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Патентите за изобретения в България по технологични направления и
икономически сектори за периода 2001-2018
доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева – ТУ-Габрово
гл. ас. д-р Венцислава Александрова Николова-Минкова – ТУ-Габрово
Резюме:
В разработката са изследвани приложни аспекти на Система за съответствие между Класификацията на икономическите дейности в България (КИД-2008) и Международната патентна
класификация (МПК). Системата е създадена за да е възможно патентите за изобретения да
бъдат причислявани към конкретни икономически сектори за целите на разнообразни видове
икономически анализи, ползващи и патентно-базирани индикатори. Практическата приложимост на системата за съответствие е доказана чрез нейното използване при анализите на българската и чуждeстранната патентната активност в България за периода 2001-2018г.
Резултатите от изследването показват, че чуждестранните фирми патентоват в България в
технологични направления и икономически сектори с по-високо местно технологично ниво,
т.е. такива с по-висока българска патентна активност. Идентифицирани са и приоритетните за
икономическо развитие направления и сектори в българската икономика.
Ключови думи: патенти; изобретения; Международна патентна класификация (МПК); Класификация на икономическите дейности в България (КИД-2008)

Patents for inventions in Bulgaria by technological areas and economic sectors
for the period 2001-2018
Assistant Prof. Dr. Eng. Rumyana Ivanova Georgieva - TU-Gabrovo
Assistant Dr. Ventsislava Alexandrova Nikolova-Minkova - TU-Gabrovo
The report examines the applied aspects of the System for Correspondence between the
Classification of Economic Activities in Bulgaria and the International Patent Classification. The
system is designed to allow patents for inventions to be assigned to specific economic sectors for
the purposes of various types of economic analysis, using patent-based indicators. The practical
applicability of the compliance system is proven by its use in the analysis of the Bulgarian and
foreign patent activity in Bulgaria for the period 2001-2018.
The results of the study show that foreign companies patent in Bulgaria in technological areas
and economic sectors with a higher local technological level, ie. those with higher Bulgarian patent
activity. The priority directions and sectors for economic development in the Bulgarian economy
have also been identified.

За популяризиране на
българските селекционери
Едва ли има представители на по-старото поколение българи, които да не
си спомнят с носталгия вкуса на българските плодове и зеленчуци. Разбира
се, днес времената са други. Глобалната търговия налага своите правила на
производителите и те се съобразяват с тях. И все пак, българската селекционна наука създаваше, създава и днес все по-добри и ефективни сортове
плодове, зеленчуци, зърнени култури. Именно това е в основата и на стремежа на Съюза на изобретателите в България (СИБ) да изведе на показ и да
популяризира постиженията на нашите селекционери и то на най-удачното
място – изложението „Агра“ в Пловдив. Съюзът имаше щанд, на който представи и награди най-добрите постижения по време на своето традиционно
пролетно изложение AGRA-ITI‘20.
Веднага след награждаването поговорихме с някои от носителите на наградите на СИБ.
С проф. Аргир Живондов, получил
Златен медал за своята монография
„Обикновен дрян“ и плакет „Почетен
член на СИБ“ за заслуги към селекционната дейност и дългогодишното си
членство и принос в развитието на
Съюза започнахме диалог с въпроса
защо българските производители не
ползват българските сортове?

Прав сте за съжаление. Много сортове влизат директно от чужбина, което е
грешка, защото по-големите фермери,
които създават например овощни насаждения с нови сортове, купени директно
от други държави, след няколко години,
като видят първите резултати идват при
нас да търсят консултации. Казваме им,
че са закъснели, трябвало е преди да закупят посадъчния материал да се посъветват с нас, защото овошките са трайни
култури и няма как да се прави ремонт и

Keywords: patents; inventions; International Patent Classification (IPC); Classification of economic
activities in Bulgaria (NACE.BG-2008)

