извършва издателска дейност.
Към Съюза на изобретателите в България е сформиран Центърът за развитие на интелектуална собственост и технологичен трансфер (ЦРИСТТ) tzristt@abv.bg, който също е сдружение
с нестопанска цел. Предмета на дейност на ЦРИСТТ е да развива, подпомага и съдейства на иновационния процес в цялостното му развитие - от идеята до пазарната реализация.
Списание “Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ” е научно-приложно и информационно издание на Съюза на изобретателите в България, което отразява дейността на Съюза - провеждане на семинари, курсове, конференции и други събития,
организирани от него и публикува доклади, статии и други материали за изследвания в областта на закрилата на обекти на
индустриална собственост, упражняване на правата върху тях
и трансфера на същите.
3а контакти:
office@sibulgaria.org
www. sibulgaria.org
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Структура и динамика на патентите за изобретения в България за периода 2001-2018
доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева
гл. ас. д-р Венцислава Александрова Николова-Минкова
Разработката е посветена на изследване на българската и чуждестранна патентна активност в България, измерена чрез брой патенти за изобретения, за периода 2001-2018 г. Проведени са анализи на
структурата и динамиката на патентоването и са разкрити тенденциите на технологично развитие по технологични области и направления – класификационните индекси на Международната патентна класификация. Въз основа на резултатите и оценките от анализите са направени съответни изводи и прогнози.
Настоящото патентно проучване показва разнообразните възможности и целесъобразното използване
на патентната статистика в качеството й на икономически индикатор при анализ на технологично развитие по технологични области и направления. Изследването може да се използва като полезен инструмент при информационното обезпечаване на управленски решения, насочени към мониторинга на техническия прогрес и към научно-технологичното и иновационно развитие на България.

Structure and dynamics of patents for inventions in Bulgaria for the period 2001-2018

Структура и динамика
на патентите за изобретения
в България за периода
2001-2018

Assoc. Prof. Dr. Rumyana Ivanova Georgieva - TU-Gabrovo
Ch. Asssistant. Dr. Ventsislav Alexandrov Nikolova-Minkov
The research is devoted to the study of Bulgarian and foreign patent activity in Bulgaria, measured by the
number of patents for inventions, for the period 2001-2018. the classification indexes of the International Patent
Classification. Based on the results and estimates from the analyzes, appropriate conclusions and estimates are
made. This patent study shows the various possibilities and appropriate use of patent statistics as an economic
indicator in the analysis of technological development by technological fields and areas. The research can be
used as a useful tool in providing information for management decisions aimed at monitoring of technical
progress and to the scientific and technological and innovative development of Bulgaria.

доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева,
ТУ-Габрово
гл. ас. д-р Венцислава Александрова
Николова-Минкова, ТУ-Габрово
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Най-великото пътешествие

инж. Александър Тацов

Статията описва най-великото пътешествие на човешкия род, в светлината на петдесетгодишния му
юбилей: напускането на околоземното пространство и достигането до Луната. Оттам за пръв път хората
ще видят отдалеч родната планета да изгрява, в цялото си великолепие, над мръсносивия хоризонт.
Проектът „Аполо“ и досега остава най-големият научно-технически проект в историята на човечеството. Лунните експедиции са разгледани в исторически, технологичен и политико-икономически аспект. Показано е развитието на ракетната техника, от древни времена до началото на лунната епопея (1961-1969).
Първите космически полети, първите пилотирани полети, развитието на новите технологии, началото
и развитието на лунната гонка във времето и събитията. Описани са лунните програми на СССР и САЩ,
научното, техническото, икономическото, инфраструктурното и организационното им обезпечаване. Извършен е сравнителен анализ на двата подхода. Подробно са разгледани всички американски полети до
Луната, както и предходните експедиции. Разгледани са и всички успешни и неуспешни съветски полети
във връзка с лунните им проекти. Направен е опит да се анализират всестранно причините за краха на
съветската програма.
Загубата на лунната гонка ще ознаменува началото на една съдбоносна деградация в съветската система. Непомерното и задълбочаващо се икономическо свръхнапрежение ще я доведе до перманентна
криза. След три десетилетия Съветският съюз ще колапсира, което ще разтърси света.

The greatest voyage

eng. Alexander Tatzov

The article describes the greatest journey of the human race, in the light of its fiftieth anniversary: leaving
Earth and reaching a foreign, lifeless world. There for the first time, people will see from afar the home planet
rising, in all its splendor, above the dirty gray horizon.
The Apollo project remains the largest scientific and technical project in human history to date. Moon
expeditions are considered in historical, technological and political-economic aspect. The development of rocket
technology from ancient times to the beginning of the lunar epic (1961-1969) is shown. The first space flights,
the first manned flights, the development of new technologies, the beginning and evolution of the lunar race in
time and events. The lunar programs of the USSR and the USA, their scientific, technical, economic, infrastructural
and organizational resources are described. A comparative analysis of the two approaches was carried out. All
American flights to the moon and previous expeditions are discussed in detail. All successful and unsuccessful
Soviet flights in connection with their lunar projects were also considered. An attempt was made to analyze
comprehensively the reasons for the collapse of the Soviet program.
The loss of the lunar race will mark the beginning of a fateful degradation in the Soviet system. Excessive and
deepening economic pressures will lead to a permanent crisis. In three decades, the Soviet Union will collapse,
shaking the world.
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Въведение

Без съмнение патентите са важна съставна част от днешния икономически живот. Известно е, че липсата на изключителни права насърчава имитациите, което до голяма степен демотивира бизнеса
от иновационно развитие. Наличието на
патентна закрила по правило ограничава
имитационната и насърчава иновационната конкуренция. Като единствен легално признат монопол патентите са движещ
фактор за иновации и тяхната мисия е да
стимулират човешкия интелект и бизнеса
за повече иновации.
Финансовият потенциал на патентите
е предпоставка за успешна дейност на
патентопритежателите, за реализиране
на по-нататъчни инвестиции от тяхна
страна и съответно за постоянни изгоди и конкурентни предимства за тях във
времето [1].
Патентно-базираните индикатори са
едни от най-често използваните показатели за проучване на състоянието и динамиката на технологично развитие и за
измерване резултатите от научноизсле-

дователската дейност на международно,
регионално, национално, отраслово и
институционално равнище [2], [3], [4], [5].
Като индикатор за степента и посоката на технологично развитие в икономиката, патентите характеризират иновационния потенциал на дадена страна и
нейния капацитет да използва собствени и чужди знания и да ги трансформира в потенциална икономическа полза.
В тази връзка анализът на националното
и чуждестранно патентно присъствие в
дадена държава придобива важно значение. Като подходящ обект за многоаспектни икономически анализи, патентната статистика представлява уникален
информационен ресурс със стратегическо значение [6].
Основната цел на настоящото изследване е, чрез проучване на българската и
чуждестранна патентна активност за периода 2001-2018г., измерена чрез брой
патенти за изобретения в България, да се
определят структурата и динамиката на
патентоването и да се разкрият тенденциите на технологично развитие: общо,
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по технологични области (разделите на
МПК) и по технологични направления
(класовете на МПК), и въз основа на резултатите и оценките от анализите да се
направят съответни изводи и прогнози.

1. Общ анализ
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12,9%. Влияние върху тази тенденция
са оказали средногодишното нарастване на патентите с чуждестранни притежатели (16,1%) и в много по-малка степен средногодишното нарастване на патентите с български притежатели (1,7%).
Основното деление на МПК са осемте раздела: А – Човешки потребности;
В – Технологични процеси, транспорт;
С – Химия и металургия; D – Текстил и
хартия; Е –Строителство, минно дело;
F – Механика, осветление, отопление,
двигатели и помпи, оръжие и боеприпаси;
G – Физика; Н – Електричество.
В Таблица 2 се съдържат изчерпателни
данни за патентната активност на българ-

За набиране на данни за патентната
активност са ползвани месечните издания на Официалния бюлетин на българското патентно ведомство [7], в които се
публикуват библиографски данни според
Международната патентна класификация (МПК) [8] за всички издавани патенти
в България, както и за валидизираните
европейски патенти с чуждестранни притежатели с действие на теТаблица 1
риторията на България.
Патентната активност в
Патенти за изобретения в България на български и
чуждестранни
притежатели за периода 2001-2018 г., брой
България за периода 20012018г. (обща, чуждестран- притежател чуждестранни
български
общо
на и българска) е предста/година
притежатели
притежатели
вена на Таблица 1 и Фиг.1.
2001
288
134
422
През изследвания период
2002
246
133
379
са издадени общо 24 167
2003
211
103
314
патенти, преобладаващата част от които – 22 567
2004
229
85
314
броя (93,4%) принадлежат
2005
419
78
497
на чуждестранни притежа2006
863
69
932
тели, а на български – 1600
2007
1214
67
1281
броя (6,6%). Патентите с
чуждестранни притежате2008
1229
94
1323
ли в преобладаващата си
2009
1361
134
1495
част (98,8%) са издадени от
2010
1622
120
1742
Европейското патентно ве2011
1557
64
1621
домство (не в България), но
са валидизирани с дейст2012
1920
67
1987
вие на територията на Бъл2013
1894
69
1963
гария. Ясно се откроява
2014
1625
59
1684
промяната, която настъпва
2015
1687
34
1721
след 2004г. Общата патентна активност започва да се
2016
1840
40
1880
определя изцяло от чуж2017
2157
79
2236
дестранната.
2018
2205
171
2376
Съществени
разлиобщо
22567
1600
24 167
чия се наблюдават в ско%
93,4
6,6
100,0
ростта на развитие на
патентоването.
Общият Забележка: 98,8% от патентите на чуждестранните
брой патенти отбеляз- притежатели са издадени от Европейското патентно
ва тенденция на нара- ведомство и са валидизирани с действие на територията на
стване средногодишно с България.