Минути преди да започне церемонията по връчване наградите на СИБ
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да се поправят допуснати грешки. От години принципът е – всички нови сортове
от чужбина да преминат през нашите институти, да се изпитват, и от многото сортове ние да кажем кои заслужават най-голямо внимание и могат да се внедряват
широко в практиката. Защото внасяйки
директно от чужбина се внасят и много
болести и неприятели, създаващи допълнително проблеми у нас.
Освен това, селекционните програми в България работят и нашата селекционна наука продължава да бълва
нови сортове. В различните групи култури почти всяка година се предлагат за
признаване нови сортове. Аз лично съм
предложил 21 нови овощни сорта, които
са признати официално. Голяма част от тях
намериха приложение и извън пределите
на страната. Бяха закупени лицензионни
права за производство на разсадъчен материал в Италия, в Израел, а и български
разсадници закупиха лицензионните права и произвеждат много качествени сортове череши, праскови, които не се нуждаят от пръскане защото сме ги създали
устойчиви на основните болести по прасковата. По този начин се създават условия
за биологично производство на праскови,
като не се пръскат. Икономисва се и от
перото растителна защита, защото то е от
най-големите пера за всеки фермер.
Това, което е лошо при нас, е че куца
системата за оценяване на тези сортове и
заслугите на техните създатели.
В този порядък на мисли как оценявате дейността на СИБ за популяризиране
на вашите постижения?
Съюзът на изобретателите в България, в
симбиоза с патентното ведомство допринасят много за популяризиране на тези
сортове, като ги показваме по време на
организираните от Съюза изложби. Много хора ги виждат и започват да ги търсят.
Има и други начини за популяризиране и
разпространение – пишем статии в различни списания, монографии, книги. Но
Съюзът на изобретателите има свое място
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и той е едно от малкото звена в страната,
които оценяват заслугите на селекционерите. Тук селекционерът добива морална
награда за това, че е дал на хората нещо
по-добро от досега съществуващите сортове, за да печели и самият фермер повече, произвеждайки по-качествени плодове. Затова ние, селекционерите, сме много
доволни от дейността на Съюза.
Да се върнем на Вашата монография.
Кое интересното, което не знаем за дряна?
Това е нова книга, която съдържа абсолютно всичко за дряна, като култура
на бъдещето. Засега общо взето е поскоро любителска култура, но тя може
да се отглежда без всякакви препарати,
защото не страда от болести и неприятели, дава много ценна витаминозна храна – диетична и лечебна. Всички части на
растението дрян имат лечебни функции.
Костилките, ядките в костилките, кората,
пъпките, листата, дървесината – всичко
има лечебни качества. Няма неизползваема част от дряна. Кореновата система
дори също е много лечебна. От дренките става много добро вино, оцет, ракия,
мармалад и много други продукти, които
други народи много повече оценяват и
разнообразието в тяхната кухня е допълнено и от дренки, които използват дори
за гарнитура на пържоли. Описал съм
в новата си книга много нови подробно
проучени сортове. Дрянът у нас първоначално има само три сорта български,
които са и първите официално признати
сортове в света от тази култура.
Има ли млади хора, които поемат вашата професия. Има ли интерес към нея?
Има интерес защото не само в нашия
Институт по овощарство в Пловдив, но
и в другите институти постъпват нови
попълнения асистенти, докторанти. Ако
трябва в личен план да споделя, аз съм
спокоен за моето оттегляне след време,
защото има кой да поеме, обучил съм кадри – двама човека, които вървят по моите стъпки и са много амбициозни, така че

в това отношение съм спокоен.
Д-р Маргарита Колева е асистент
в Института по земеделие в Карнобат и води селекцията на пролетен и
зимен пивоварен ечемик. И към нея се
обръщам с въпроса защо пренебрегваме сортовете, създадени тук, при
тези климатични условия, на тази географска ширина, а работим с чужди
сортове?

производители те се насочват към чуждите сортове включително и ечемик. А, честно казано, нашата селекция, без да казвам
че е по-добра, е конкурентоспособна и
можем да се съревноваваме с чуждата селекция. Още повече, че нашата селекция
е създадена тук, при нашите климатични
условия. Но земеделските производители
като че ли не отчитат това. Един сорт се
създава доста дълго време и минава през
различни особености на климата докато
се създаде кръстоската,
докато се отгледа, все
пак селекционерите дълго време проучват тази
линия, която тепърва ще
се признае като сорт. А
това е дълго отглеждане, било на ечемик или
на пшеница, минаване през различни климатични условия, при
което ние виждаме как
се държи растението –

Съюзът на изобретателите
има свое място и той е едно
от малкото звена в страната,
които оценяват заслугите на
селекционерите – казва проф.
Живондов

Защото има страшно агресивна реклама по отношение на чуждите сортове и чуждите фирми
внасят не само ечемик, но и различни култури, докато ние нямаме толкова силна реклама. Откъм
маркетинг нещата при нас куцат
и когато една фирма със силно
представителство дойде в България и заинтригува земеделските

…нашите фермери вече като че ли поглеждат
назад, към родната селекция – смята Маргарита
Колева
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при суша, при студ, и се създават много
ценни качества.
И при пивоварния ечемик също държим много на качеството. Затова създаваме нашите сортове така, че да имат
висока изравненост на зърното, да имат
протеин и екстрактно съдържание на
нивото на стандартите или по-добри от
стандартните сортове, съобразени с европейските изисквания за пивоварно
качество на зърното. Но нашите фермери
вече като че ли поглеждат назад, към родната селекция. Ето тази година на АГРА
2020 има производители, които идват на
щанда и питат за нашите български сортове, независимо че в момента отглеждат
чужди сортове ечемик. Може би искат да
се върнат към родната селекция.
Как оценявате усилията на СИБ за популяризиране на вашите постижения?
Ние сме много доволни. Участваме
за първа година и работим много добре
съвместно и се радвам, че поддържаме
тези контакти със Съюза, така че сътрудничеството ни е отлично.
А дългогодишният член на СИБ, Георги Ватрачки, освен Златен медал
от Съюза получи и грамота от конкурса „Нов продукт на българския пазар 2020“.
Доволен ли сте от двете награди, които получихте?
Наградата ни от панаира е за храната
която произвеждаме – БАХ, биоактивна
храна, първата българска суперхрана.
Така че съм доволен, в смисъл, че ние
нямаме друго место, където да покажем
това което можем. А тук имаме и директен контакт с хората. Да им поясним, че
ние сме истински, не сме интернет герои
и правим истински неща за здравето на
хората, че разчитаме само на качество и
безвредност.
А как оценявате помощта, която Съюзът оказва на хора като вас, за да ги популяризира?
Единствено Съюзът ни помага – като
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погледнем, други подобни организации в
България почти няма, които да ни помогнат. Съюзът организира изложения, каталози, представяне. Това е организацията,
за която аз казвам на много мои колеги,
че могат да разчита на нея. Вече десет години работя със Съюза и съм много доволен. Председателят и ръководството се
интересуват за всеки един случай, за всеки отделен човек, за всеки един продукт,
който е измислен. Помагат ни доколкото
могат, но за съжаление малко са финансовите средства. Има колеги, които работят по проекти за нови енергии, нарекъл
съм ги „ловци на енергия“, те имат нужда
от прототипи, които са много скъпи. Няма
как да се направят в домашни условия.
Трябват заводски условия, а сега заводите са частни. Ето защо в това трябва да се
намеси вече не Съюзът, а правителството, което и да е то, да застане зад Съюза,
защото, повтарям, това е единствената
организация, която се опитва да направи
нещо за изобретенията, за новите решения, за иновациите.
И още нещо, не се обръща внимание
на връзката между бизнеса и изобретателите. Ето например аз, от идеята съм стигнал до пазара – идея, реализирана идея,
продукти, които са регистрирани, произведени от мен и с тях отивам на пазара. А
в света още на етап идея идват и като видят, че има нещо рационално питат колко
струва? Тук никой не се интересува. Даже
и фирмите не се интересуват. Стигаме до
парадокса външни фирми да проявяват
интерес повече от нашите. А потенциално всяка новост означава работни места,
данъци за държавата. Това са продукти,
които ще се изнасят навън и ще се печели
от тях. А ние оставяме в много от случаите да се изкупуват нашите интелектуални
продукти от чужденци и след това да ги
продават като техни. Имам впечатление,
че в това отношение на хората им липсва информация, или че тя се крие. Точно
това е и една от задачите на Съюза – да
информира хората, да знаят как стават

нещата, как да защитят своите идеи.
Георги Ватрачки е регистрирал европейска марка за своите продукти
и повечето от тях са регистрирани
като полезен модел. Като че по-важно
е другото, което той сподели – отношението на държавата към своите
изобретатели. Защото пазарното
стопанство не означава, че тя трябва
да абдикира съвсем от ангажимента
си да стимулира творческото нача-

ло, да подкрепя активните и търсещи
личности. И това още веднъж показва
колко правилна и навременна е помощта, която Съюзът на изобретателите в България оказва на онези, които
имат добри идеи, които искат да творят и да вървят напред.
От Пловдив
Петко Делибеев