Фиг.1. Динамика на патентната активност в България през периода 2001-2018 г.

Таблица 2
Патенти за изобретения на български и чуждестранни притежатели в България,
общо и по разделите на МПК, за периода 2001-2018 г., (брой и относ. дял)
A

B

C

D

E

F

G

H

общо

раздел /
година

ч

б

ч

б

ч

б

ч

б

ч

б

ч

б

ч

б

ч

б

2001

74

27

22

17

138

14

3

1

7

18

14

32

14

10

16

15

422

2002

59

27

26

18

105

22

3

0

10

18

12

26

13

10

18

12

379

2003

54

26

28

22

82

14

3

0

10

11

13

16

10

6

11

8

314

2004

61

18

41

28

89

15

2

0

9

9

5

9

13

4

9

2

314

2005

123

8

68

25

166

6

3

0

15

10

16

17

9

5

19

7

497

2006

275

13

150

13

280

12

7

0

29

5

52

11

30

6

40

9

932

2007

399

10

194

17

416

6

9

1

46

7

67

7

36

5

47

14

1281

2008

422

25

185

16

367

12

13

0

64

5

66

14

58

8

54

14

1323

2009

478

32

196

16

429

28

12

0

77

7

51

19

60

14

58

18

1495

2010

497

27

228

22

604

21

11

0

70

5

58

12

56

15

98

18

1742

2011

462

14

218

8

534

13

18

0

65

3

74

13

63

4

123

9

1621

2012

623

9

242

10

721

9

11

0

65

1

72

23

93

7

93

8

1987

2013

653

6

254

17

675

6

12

0

47

4

86

3

87

16

80

17

1963

2014

561

3

227

9

573

8

10

0

58

6

72

3

49

13

75

17

1684

2015

555

1

186

7

637

10

13

0

66

3

76

1

45

8

109

4

1721

2016

618

5

247

10

651

5

14

2

69

2

82

6

68

4

91

6

1880

2017

695

6

291

13

801

16

12

0

87

6

73

6

88

15

110

17

2236

2018

750

20

243

30

771

31

15

1

77

10

98

13

86

31

165

35

2376

общо
%

7359 277 3046 298 8039 248 171 5 871 130 987 231 878 181 1216 230
7636

3344

8287

176

1001

1218

1059

1446

31,6

13,8

34,3

0,7

4,1

5,0

4,4

6,0

24167
100,0

Източник: Съставена по преработени от авторите данни от годишните издания на Официалния
бюлетин на българското патентно ведомство.
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ски и чуждестранни притежатели в България, общо и по разделите на МПК, за
периода 2001-2018г.
Технологичните области Химия и металургия (раздел С) и Човешки потребности (раздел А) са с най-висок патентен
дял. През целия изследван период те
поддържат близки стойности на общия
брой издадени патенти (с български и
чуждестранни притежатели) и значително се открояват по относителни патентни
дялове спрямо другите области, съответно 34,3% и 31,6% от общия брой патенти.
Следваща област па патентна активност е
Технологични процеси, транспорт (раздел В) с патентен дял от 13,8%. Областите
от Н до Е притежават дялове между 6,0%
и 4,1%. Област Текстил и хартия (раздел
D) отбелязва най-слаба активност (0,7%),
но тя е предимно чуждестранна, тъй като
през целия период от 18 години издадените патенти на български притежатели
са едва 5 броя.
Съотношението между чуждестранната и българската активност, по технологични области (разделите на МПК), е
представено на Фиг.2, където разделите
са ранжирани по общата патентна ак-
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тивност. Очевидно е значителното превъзходство на чуждестранното патентно
присъствие в България.
Технологичните области (раздели на
МПК) се делят на технологични направления (класове на МПК), означавани със
символа на раздела и двуцифрено число.
Общата патентна активност е представена във всичките 119 класа.
Близо половината от всички патенти
(48,6%) принадлежат само на 3 направления:
Клас С07 – Органична химия: общи методи, ациклични, карбоциклични, хетероциклични съединения, захар, стероиди,
протеини – 5749 патента (23,8%);
Клас А61 – Хуманна и ветеринарна
медицина, хигиена, стоматология, лекарства – 4979 патента (20,6%);
Клас С12 – Биохимия, бира, алкохолни
напитки, вино, микробиология, ензимология, генно инженерство – 1106 патента
(4,2%), с 5 пъти по-малък дял от предходните две направления.
Разгледан като генерална статистическа съвкупност през периода 20012018г., общият патентен поток от 24 167
броя патенти се характеризира със своя

Фиг. 2. Съотношение между чуждестранната и българската патентна
активност за периода 2001-2018 г. по технологични области (раздели на МПК)

Фиг.3. Динамика на интегралния коефициент на структурни изменения (Ks) в общия патентен
поток по технологични области (раздели на МПК), за периода 2001-2018 г.

вътрешна структура, която може да се
представи чрез: годишните относителни
патентни дялове на 8-те технологични
области (раздели на МПК); и годишните
относителни патентни дялове на 119-те
технологични направления (класове на
МПК), изчислени на база абсолютните
данни за патентна активност [9].
За измерване, оценяване и прогнозиране на структурните изменения в общия
патентен поток, дължащи се на промяна
в патентоването по разделите и класовете на МПК, е използван измерителят –
интегрален коефициент на структурни
изменения (Ks) [10]. Избран е именно този
измерител, тъй като общият поток се характеризира с много големи различия в
размера на относителните патентни дялове на направленията и използването
на елементарни измерители, които не отчитат тези различия, е неподходящо. Коефициентът на структурни изменения е
конструиран така, че да отразява не само
разликите между относителните дялове
за сравняваните периоди, но и техния
размер, т.е. с него се измерват едновременно както абсолютните, така и относителните структурни изменения:

KS =

∑ (v − v )
∑v + ∑v
t

2
0

0

2

,

2
t

0 ≤ K S ≤ 1 (респ. от 0 до 100%),

където ν 0 и ν t са относителните дялове на частите на съвкупността през два
сравнявани периода (момента).
Теоретичните граници от 0 до 1 определят степента на структурните изменения. Когато всички части на съвкупността
са равни за два сравнявани периода (момента), т.е. ν 0 = ν t , K s ще е 0, а при усилване „интензивността“ на структурните
изменения той ще се стреми към 1.
За измерване степента на структурни
изменения в структурата на общия патентен поток, представена чрез годишните
относителни дялове на 8-те технологични области (раздели на МПК) са проведени 20 измервания, като 17 от тях са при
верижна база (Фиг.3). Най-високи стойности са отбелязани при измерванията
2004/2003 и 2010/2009, съответно 0,130
и 0,101. Стойностите на Ks са в границите
0,066 – 0,130, което е индикатор за слаба
степен на структурни изменения. Изчислената средна стойност за периода е пренебрежимо малка (0,066). При съпоставяне на края и началото на изследвания период, т.е. 2018 към 2001г., Ks=0,166. Периодът от 18 години е разделен на два подпериода по 9 години. При сравняване на
2010-2018 към 2001-2009, Ks=0,091, което
свидетелства за минимални различия в
структурата през двата подпериода.
Проведените 20 измервания показват
относително стабилна структура през це-
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лия период, а структурните изменения,
макар и много слаби, са резултат от поинтензивните промени в патентоването
по различните технологични области
през първата половина на периода. Налице е и ясно очертана тенденция на намаляване „интензивността” на структурните
промени. Тези резултати са достатъчно
основание за следната прогноза: Ако в
установените тенденции на общата патентна активност по технологични области (разделите на МПК) не настъпят
съществени промени, през следващите
5-6 години структурата на патентите,
представена чрез годишните относителни патентни дялове на отделните
технологични области, ще остане стабилна, което означава, че класацията им
по активност ще се запази, и областите
Химия и металургия (раздел С) и Човешки
потребности (раздел А) ще запазят лидерските си позиции.
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ба степен на структурни изменения. Изчислената средна стойност за периода
е също малка (0,119). При сравняване на
структурите в края и началото на изследвания период (2018/2001) резултатът
показва също слаба степен на структурни различия (0,206). При съпоставяне на
структурите за периодите 2010-2018 към
2001-2009, Ks=0,124, което свидетелства
за минимални различия в структурата
през двата периода.
Резултатите от проведените 20 измервания показват слаби структурните
изменения, резултат от по-интензивните
промени през първата половина на периода, и наличие на тенденция на намаляване „интензивността” на структурните
промени. Въз основа на това може да се
направи следната прогноза: Ако в установените тенденции на общата патентна активност по технологични направления (класове на МПК) не настъпят

Фиг. 4. Динамика на интегралния коефициент на структурни изменения (Ks) в общия патентен поток по технологични направления (класове на МПК), за периода 2001-2018 г.