Георги и Мирослав Ватрачки – баща и син, които в своята работа залагат на
качеството и безвредността на създаваните продукти
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Селекционни постижения,
отличени на
АGRA-ITI’20
Членовете на Съюза на Изобретателите в България (СИБ), участващи на
ХIV-то Изложение AGRA-ITI‘20 представиха върховите си селекционни
постижения в областта на селекцията
на двуреден, пивоварен ечемик, царевични хибриди и др.
Бяха представени отлично реализирана индустриална собственост на
два иновационни продукта.
Отлично презентираната монография„Обикновен дрян“ (Cornus mas L.) –
научно и необходимо практическо
произведение за голям кръг почитатели, даде възможност на присъстващите на Изложението, да се запознаят
с особеностите на отглеждането на
една овощна култура с бъдеще.
Експертната комисия оцени и единодушно класира експонатите, представени на ХIV Национално пролетно
изложение AGRA-ITI‘20.
q
Със Златен медал и Диплом се награждава доц. д-р Роксандра Памукова за високи постижения и отлично
реализирана индустриална собственост на иновационен продукт – Био
хранителна добавка с благоприятен
ефект върху имунната и белодробна
система „ИмуноБронхоПам“. Благоприятният ефект е следствие на въздействието върху организма на човека от страна на съдържанието и ефективната комбинация (в капсули) на

връхчета от бял бор (Tur Pini Sylvestris),
цветове от ехинация (Fl. Echinacea
purpurea), плодове от шипка (Fr. Rosa
canna), листа от градински чай (Fol.
Salvia Officinalis), с препоръка за подходящ прием за възрастни и за деца
над 8 годишна възраст. ИМУНОБРОНХОПАМ е един от ефективните продукти за човешкото здраве на фирмата
Пан Медика ЕООД, последователи на
Prtof. Dr. Pamukov & Dr. Mochelson, чиито билкови продукти нямат противопоказания и са наградени с престижни награди от три континента.
q
Златен медал, се връчва на Георги Ватрачки за добро представяне и
успешна реализация на индустриална
собственост на иновационен продукт
„Биоактивна храна „Ватрасин“;
q
Със Златен медал се награждава
проф. д-р Аргир Живондов за принос в представянето на ценна овощна
култура на бъдещето и високо ниво на
презентиране на монография „Обикновен дрян Cornus mas L.“. На фона на
биологическите особености в монографията са отразени изискванията на
обикновения дрян към условията на
отглеждане. На вниманието на заинтересованите са представени сортовете и форми дрян, селекционирани
и отглеждани в света у нас. Обърнато
е внимание на основните фенологич-

ни и помологични особености, и биометрични анализи на интродуцирани
сортове и селекционни форми, и на
българските сортове дрян. Разработени са въпросите за размножаване на
дрян, създаването и отглеждането на
трайни насаждения. От тази монография овощари и селекционери ще научат за лечебните свойства на дряна и
използването на плодовете в кулинарията.
q
Присъжда се Златен плакет на научен селекционен колектив доц. д-р
Маргарита Гочева, проф. дсн Неделчо Мерсинков, проф. д-р Драгомир
Вълчев, гл. ас. Тошка Попова, за отлично представяне и високи постижения в областта на селекцията на нов
зимен двуреден ечемик, сорт „Захир“.
Сорт Захир е от новото поколение
сортове, т.е. сортове, които са значително по-високодобивни от стандартните сортове, притежаващи по-добри
адаптивни способности към променящия се климат в последните години.
Селекционният процес на „Захир“
започва през далечната 2001 година,
когато е направена проста кръстоска
между унгарска и българска линия.
Селекционният процес продължава
до 2006 година, когато влиза във висшите звена – контролен питомник
и конкурсни сортови опити до 2014
година. През 2014 година е подадена
като високопродуктивна линия – КТ
1241 за изпитване в ИАСАС за двегодишен период (2014-2016 година).
През 2016 година линията е призната
с наименованието „Захир“ и утвърдена със заповед на Министъра на земеделието, а през 2018 година е защитена с патентен документ.
Сорт „Захир“ (в превод видим, явен,