За измерване степента на структурни
изменения в структурата на общия патентен поток, представена чрез годишните
относителни дялове на 119-те технологични направления (класове на МПК) са
проведени 20 измервания, 17 от тях при
верижна база (Фиг.4). През първата половина на изследвания период структурните изменения са двойно по „интензивни”.
След 2010г. стойностите на Ks са по-ниски
от 0,09, което е индикатор за много сла-

съществени промени, през следващите
5-6 години структурата на патентите,
представена чрез годишните относителни патентни дялове на технологичните направления, ще остане стабилна,
което означава, че ранжирането им по
активност ще се запази, и направленията Органична химия: общи методи, ациклични, карбоциклични, хетероциклични
съединения, захар, стероиди, протеини
(клас С07), Хуманна и ветеринарна меди-

цина, хигиена, стоматология, лекарства
(клас А61) и Биохимия, бира, алкохолни напитки, вино, микробиология, ензимология, генно инженерство (клас С12) ще бъдат най-предпочитани за патентоване.

2. Чуждестранна патентна
активност

За 18-те години на изследвания период патентите с чуждестранни притежатели са общо 22 567 броя. Те отбелязват

значителен ръст, от 288 броя през 2001 г.
на 2205 през 2018 г. (7,7 пъти повече).
Броят и динамиката им могат да се проследят в Таблица 1 и Фиг.1.
В структурата на патентите по технологични области (раздели на МПК) са
представени и 8-те области. Областите
Химия и металургия (раздел С) и Човешки потребности (рездел А) са най-предпочитаните за патентоване от страна на
чуждестранните фирми с общ патентен
Таблица 3

Топ-15 технологични направления (клас на МПК)
по чуждестранна патентна активност в България, 2001-2018 г., (брой патенти, %)
№

клас
по МПК

Наименование

общо

%

1

C07

Органична химия: общи методи, ациклични, карбоциклични,
хетероциклични съединения, захар, стероиди, протеини

5714

25,3

2

A61

Хуманна и ветеринарна медицина, хигиена, стоматология,
лекарства

5365

23,8

3

C12

Биохимия, бира, алкохолни напитки, вино, микробиология,
ензимология, генно инженерство

982

4,4

4

A01

Земеделие, лесовъдство, животновъдство, лов, риболов,
пестициди, хербициди, дезинфектанти

837

3,7

5

B65

Транспортиране, опаковане и съхранение на материали

802

3,6

6

H04

Техника на електрическа връзка, предаване на сигнали,
секретна връзка, телефонна връзка, TV, Телекомуникации

606

2,7

7

H01

Основни елементи на електрическо оборудване: кабели,
проводници, изолатори, резистори, магнити, детектори,
трансформатори, превключватели, резонатори и др.

384

1,7

8

A23

Храна и хранителни продукти, обработка, мляко, масла,
кафе,чай, шоколад, захарни изделия

374

1,7

9

C08

Органични високомолекулярни съединения, получаване и
химическо преработване

365

1,6

10

B01

Методи и устройства за физични и химични процеси - топене,
леене, смесване. Оборудване

332

1,5

11

G01

Измервания на физични величини

323

1,4

12

A47

Мебели, домакински прибори и уреди, санитарно-хигиенно
оборудване

275

1,2

13

F16

Възли и детайли на машините, методи и устройства,
обезпечаващи експлоатацията на машини и установки,
топлоизолация

274

1,2

14

E04

Наземно строителство, елементи на строителни конструкции,
строителни материали

265

1,2

15

B29

Пластична обработка на веществата

248

1,1

общо 17146

76,0

5421

24,0

други (104)

общо всички 22567 100,0
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Фиг.5. Динамика на интегралния коефициент на структурни изменения (Ks) в
чуждестранния патентен поток по технологични области (раздели на МПК), за
периода 2001-2018 г.

дял 68,2%. Следващата по активност
област е Технологични процеси, транспорт (раздел В) с патентен дял 13,5%.
Значително по-ниска патентна активност
отбелязват останалите технологични области. Текстил и хартия (раздел D) се
откроява с най-слабо присъствие – 0,8%
патентен дял.
Извършена е класация на всички 119
технологични направления (класове на
МПК) по брой патенти за периода 20012018 г. В 103 направления са съсредоточени 99,3% от патентите. В останалите 16
направления патентите са под 10 броя.
Ранжираните Топ-15 направления по патентна активност са представени в Таблица 3. Те притежават 17 146 броя патенти с
общ дял в размер на 76,0% от общия брой
за периода (22 567). Близо половината от
патентите на Топ-15 приблизително по
равно са разпределени между първите
две технологични направления, които
значително се открояват по патентна активност спрямо останалите: клас С07 –
Органична химия: общи методи, ациклични, карбоциклични, хетероциклични
съединения, захар, стероиди, протеини –
5714 патента (25,3%); и клас А61 – Хуманна и ветеринарна медицина, хигиена,
стоматология, лекарства – 5365 патента (23,8%). Другите направления са с дялове между 4,4% и 1,1%.

За измерване степента на структурни
изменения в структурата на чуждестранния патентен поток, представена чрез годишните относителни дялове на 8-те технологични области (раздели на МПК)
са проведени 20 измервания, 17 от тях
при верижна база (Фиг.5). Стойностите
на Ks са минимални, в границите 0,035 –
0,180. Изчислената средна стойност за
периода също е минимална (0,071). Ниска
стойност е отчетена и при измерването
2018 към 2001 г. (0,211). При сравняване
на подпериодите 2010-2018 и 2001-2009,
коефициентът Ks е с пренебрежимо малка
стойност (0,054).
Резултатите от структурния анализ по
технологични области показват относително стабилна структура, с по-интензивни промени до 2006г., и са индикатор за минимални структурни различия
през целия период. Освен това ясно е
очертана тенденция на намаляване „интензивността” на структурните промени.
Това е достатъчно основание за следната прогноза: Ако в установените тенденции на чуждестранната патентна
активност по технологични области
(разделите на МПК) не настъпят съществени промени, през следващите
5-6 години структурата на патентите, представена чрез годишните относителни патентни дялове на техноло-

гичните области, ще остане стабилна,
което означава, че ранжирането им по
активност ще се запази, и областите
Химия и металургия (раздел С) и Човешки потребности (раздел А) ще запазят
лидерските си позиции.
За измерване степента на структурни
изменения в структурата на чуждестранния патентен поток, представена чрез годишните относителни дялове на 119-те
технологични направления (класове
на МПК) са проведени 20 измервания, 17
от тях при верижна база (Фиг.6). Стойностите на Ks са в границите 0,046 – 0,211,
като най-високата стойност е измерена
в началото на периода (2004/2003), след
което е налице тенденция на спад. Изчислената средна стойност за периода
е също минимална (0,111). Измерването
при съпоставяне 2018/2001 (0,280) свидетелства за слаби различия в крайната
и началната структура. При сравняване
на подпериодите 2010-2018 и 2001-2009,
коефициентът Ks е с пренебрежимо малка
стойност (0,092).

тензивността” на структурните промени.
Това е достатъчно основание за следната прогноза: Ако в установените тенденции на чуждестранната патентна активност по технологични направления (класове на МПК) не настъпят съществени
промени, през следващите 5-6 години
структурата на патентите, представена
чрез годишните относителни патентни
дялове на технологичните направления,
ще остане стабилна, което означава, че
ранжирането им по активност ще се запази, и направленията Органична химия:
общи методи, ациклични, карбоциклични, хетероциклични съединения, захар,
стероиди, протеини (клас С07) и Хуманна и ветеринарна медицина, хигиена,
стоматология, лекарства (клас А61) ще
продължават да бъдат Топ-2 по патентна
активност със значително превъзходство спрямо останалите технологични
направления.