набиващ се на очи, лесно различим) е
от зимният биологичен тип. Класът е
двуреден, с едри зърна до 45 грама.
Вегетационният период е с продължителност 231 дни, а растенията в посев са добре изправени, изравнени с
оптимална гъстота на класоносните
стъбла 754 на m2. Сорт „Захир“ е показал добра устойчивост на полягане и
висока устойчивост на пречупване на
класа и класовата шийка.
На естествен инфекциозен фон при
полски условия „Захир“ проявява добра устойчивост на листни болести и
добра студо- и зимоустойчивост. Той
проявява висока устойчивост на ленточна болест, средна устойчивост на
брашнеста мана, черна и жълта ръжда.
Биологичните и стопанските качества на сорта са изпитвани в системата на ИАСАС две години, а в конкурсни сортови опити в продължение
на няколко години. В пунктовете от
екологичната мрежа се проявява като
високопродуктивен генотип. Средният добив за страната от двегодишното
му изпитване е 725 kg/da, като потенциалът му за добив е до 993 kg/da.
Зърното на сорт „Захир“ е предназначено за използване в пивоварната
промишленост, но той е и високодобивен, което го прави подходящ и за
фуражни цели.
Зърното е с много добра изравненост I класа – 92%, протеин – 11% и
екстрактно съдържание – 79,1%.
Неговата продуктивност, съчетана
с качествено зърно, го правят подходящ за отглеждане в цялата страна
при различните почвено-климатични
условия.
q
Институтът по Царевицата в град
Кнежа участва в Изложението с четири
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хибрида царевица. ИЦ-Кнежа има
признати и вписани в Официалната
Сортова листа на Р България 4 новопризнати царевични хибрида –
„Кнежа 320“, „Кнежа 564“, „Кнежа 565“
и „Кнежа 648“.
Хибридите са в най-търсените от
земеделските производители групи
на зрялост и направления на използване.
Създадени са при агроклиматични
условия за страната с всички промени в тях. Всички хибриди съчетават
висока продуктивност и устойчивост
към икономически важни болести и
неприятели по царевицата.
Доказали своите качества и в сортоизпитване и признаване, те не отстъпват по биологични и стопански
качества на чуждата селекция
q
Със Златен плакет се награждава
научен селекционен колектив в състав доц. д-р Димитринка Илчовска,
доц. д-р Миладин Генов, доц. д-р
Наталия Петровска, доц. д-р В. Вълкова, за отлично представяне и високи постижения в областта на селекцията на нов хибрид царевица „Кнежа
320“;
Кнежа 320, обогатява набора от
хибриди в относително свободната
ниша в ранната група на зрялост. Освобождава площите навреме и създава възможност за качествена подготовка и засяване на есенно зимните
култури в оптимален агротехнически
срок.
q
Селекционен колектив в състав
доц. д-р Георги Йорданов и доц. д-р
Миладин Генов за отлично представяне и високи постижения в областта
на селекцията – на нов царевичен хи-
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брид „Кнежа 564“ се награждава със
Златен плакет и Диплом, потвърждаващ наградата.
„Кнежа 564“, икономически ефективно решение на проблема със зърното за фураж и промишлена преработка в България, притежава висок
рандеман на зърно 87-90%, голяма
биомаса, при естествени условия на
отглеждане.
q
Златен плакет и Диплом е наградата на селекционер доц. д-р Наталия Петровска, за отлични резултати
и високи постижения в областта на
селекцията, за създаден нов царевичен хибрид „Кнежа 565“;
Хибридът „Кнежа 565“ се характеризира със стабилен добив и устойчивост на променливи климатични
условия. Бързо изпуска влагата, реализира висок добив. Признат е след
двугодишно държавно сортоизпитване в екологичната мрежа на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), поради убедителни резултати, превишаващи по добиви и стопански качества
стандартните сортове в съответната
група по ФАО.
q
Златен плакет е наградата на селекционен колектив в състав доц. д-р
Наталия Петровска и доц. д-р Иванка Бенова, за високи постижения в
областта на селекцията и създаването
на нов царевичен хибрид „Кнежа 648“
„Кнежа 648“ е хибрид, притежаващ висока адаптивност на биотичен
и абиотичен стрес. Стабилен добив
при различни условия на отглеждане. Реализира висок добив на зърно и
биомаса. Признат е след двугодишно
държавно сортоизпитване в еколо-

гичната мрежа на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол, поради убедителни резултати, превишаващи по добиви и
стопански качества стандартните сортове в съответната група по ФАО.
q
Съюзът на изобретателите в България, с подписът на председателя на
СИБ, д-р инж. Марио Христов, УДОСТОЯВА със званието ПОЧЕТЕН ЧЛЕН
на СИБ, за особени заслуги към селекционната дейност в страната, за дългогодишна активна съюзна дейност и
значителен принос за издигане авторитета и обществената значимост на
СИБ:
- проф. дсн Славка Лукипудис – зам.
председател на СИБ;