3. Анализ на националната
патентна активност

Фиг. 6. Динамика на интегралния коефициент на структурни изменения (Ks) в
чуждестранния патентен поток по технологични направления (класове на МПК), за
периода 2001-2018 г.

Резултатите от структурния анализ по
технологични направления показват относително стабилна структура, с по-интензивни промени до 2004г., и са индикатор за минимални структурни различия
през целия период. Освен това ясно е
очертана тенденция на намаляване „ин-

За 18-те години на изследвания период патентите с български притежатели са
1600, като броят и динамиката им могат
да се проследят в Таблица 1 и Фиг.1. Разпределението по ранжирани технологични области (раздели на МПК) е представено на Фиг.7.
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134 патента (8,4%). Следващите по активност направления са с дялове в границите 2,3% – 5,8%.
За измерване степента на структурни изменения в структурата на българския патентен поток, представена чрез
годишните относителни дялове на 8-те
технологични области (раздели на
МПК) са проведени 20 измервания, 17 от

тях при верижна база (Фиг.8). Стойностите на Ks са в границите 0,092 – 0,589. При
съпоставяне на края и началото на изследвания период 2018/2001 стойността на Ks показва наличие на средна степен на структурна промяна (0,458). При
сравняване на подпериодите 2010-2018
и 2001-2009, коефициентът Ks=0,279.
Резултатите от този анализ свидеТаблица 4

Топ-15 технологични направления (клас по МПК)
по българска патентна активност в България, 2001-2018 г., (брой патенти, %)
Фиг.7. Българска патентна активност през периода 2001-2018 г., ранжирана по
технологични области

За разлика от чуждестранната активност, тук не е налице значително превъзходство на някои области. Технологични
процеси, транспорт (раздел В) е с найвисока активност (18,6%). Следващите
области са с дялове в границите 17,3% –
8,1% (без раздел D). Област Текстил и
хартия (раздел D) се откроява с най-слабо присъствие – 0,3% патентен дял.
Извършена е класация по брой патенти за периода 2001-2018г. на всички 100
технологични направления (класове на
МПК) в които има патенти (в 19 направления няма активност). В Топ-10 направления по патентна активност са съсредото-

чени 45,1% от общия брой (1600) патенти. Ранжираните Топ-15 направления са
представени в Таблица 4. Те притежават
883 броя патенти, с общ дял в размер на
55,2%.
Най-предпочитани технологични направления от страна на българските
притежатели са клас А61 – Хуманна и
ветеринарна медицина, хигиена, стоматология, лекарства – 154 патента
(9,6%) и клас H01 – Основни елементи
на електрическо оборудване: кабели,
проводници, изолатори, резистори,
магнити, детектори, трансформатори, превключватели, резонатори и др. –

Фиг.8. Динамика на интегралния коефициент на структурни изменения (Ks) в
националния патентен поток по технологични области (раздели на МПК), за периода
2001-2018 г.

№

клас
по Наименование
МПК

1

A61

2

общо

%

Хуманна и ветеринарна медицина, хигиена, стоматология,
лекарства

154

9,6

H01

Основни елементи на електрическо оборудване: кабели,
проводници, изолатори, резистори, магнити, детектори,
трансформатори, превключватели, резонатори и др.

134

8,4

3

G01

Измервания на физични величини

93

5,8

4

E04

Наземно строителство, елементи на строителни конструкции,
строителни материали

67

4,2

5

H02

Производство, преобразуване и разпределение на
електрическа енергия, електрически машини, генератори,
двигатели, управление и регулиране

60

3,8

6

A23

Храна и хранителни продукти, обработка, мляко, масла, кафе,чай,
шоколад, захарни изделия

45

2,8

7

A01

Земеделие, лесовъдство, животновъдство, лов, риболов,
пестициди, хербициди, дезинфектанти

44

2,8

8

F16

Възли и детайли на машините, методи и устройства,
обезпечаващи експлоатацията на машини и установки,
топлоизолация

44

2,8

9

F42

Боеприпаси, взривни работи, пиротехника

43

2,7

10

B01

Методи и устройства за физични и химични процеси - топене,
леене, смесване. Оборудване

37

2,3

11

B60

Транспортни средства

36

2,3

12

C07

Органична химия: общи методи, ациклични, карбоциклични,
хетероциклични съединения, захар, стероиди, протеини

35

2,2

13

B64

Въздухоплаване, авиация; космонавтика

32

2,0

14

F03

Хидравлични машини и двигатели, вятърни, пружинни,
гравитационни и други видове двигатели

30

1,9

15

C10

Нефтена, газова, коксохимическа промишленост, газ, горива,
смазочни материали, торф

29

1,8

общо

883

55,2

други (85)

717

44,8

общо всички 1600

100,0

13
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Фиг.9. Динамика на интегралния коефициент на структурни изменения (Ks) в
националния патентен поток по технологични направления (класове на МПК), за
периода 2001-2018 г.

телстват за нестабилна структура
на българския патентен поток, честа
промяна на относителните дялове, и
не могат да бъдат основание за прогнозиране на бъдещо приоритетно патентоване по технологични области.
За измерване степента на структурни
изменения в структурата на българския
патентен поток, представена чрез годишните относителни дялове на 100-те
технологични направления (класове
на МПК), в които има активност, са проведени 20 измервания, 17 от тях при верижна база (Фиг.9). Стойностите на Ks са
в границите 0,324 – 0,721, като най-високата стойност е измерена при 2012/2011.
Изчислената средна стойност за периода (0,552) показва наличие на съществена промяна в структурата. Измерването при съпоставяне 2018/2001 (0,669)
също свидетелства за големи различия
в крайната и началната структура. И при
сравняване на подпериодите 2010-2018
и 2001-2009, стойността на Ks показва наличие на интензивна промяна в структурата (0,436). Въз основа на резултатите
от този структурен анализ не е възможно да се прогнозира бъдещо приоритетно патентоване по технологични
направления, тъй като структурата

на българския патентен поток е нестабилна и показва големи различия през
целия период.

Заключение

В настоящото патентно проучване е
изследвана общата, българската и чуждестранната патентна активност в България за периода 2001-2018г., измерена
чрез брой патенти за изобретения, определени са структурата и динамиката
на патентоването и са разкрити тенденциите на технологично развитие: общо;
по технологични области (разделите на
МПК) и по технологични направления
(класовете на МПК).
При анализиране на общата и чуждестранната патентна активност е прогнозирано развитието на бъдещото
патентоване по технологични области
и направления – запазване приоритетните позиции на водещите области и направления.
При анализиране на българската патентна активност резултатите и оценките
при структурните анализи показват нестабилна структура през целия изследван
период, която се характеризира с „интензивни” промени в относителните патентни дялове, и по области и по направ-

ления, поради което не е възможно да
се прогнозира развитието на бъдещото
патентоване. Изследователски интерес
представлява изясняване на причините
за наличието на тези структурни промени. За това са необходими допълнителни предстоящи патентни проучвания за
изследване на тенденциите в патентната
активност на отделните технологични области и направления.
Чрез използване на информацията,
съдържаща се в патентните документи,
могат да се извършват разнообразни
многоаспектни изследвания, анализи и
обзори, резултатите от които да се ползват при вземане на управленски решения
при формиране на технологичната политика на отделна фирма, икономически
сектор или страната като цяло. Само така
иновациите ще могат да се превърнат в
ключов фактор за икономически растеж
и конкурентоспособност.
За контакт с авторите:
Доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева,
Технически университет – Габрово,
катедра „Социални и стопански
науки”: georgieva_rai@abv.bg
Гл. ас. д-р Венцислава НиколоваМинкова,
Технически университет – Габрово,
катедра „Социални и стопански
науки”: ventsislava_n@mail.bg
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Въведение

на създаваната в тях интелектуална собственост (ИС), в частност –

• Както всеки друг актив, организацията

трябва да може да разпознае обекта на

ИС и след това да го управлява, например
като предприеме действия по закрилата
му;

• Обектите на ИС са нематериални активи;

• Всички обекти на ИС (защитени или не), са

част от ИС-портфолиото на организацията .

• За

ефективно и последователно управление на ИС
организацията, е необходимо да се разработи набор
стратегически документи в областта:
• Стратегия за ИС;

на
от

• Политика за ИС;

• Политика за и+ндустриална собственост – частен случай на
политиката за ИС;

• Правилник (правила) за ИС.

• Политиката за ИС осигурява структурата,

предсказуемостта и необходимата
благотворна среда, в която изследователите
да могат да обменят и да имат достъп до
знания, технологии и ИС, или да осъществяват технологичен
трансфер и иновации.
20 юни 2019, Плевен

2

• Организациите имат нужда от ясна визия и ясни правила за управление

индустриална собственост;

Стратегически документи в
областта на ИС

3

Политика за ИС

4

1/2

• Политиката за ИС преставлява формален документ, който:
• Изяснява правото на собственост върху
създадената в организацията ИС или
ИС, разработена при сътрудничество/
поръчка;
• Очертава правилата на организация за
разпознаване, оценяване, закрила и
упралвение на обектите на ИС, които в
последствие са доразвити във
вътрешна процедура чрез Правилник за
интелектуалната собственост на
организацията;
• Задава прозрачна рамка за сътрудничество с трети страни в
областта на ИС, като дава насоки за най-добро оползотворяване на
икономическия потенциал на обектите на ИС посредством
комерсиализацията им;
• Подпомага процеса по взимане на решения, свързани със
създаването и управлението на ИС в организацията.

17
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Политика за ИС

5

2/2

• Основни цели на политиката за интелектуална

собственост:

• Осигурява правна сигурност и съответствие с приложимото

национално и международно законодателство;
• Насърчава научните изследвания и технологичното развитие;
• Насърчава възможностите за технологичен трансфер,
внедряване или комерсиализация на изследователските
резултати, като по този начин се увеличават и потенциалните
ползи за обществото;
• Балансира различните интереси на организация, индустрията и
обществото.

20 юни 2019, Плевен

• Съдават се като резултат от действащата политика за
• Идентификация на обектите на ИС в организацията и
•
•
•
•
•

отговорните за всеки обект лица;
Предотвратяване на възможността за „пропускане“/ загуба
на ИС в организацията;
Избор на най-подходящата форма на закрила за обекта;
Разкриване на икономическия потенциал на обекта;
Организиране и поддръжка на ИС-портфолио на
организацията;
Разпределение на приходите и оптимизиране на разходите
за обекта и т.н.

7

ИС – портфолио на организацията
• Портфолиото може да съдържа както обекти на

авторското право, така и обекти на индустриалната
собственост, включително ноу-хау и търговски
тайни;

• Може да бъде организирано по обекти, по наличие

или липса на закрила, по икономически потенциал
или друг критерий.

6

Правила за ИС

ИС
• Формулират вътрешните процедури за:

20 юни 2019, Плевен
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Предпоставки за технологичен
трансфер

8

• Политиката задава рамката; правилата определят

процедурата; портфолиото са всичките налични
обекти;

• Осъществяване на бизнес

контакти и изграждане на
довоерие в партньорските
отношения.
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9

Предизвикателства за осъществяване
на технологичен трансфер

Никаква политика или правила, или друг документ
не могат да са единствено и
достатъчно условие за успешен
технологичен трансфер.

ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
–
ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Предизвикателства:

• Научно-изследователският процес;
• Правилно разпределение на време

и финансови ресурси;

• Процесът по оформяне на защитните

документи;

• Избор на най-подходящата форма на закрила;
• Контакти с бизнеса;
• Доверие между партньорите в хода на технологичния

трансфер.

20 юни 2019, Плевен

Технологичен трансфер и
иновации

10

• Дефиниция за иновация: процесът по

превръщане на една идея или изобретение в
продукт – стока или услуга – който генерира стойност
или за който потребителите биха заплатили
• Предпоставки: технологичен трансфер; трансфер на
знания; инициативност; наличие на финансиране
• Предизвикателства:

• Не е налице пряка зависимост между успешния технологичен

трансфер и успешната иновация;

• Изграждането на доверие между трансфериращата и

трансферираната страна е ключов фактор за успеха на
иновацията;
• Осигуряването на финансиране.

Н и с к о б юд ж е т н и
„10+” - к о н с т р у к т о р и
з а ла бора т орни
у п р а ж н е н и я п о ф и з и к а в 7,
8, 9 и 10 к л а с н а
Б ЪЛ Г А Р С К И Т Е у ч и л и ща п р и н о с к ъм

о б е к т н о -о р и е н т и р а н о
обрз ова ние
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ДА ДОКАЖА, ЧЕ ПРОБЛЕМИТЕ С МТБ НЕ
СЪЩЕСТВУВАТ, А ПРОБЛЕМИТЕ СА
ФУНКЦИЯ НА ЖЕЛАНИЕТО И
КОМПЕТЕНТНОСТТА НА УЧИТЕЛИТЕ И
ОСТАРЯЛОТО ПРЕДМЕТНООРИЕНТИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ.

Пред
българското
образование
е
робуването на остарели методи на
обучение на базата на предметноориентирания подход- т. е. разделяне на
познанието на предмети- напр. чужд език,
физика, химия и т. н.
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Конструктивисткия подход- според него знанието
не се преподава, а се конструира в съзнанието на
обучаемия;



Проектно- ориентирания подход- знанието се
придобива и развива в процеса на реализиране на
даден проект.



Обектно-ориентирания подход, приложенвъв
Финландия и докладван в България през 2015г.
като развитие на проектно- ориентирания подход
чрез дефиниране на обекти;



Възможност за дефиниране на понятия;



Стимулиране на логично мислене ;



Ангажиране интереса на обучаемите;



1. РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КОНСТРУКТОР 10+;

2. СЪЗДАВАНЕ НА СТАТИЧЕН
САЙТ СЪС CRS- ПЛАТФОРМА ЗА
СТАТИЧНИ СТРАНИЦИ;
 3. РАБОТА С КОНСТРУКТОР
“МЕХАНИКА10+”;
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ЧУХ И ЗАБРАВИХ.
ВИДЯХ И ЗАПОМНИХ.
НАПРАВИХ И РАЗБРАХ
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50 години от първата
стъпка на Луната






WEBLAB.ALLE.BG

АВТОР: и н ж . Н И К О Л А Й Ц О Н Е В
E-mail: niktzonev0@gmail.com
Докладът е изнесен на конференция «ИНОВАЦИИ
И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – ОСНОВНА
ПРЕДПОСТАВКА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ»
Плевен 2019

На 20 юли, около 20
часа по Гринуич, модулът Игъл се прилунява.
Няколко часа по-късно,
Нийл Армстрон става
първият човек стъпил на
лунната повърхност… –
с тези думи инж. Марио
Христов, председател на
Съюза на изобретателите в България откри тържественото отбелязване
на този забележителен за
земната наука успех, реализиран преди 50 години.
Съорганизатори на събитието бяха ФНТС и Центъра за развитие на интелектуална собственост и
технологичен трансфер.
Пред препълнената зала
„Инж. Стоимен Сарафов“
в Националния дом на науката и техниката много
и интересна информация
поднесоха проф. Румен
Кънчев, експерт по международни отношения и
бивш зам.-министър на
отбраната, доц. д-р инж.
Емил Алтимирски от ТУ
София, специалист в областта на космическата радиоелектроника, Веселин Стоянов, бивш военен
пилот и дългогодишен журналист във
вестник „Българска армия“ и инж. Александър Тацов, изобретател и предприемач, занимаващ се с история на космическите технологии.
В съдържателното си и аналитично

слово, проф. Кънчев изведе на преден
план геополитическото значение на мисията Аполо 11. Като се спря на политическата обстановка в края на 50-те и през
60 години на миналия век, той изтъкна важната роля, която играят току що
проходилите космически изследвания и
водещата до този момент роля на Съвет-
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ността да проследи развитието на ракетостроенето от първите експерименти
с трофейните германски ракети в САЩ,
до полета с Аполо 11 и следващите космически експерименти, доц. Емил Алтимирски се спря на основните проблеми
при радиотехнологиите в космическите
изследвания. Той разгледа различните
варианти за връзка на земните станции
с космическите кораби и апарати. Връщайки се на мисията Аполо 11, той обясни защо е лошо качеството на снимките
от кацането на Луната и сподели някои
интересни моменти относно избора
на Нил Армстронг за първи космонавт,
който да стъпи на Луната. Въз основа на
предишен негов полет с капсулата Джемини, както и на симулации на прилуняване, извършвани на Земята, Армстронг
е показал изключително здрава нервна
система, хладнокръвие и бърза ориентация – качества много важни за всеки
един космонавт.
ския съюз. Разглеждайки политическия
климат в онези години, той подчерта,
че „Изстрелването на Аполо 11 и кацането на Луната, деформира съществуващата до момента парадигма за изследване на Космоса, и създава изходна
точка за съвсем друг тип изследвания и
друг тип доминации в стратегическите
взаимоотношения между САЩ и Русия. В
този смисъл думите на Луис Армстронг,
който стъпвайки на Луната казва: „Тази
малка човешка стъпка на Луната представлява гигантска стъпка на цялото
човечество“ са буквално верни. Те смениха парадигмата в началото на студената война.“
След това проф. Кънчев разгледа мястото на мисията Аполо 11 в контекста на
Студената война, като подчерта, че космическото съревнование между САЩ
и СССР представлява много важен етап
в историята на човечеството, тъй като
интензифицира стратегическото съпер-

ничество между тях. Разглеждайки това
съперничеството от съвременна гледна
точка, проф. Кънчев подчерта включването на Космоса във военните доктрини
на космическите държави и заключи:
„Космическото пространство вече не е
онова чисто, генерирано след 50-те години на миналия век, благородно научно състезание между САЩ и Съветския
съюз, а бойно пространство… Научнотехническото съперничество през миналия век по повод овладяването на космоса, днес има тенденции да се превърне
в стратегическо и военно съперничество. И последното има амбицията да измести и да доминира първото.“
В своята презентация, Веселин Стоянов се спря на постиженията на българската космическа наука и сподели спомени от изстрелването на българския
космонавт Георги Иванов, на което е
присъствал лично.
Като подчерта, че е имал възмож-

Събитието приключи с една много
интересна обширна ретроспекция на
развитието на ракетното дело и овладяването на Космоса, представена от
инж. Александър Тацов. С много факти
и илюстрации инж. Тацов проследи развоя на ракетостроенето, като се започне
от неговата първоначална база – германските ракети „Фау“, създадени през
Втората световна война и се стигне до
съвременните ракети, различните видове двигатели и най-вече значимостта на
електрониката за сигурността на полетите. (виж стр. 30)
Богатата и интересна информация задържа аудиторията почти три часа, като
накрая бяха зададени въпроси и дискутирани различни факти от изнесените
презентации.
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Най-великото
пътешествие
инж. Александър Тацов
През 1969 година след Христа за първи път от милиони години, откакто съществува humani generis1, хора от планетата Земя видяха родния си свят отдалеч,
от друго небесно тяло.

Една исполинска ракета, ярко осветена от прожектори, се извисява в нощното небе. На няколко километра от нея,
отвъд езерото, срещу остров Мерит цари
невиждана неразбория. Всички места по
хотели и мотели в окръг Бревърд, Флорида са заети чак до град Дайтона, на близо
100 км. Близо 500 000 туристи са пристигнали, за да наблюдават старта. На другия ден се очаква броят им да достигне
1 000 000. На сутринта огромните тълпи
се разполагат на брега на езерото, където
местните власти са взели всички възмож1

Човечество – латински – б.р.

ни мерки, за да осигурят ред и някакви
удобства за зрителите. 3500 журналисти
от целия свят, 5000 почетни гости и 300
000 автомобила допълват суматохата. Телевизионните ретранслатори предават
картина в реално време към 33 страни от
6 континента. Смята се, че близо 500 млн.
човека наблюдават събитието2. Новината
е обиколила света: Човекът се готви да
потегли на най-великото пътешествие в своята история.

Ракетата, в която са вперили поглед
милиони хора по целия свят, е Сатурн-5,
най-могъщата машина създадена досега
от хората. На върха й е монтиран космическият кораб Аполо под номер 11. Зад
тях стоят вековните усилия на изследователи от целия свят и трудът на няколкосВ някои от страните с „народна демокрация“
никой не видя нищо – между тях бяха СССР,
България, Куба, Северна Корея…

2

тотин хиляди сътрудници на Националната агенция на САЩ - НАСА, както и на
кооперираните към нея десетки хиляди
фирми.
Огромният обем работи по най-големия научнотехнически проект в историята на човечеството, е извършена за
около осем години, съгласно завета на
покойният президент Кенеди3. Никога
дотогава в американската история не са
отделяни такива големи суми от федералния бюджет и никога, откакто е завършен
Проекта Манхатън, не е създавана такава
консолидация на научно-техническата
мощ на страната.
Отправено е нечувано предизвикателство-хора се канят да напуснат майката-Земя и да потеглят към друго небесно
тяло.
Наближава указаното време за старта, напрежението се засилва. Всички
предстартови проверки са завършени и
ръководителят на полета дава разрешение за старт. По целия свят се чува как
започва обратното броене. Телевизионни, кино- и фотокамери се насочват към
ракетния комплекс.
111 метровата ракета се извисява на
върху гиганската платформа на верижния транспортьор, който я е докарал със
скоростта на пешеходец от монтажното здание до стартова площадка № 39А.
Сатурн-5 е обгърната в бели облаци от
изпаряващия се течен кислород и първата степен вече е обледенена с дебелина
от няколко сантиметра. Броенето клони
към нула. Милионната тълпа е притихнала. Някаква призрачна и зловеща тишина
виси над острова, езерото и човешкото
множество.
Броенето се нулира, 13:32:00 UTC, 16
юли 1969 година, сряда.
Първо се виждат пламъците, звукът е
слаб. Петте двигатели F-1 на първата сте„…Вярвам, че тази нация трябва да се ангажира
с постигането на целта, преди да изтече това
десетилетие, да отведе човек на Луната и да го
върне безопасно на Земята…“ – 25 май 1961

3

пен, най-мощните създавани някога, се
подгряват. Близките камери регистрират
пет огромни лениви факела с жълтеникав
цвят. Изведнъж, след няколко секунди,
пламъците се изпъват в пет огнени стълба с безукорна цилиндрична форма, ослепително бели. Започва нормализирано
подаване на кислород.

И тогава се отприщва Адът

Звукът достига до хората след десетина секунди, като боксов удар. Нечовешки
и потресаващ. Вой, скърцане, ръмжене и
трошене, сякаш гиганска ръка прекършва огромен океански кораб. Всичко наоколо се тресе от земетресение. Дълбок
протяжен стон се изтръгва от конструкцията. Сякаш майката Земя стене от мъка
и не изпуска рожбата от прегръдките си.
Двеста милиона конски сили се напрягат
да изтръгнат три хиляди тонната ракета
от оковите на земното притегляне. Образът й се разтроява и разчетворява. Чудовищните вибрации разчупват ледената
черупка по корпуса на първата степен и
създават една безумна гледка, достойна
за дантевия Ад: около първата степен на
ракетата се вихри огромно пулсиращо
кълбо от жълти, червени и бели пламъци, черен пушек и водни пари, в които
се премятат, като перца цели блокове от
лед, с размери на автомобил. Огън, пара,
дим, лед и нажежени до бяло горящи газове. Невъзможната структура обгръща
цялата първа степен и в първите секунди изглежда, че ракетата не помръдва и
всеки момент ще пламне и тя. Но камерите в близък план изведнъж показват, как
колосалната грамада бавно се задвижва
покрай измервателната линийка. Вижда
се как пълзи, инч по инч и все повече се
ускорява. След десетина секунди вече е
преодоляла височината на кабелмачтата, висока колкото нея и все повече се
забързва, но все още е привързана върху петте огнени стълба от двигателите,
забиващи се през платформата в дълбините на огнеотражателната система. От
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двете страни на стартовата площадка
отражателите изхвърлят изпод земята два снопа от стотици метри пламъци с променен вече жълто-червен цвят.
Най-после ракетата се извисява толкова
високо, че опашката от пламъци се откъсва от земята. Започва да се смалява и да
променя траекторията си от вертикална
към полегата. Сега ракетният комлекс се
вижда като една чертичка с десет пъти
по-дълга опашка от пламъци.
Смалява се и изчезва.
Заминава в историята…
Странно, но през цялото време на
старта тези един милион зрители запазват тишина. Аплодисментите са редки.
Призрачна и нереална тишина се стеле
над езерото и над стартова площадка
39А.

Началото

Мечтата за пътешествия в небесата
съществува в човешката фантазия от найдревни времена. С времето тя се променя и става по-реална, а средствата за
постигането й - по-осъществими.
Птичите крила на Икар от древността са заменени от балоните с утринна роса на
Сирано дьо Бержерак, а те от балоните
на Монголфие до гигантския снаряд на
Жул Верн за пътешествие до Луната през
бурния XIX век. И така, докато се стигне
до ракетния способ за движение, който
се оказва единствения осъществим при
сегашното ниво на науката и технологиите през XX век, а може би и през XXI век.
А пък напредъкът на науката и в частност
на астрономията и небесната механика,
позволиха да се уточнят разбиранията
за извънземното (космическо) пространство, т. е. неговата структура и закони за
движение. С други думи, космическите
пътешествия от фантазия се превръщат в
предвидима реалност още в началото на
XX век с бурното развитие на ракетната
техника. Осъществяването на великата
мечта било само въпрос на време…
Всичко започва в началото на 1944, в
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разгара на най-жестоката война в историята на човечеството. След серия експериментални стартове, първата балистична ракета в историята, сътворената от
германската армия А4, достига височина
188 км (88 км над линията на Карман, условната горна граница на стратосферата), т.е. навлиза в открития Космос.
Започва космическата ера.
Но предпоставките за този успех са
скрити далеч назад в миналото.

Предистория на ракетната
техника

Предисторията на космическата ера
започва с историята на ракетите от древни времена до 1932г.
Китайски и индийски ракети
Сведенията за първите ракети обикновено се свързват с изобретяването
на барута, което се смята, че е станало в
Китай по времето на династия Хан, I в. сл.
Хр.. Запазените сведения показват, че китайските ракети представлявали бамбукови или хартиени тръбички, прикрепени към стрели за стабилизация на полета.
Първоначално се използвали за увеселителни цели. Военното им приложение,
за което има противоречивите сведения,
осигурявало преди всичко психологически ефект.
От китайците барутът и ракетната технология преминават в монголите, арабите и индийците. През XVI в. се появяват
описания на ракети и в Европа.
Следващата стъпка е направена едва
през 1556 г. от германския изобретател
Конрад Хаас, който е бил специалист по
огнестрелно оръжие в армията на император Фердинанд I. Хаас се счита за създателя на теоретичните основи за първата военна ракета. Именно Хаас първи
споделя идеята за многостепенна ракета.
Той описва летателен апарат, съставен от
две ракети, който може да развие огромна скорост.
Идеите на Хаас са развити от полския

Ракетите
на Хаас

генерал Казимир Семенович. През 1650 г.
той издава книга, в която предлага проект за създаване на тристепенна ракета.
Тази идея обаче никога не е реализирана.
В по-късно време най-сериозното военно приложение на ракетите е в борбите на Моголската империя на Типо Султан срещу британците. Моголите разработват барутни ракети с корпус от мека
стомана, което позволявало полет до 2

Книгата на Семенович

Майсурски ракети
км. В битките през 1780, 1792 и 1799 тези
ракети са използвани
със значителен ефект в
битките срещу британската армия. Ракетите
били с различни размери, но обикновено се
състоели от гилза, представляваща тръба от
мека кована стомана с
дължина 20 см и диаметър между 3,8 и 7,6 см.,
която била затворена в
единия край и към нея
бил закрепен бамбуков
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ствол с дължина около 1 м. Тръбата изпълнявала функциите на горивна камера и съдържала барутния пропелент. Ракета, заредена с около 1 фунт пропелент,
можела да прелети около 900 м. След падането на Шрирангапатана, столицата на
Типо Султан, там били намерени стотици
стартови установки и заредени ракети,
както и хиляди празни, готови за зареждане с барут.
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гател, който включвал здрава метална
тръба с конусообразна носова част. Стабилизацията на полета се осъществявала от дълъг прът. Това ранно оръжие на
Конгрийв тежало около 14,5 кг. Първата
военна демонстрация се състояла през
1805 г., а в бойни действия било използвано за пръв път срещу войските на Наполеон Бонапарт.

Ракетите Конгрив

Някои от тези бойни трофеи били отнесени в Англия, където станали основа
на по-късните британски разработки в
тази област – главно тези на прочутия
оръжеен конструктор Уилям Конгрив
(William Congreve). Смята се, че той се е
възползвал и от ракетните разработки
и на ирландския националист Робърт
Емет, свързан с Ирландското въстание
от 1803г. През първото десетилетие на
ХІХ век Уилям Конгрийв извършил сериозна изследователска работа в лабораториите на Кралския Арсенал в Лондон.
Съумял да постигне нова смес за пропелант на ракетата. Разработил и нов дви-

Конгрийв публикувал и важни книги по ракетна технология – първата е от
1807 г. и се нарича „Кратък разказ за произхода и развитието на реактивните системи“ (A Concise Account of the Origin and
Progress of the Rocket System). През 1814 г.
излиза „Подробна информация за ракетната система“ (The details of the rocket
system), а през 1827 г. - „Ракетната система на Конгрийв“ (The Congreve Rocket
System).
Ракети се използвали от британците и
във войната за независимост на североамериканските колонии. Понастоящем
в текста на националния химн на САЩ е
запазен отглас от тези събития – …And
the rocket’s red glare,… (…И червеният
блясък на ракетите, …) – става въпрос за
британската ракетна атака през септември 1814, над форт Макхенри, последната защита на Балтимор.
Ракетното оръжие широко се използва във военното дело на европейските
държави през първата половина на века.
Появата на нарезната артилерия в средата на XIX в. обаче прекратява използването на ракетите за военни цели за близо
100 години.

Научни изследвания за
ракетното движение

Ракетите на Конгрив

Началото на ХХ век е време на бурно
развитие на военната ракетна техника,
както и на научните изследвания, свързани ракетния полет. Така например,
проблемът за движението на тяло с променлива маса (т.е. ракета) е решен още в
началото на XIX век от английските изследователи Уйлям Мур в 1810/11 г., а също
П. Г. Тейт и У. Дж. Стил от Кеймбриджския
универсистет през 1856. Нещо повече,
подобни задачи по това време са били
давани за упражнение на студентите. Освен това, Георг фон Бюкуа (1781 - 1851) е
стигнал до аналогично решение в 1812г.
в труда си Analytische Bestimmung des
Gesetzes der virtuellen Geschwindigkeiten
in mechan. und statist. Hinsicht. Leipzig,

1812 (Аналитично определяне на закона
за виртуалните скорости в механ. и статист. отношение).

Възраждане на ракетните
изследвания
В началото на XX век започва възраждане на ракетните изследвания. Възраждането на идеята за ракетите и ракетната
техника, до голяма степен е във връзка
с мечтата за пътуване в космоса. Един
от първите популяризатори на идеята е
Константин Циолковски. През 1895 година е публикувана книгата му „Мечти за
земята и небето“, а след още една година излиза и статията за другите светове,
за разумни същества от други планети и
за общуването на земяните с тях. В същата 1896 година Циолковски започва
писането на своя основен труд „Изследване на космическото пространство
с помощта на реактивния двигател“. В
тази книга са засегнати проблемите на
използването на ракетните двигатели в
космоса – навигационните механизми,
доставката и транспортирането на горивото и други. Научните му приноси са
спорни според съвременната наука, но
той привлича вниманието на популяризатори на науката, журналисти, ученици
и широката общественост към проблема
за междупланетните полети. Това е неговата заслуга.

Ракетната треска в началото
на XX век
През 1912г. американският инженер
и физик Робърт Годард (Robert Goddard)
предприел обстоен анализ на съществувалите по негово време ракетни конструкции и заключил, че конвенционалните ракети с твърдо гориво могат да
бъдат подобрени по три начина. Първо,
горивото може да изгаря в малка камера, вместо да се строи цял контейнер за
пропелента, за да може да се издържат
високите налягания. Второ, ракетите
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могат да имат няколко степени. И трето, скоростта на изтичане на газовете
(а оттам и ефективността) може да бъде
значително увеличена, дори да задмине
тази на звука, ако се използва т.н. сопло
на Лавал.
Годард патентовал тези свои концепции през 1914 г. и разработил математиката на ракетния полет. През 1920 г. той
публикувал заключенията си в книгата
„Начин за достигане на екстремни ви-
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сочини“ (A Method of Reaching Extreme
Altitudes). Там се засяга и въпросът за
изпращане на ракета с твърдо гориво до
Луната. Тази тема привлича вниманието
и е едновременно и възхвалявана, и осмивана, вкл. и на страниците на „Ню Йорк
Таймс“.
Съвременната ракета се родила когато Годард добавил свръхзвуково сопло на
Лавал към горивната камера на ракетен
двигател с течно гориво. Тези сопла пре-

Роберт Годард и
неговата ракета

връщат топлинната енергия на горещите
газове от горивната камера в кинетична
енергия. Със свръхзвукова скорост се изхвърля струя от газ, тягата се увеличава
повече от два пъти и в пъти се повишава
ефективността на двигателя. На 16 март
1926 в Обърн, Масачузетс, Годард изстрелял първата ракета с течно гориво.

Ракетните изследвания
в СССР

Газодинамичната лаборатория (ГДЛ) е
първата лаборатория за изследвания и
разработки, изобщо в СССР. Създадена е
през 1921г. в Москва по инициатива на Н.
Тихомиров в главния артилерийски отдел
на Червената армия. Нейната дейност е
посветена на разработването на ракетни
снаряди на база бездимен барут, които се
превръщат в прототипи на снарядите за
ракетния миномет „Катюша”. През есента
на 1931г. в Осоавиахим са организирани
проучвателни групи за реактивни двигатели – Московска (МосГИРД) и Ленинградска (ЛенГИРД), обединяващи доброволни ракетни ентусиасти. ГИРД, наречен
още Централен, оказа помощ на групи по
реактивното движение и в други градове
на СССР.
МосГИРД е съставен от 4 екипа, ангажирани с различни задачи:
• 1-ва бригада: началник Зандер (двигатели)
• 2-ра бригада: началник Тихонравов
(продукти на базата на двигатели)
• 3-та бригада: началник Победоносцев (въздушни реактивни двигатели)
• 4-та бригада: началник Корольов
(проекти за самолети)
През май 1932 г. Сергей Корольов е
назначен за ръководител на ГИРД. За
кратко време са създадени малките ракетни двигатели OР-2. Групата създава и
двигател с индекс 10 за ракетата ГИРД-X.
Началната маса на ракетата е 29,5 кг, масата на горивото е 8,3 кг, дължината е 2,2
м, а подаването на гориво е принудител-

но. При старта (17.08.1933) ракетата излита вертикално на височина 75-80 м. През
август е проведено първото изстрелване
на ракетата ГИРД-09 с двигател 09 (тяга
40 кг., време на работа до 20 сек., гориво
желеобразен бензин, окислител течен
кислород). От август 1932г. финансирането на ГИРД се осигурява от Групата за управление на военните изобретения (под
ръководството на маршал Тухачевски).
През 1934 г. ГИРД и ГДЛ са обединени в
новия Институт за реактивни изследвания (РНИИ). Пропагандните и образователни функции пък са поверени на новоорганизираната реактивна група на
Централния съвет на Осоавиахим. През
1934г. ЛенГИРД е превърнат в Секция за
реактивни двигатели и продължава пропагандната работа, провежда експерименти върху ефектите от претоварвания
върху животни до началото на Втората
световна война.

Германски период в
развитието на ракетната
техника (1932 - 1945)

През 1923г. професорът по физика Херман Оберт публикува в Германия книгата „Ракета за междупланетното пространство“ (Die Rakete zu den
Planetenraumen), основна работа по
теорията за ракетна техника и пътуване в космоса. През 1927, Юханес Винклер регистрира Общество за пътуване
в космоса (Verein fur Raumschiffahrt) или
VFR, в град Бреслау, Германия. Сред неговите първи членове били Макс Валер,
Херман Оберт и Уолтър Хохман, сега легендарните имена в историята на ранният космически полет. През август 1930г.
германски патентни чиновници удостоверяват, че ракетен двигател наречен
KEGELDUESE, проектиран от професор
Оберт е създал седем килограма тяга
за време 90 секунди. Това било последвано от полети на малки експериментални ракети, които са тествани в бивш
армейски склад близо до Берлин. В края
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на 20-те години в ракетните изследвания се включва и студентът Вернер фон
Браун. Той се запознава с Оберт и става
член на VFR. Участва в малка студентска
група, която се занимава с ракетни екс-

брой 4 (25), декември 2019

перименти на едно поле край Берлин.
Тяхната работа заинтересува военните
и най вече капитан Валтер Дорнбергер,
ръководител на ракетните изследвания
на Райхсвера. Той привлича младия фон
Браун като стипендиант и му осигурява
средства, за да учи в
Цюрих и да направи
докторската си дисертация по физика,
по-голямата част от
която е засекретена.
По това време армията щедро финансира ракетните разработки. Германия
е победена и няма
право да развива
артилерията, но ракетното оръжие не
било предвидено в
забраните на Версайския договор.

Херман Оберт и неговата книга

Семейната къща на Херман Оберт (1894 - 1989) физикът и изобретателят, пионерът на
ракетата и визионерът на изследването на космоса. Името на Оберт носи кратер (60 км
диаметър) от другата страна на Луната.

Валтер Донбергер

Вернер фон Браун с
модел на А-4

В края на 1932г. е създадена експерименталната военна станция Кумерсдорф, близо до Берлин, за разработка
на ракети с течно гориво. Успешно са направени и изпитани ракети от серия А-2.
В началото на декември 1934 г. първите
две ракети с течно гориво А-2 успешно
са изстреляни от остров Боркум в Северно море. Максималната височина, която
достигат, е 2000 метра. Започва проектиране на А-3 и А-4. Работите се разрастват
и успехите не закъсняват. Междувременно полигонът в Кумерсдорф става тесен,
а и използването му създава опасности
за гражданското население. И накрая,
през април 1935 г. се провежда много
важна среща с висши чинове от армията начело с генерал Кеселринг. Взето е
решение да се строи нова модерна изпитателна станция на отдалечено място
на балтийското крайбрежие. Разходите
се поемат от сухопътните сили и от ВВС.

След приключване на строителството
цялата зона ще бъде прехвърлена под
контрола на армията. През 1936 г. започва да се строи нова огромна база в Пенемюнде, полигон за изпитание на ново
поколение балистични ракети от серията „А“ (наречени по-късно „Фау”). Дорнбергер е ръководител на базата, а фон
Браун става технически директор.
През 1936г. бюрото за проектиране,
ръководено от проф. Ридел, започва работа по първата голяма ракета А-4. Няколко седмици по-късно са определени
основните параметри на А-4. Смятало се,
че началното й тегло ще бъде 12 тона. За
да се постигне тяга от приблизително 25
тона и време на изгаряне шестдесет и
пет секунди и ако се предположи, че скоростта на изтичане на газовете ще бъде
около 2000 метра в секунда, били необходими поне 8 тона гориво. Така било
възможно да се осигури максимална
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скорост от 1,6 километра в секунда. Освен това трябвало да се търси начин за
противодействие на страничното отклонение на ракетата в полет. С диаметър
повече от 1,5 метра, ракетата трябвало
да има височина най-малко 14 метра.
Дорнбергер, фон Браун и Ридел обсъждат първия вариант на проекта.
Отлично разбират, че тази стъпка е изключително амбициозна. Навлизат в
нова, неизследвана от никого област.
Необходимо е да се разработят нови, десетки пъти по-мощни двигатели с нови
системи за захранване с гориво, нова
конструкция на корпуса, нови системи
за управление, системи за защита от
прегряване, вследствие навлизането
със свръхзвукова скорост в плътните
слоеве на атмосферата, принципно ново
изпитателно оборудване и т.н., и всичко това досега никъде и от никого не е
създавано. Трябва да се преодоляват
не само технологични трудности, но и
чисто теоретични. В допълнение, подозират, че ще са необходими години, за да
се достигне до оптималната конструкция на такава ракета, която да отговаря
на изискванията на заданието. Задължително било да се проведат тестове със
свръхзвукова и хиперзвукова скорост
във аеродинамичен тунел, но никой от
съществуващите такива изпитателни тунели дори не се доближавал до необходимите им параметри. Необходимо било
да се промени системата за подаване
на гориво, като от система за подаване
под налягане, се премине към принудително подаване чрез помпи. Обаче не
било известно дали могат да се осигурят
такива помпи, които биха могли да нагнетяват течен кислород с температура
минус 1850 по Целзий. А как да бъдат задействани? Имало идеи да се използва
газова турбина. В този случай възниквал
въпросът как ще се задвижва турбината – с помощта на отработени газове от
горивната камера или по някакъв друг
начин? И още много и много подобни

проблеми. Отначало изглеждало, че безнадеждно са затънали в блато от неразрешими проблеми. Затова решават да
отложат проекта А-4 и първоначално
да се съсредоточат върху осигуряване
на оборудването, необходимо за осъществяване на амбициозните планове
за голямата ракета. Решават, че проектирането на механизмите за управление и
отделните компоненти трябва да вървят
паралелно, а всички те ще бъдат тествани на по-малки ракети като А-3 и А-5.
През есента на 1936г. започват и работите по големия 25-тонен двигател.
Напредъкът в конструкцията на двигателя в най-голяма степен се дължи на
работата на д-р Тил, като фон Браун и Ридел също допринасят с много идеи. Д-р
Тил разрешава най-важните проблеми,
свързани с избора на най-добрата горивна смес, с ефекта от непълно изгаряне, с оптималната форма на двигателя и
с избора на типа гориво.
През 1937г. започва подготовката за
строежа на специален свръхзвуков аеродинамичен тунел. През март 1939г.
Хитлер за първи път се запознава с работата по създаването на ракета с течно
гориво. Той посещава експерименталната станция в Кумерсдорф, обаче ракетните демонстрации не му направили
особено впечатление. Въпреки това работите продължавали с неотслабващо
темпо.
Армията не се отказва да поддържа
проекта. Новият изпитателен полигон в
Пенемюнде продължавал да се строи и
поетапно влиза в строя. Един след друг
се решават редица проблеми с двигателите, системата за захранване и с динамичното управление на ракетата по
всички участъци от полета. Извършени
са стотици пускови операции и се пристъпва към изпитанията на голямата ракета А-4.
Следва продължение

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
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