и селекционерите, вписани в Златната книга на България:
- проф. д-р Драгомир Вълчев, ИЗ
Карнобат, селекционер на сортове ечемик, вписан в Златната книга
като „Селекционер на годината“ през
2015 г.;
- проф. д-р Аргир Живондов, ИО
Пловдив, селекционер на овощни
видове, вписан в Златната книга като
„Селекционер на годината“ през
2016 г.
- проф. дсн Ана Салджиева, ИПК
Чирпан, селекционер на сортове памук, вписана в Златната книга като „Селекционер на годината“ през 2017 г.
Изготвил:
проф. дсн Славка Лукипудис,
зам председател СИБ

Част от наградените и почетни членове: отляво на дясно са Георги
Ватрачки, доц.д-р Наталия Петровска, проф.дсн Славка Лукипудис,
проф.д-р Драгомир Вълчев, доц.д-р Маргарита Гочева, д-р инж. Марио
Христов-председател на СИБ и проф.д-р Аргир Живондов.
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Патентите за изобретения
в България по технологични
направления и икономически
сектори и раздели за периода
2001-2018
доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева,
ТУ-Габрово
гл. ас. д-р Венцислава Александрова
Николова-Минкова, ТУ-Габрово

Резюме:

В разработката са изследвани приложни аспекти на Система за съответствие
между Класификацията на икономическите дейности в България (КИД-2008) и
Международната патентна класификация (МПК). Системата е създадена за да
е възможно патентите за изобретения
да бъдат причислявани към конкретни
икономически сектори за целите на разнообразни видове икономически анализи, ползващи и патентно-базирани индикатори. Практическата приложимост
на системата за съответствие е доказана
чрез нейното използване при анализите
на българската и чуждeстранната патентната активност в България за периода
2001-2018г.
Резултатите от изследването показват,
че чуждестранните фирми патентоват в
България в технологични направления
и икономически сектори с по-високо
местно технологично ниво, т.е. такива с
по-висока българска патентна активност.
Идентифицирани са и приоритетните за

икономическо развитие направления и
сектори в българската икономика.
Ключови думи: патенти; изобретения;
Международна патентна класификация
(МПК); Класификация на икономическите
дейности в България (КИД-2008)

Въведение

Многобройните изследвания и анализи доказват значението на патентната
статистика като икономически индикатор и целесъобразността от нейното използване в различни икономически изследвания, анализиращи връзката между
патентната и други видове икономически
дейности.
Как патентите да бъдат причислявани
към конкретни икономически сектори?
Отговорът на този въпрос има решаващо значение, тъй като без неговото
решаване не би било възможно да се
изследва взаимодействието между българската и чуждестранна патентна активност по икономически сектори. Този

въпрос е породен от неудобството, че
патентите не могат директно да бъдат
причислявани към конкретни икономически сектори, тъй като те са класифицирани по Международната патентна класификация (МПК) и не съдържат
информация, позволяваща прякото им
отнасяне към съответен икономически сектор. Анализиране състоянието и
тенденциите на патентна активност по
икономически сектори, ранжирането
им по степен на технологично развитие,
свързване на патентни с икономически
данни, е възможно само при установено
съответствие между патентна и икономическа класификация чрез специално
разработена система.
Цел на настоящото изследването е,
чрез анализ на взаимодействието между българската и чуждестранна патентна
активност в България за периода 20012018г., да се установят приоритетните
технологични направления и икономически сектори, т.е. тези с най-голям потенциал за технологично и икономическо
развитие.
Реализирането на целта се постига
чрез изпълнение на следните задачи:
1. Актуализиране на Системата за
съответствие между Класификацията
на икономически дейности КИД-2008 и
Международната патентна класификация МПК [1].
2. Анализиране на българската и чуждестранна патентна активност и измерване на връзката между тях по технологични направления (класове МПК) и по
икономически сектори и раздели (кодове
КИД-2008).
3. Идентифициране на приоритетни
технологични направления и икономически сектори и раздели, т.е. такива при
които концентрацията на българската и
чуждестранна патентна активност е найвисока.
4. Обобщаване на резултатите и формулиране на основни изводи.
Водеща позиция има следното ключово предположение и теза на изследването: Съществува съвпадение между
концентрацията на българската и чуж-

дестранна патентна активност в България по технологични направления и
по икономически сектори и раздели, т.е.
чуждестранната патентна активност е
насочена в технологични направления,
сектори и раздели с по-високо местно
технологично ниво, а това са тези при
които и българската патентна активност
е по-висока. От това следва, че секторите и разделите на българската икономика, които представляват засилен
чуждестранен интерес, проявяващ се в
по-висока патентна активност, могат да
бъдат идентифицирани като приоритетни за икономическо развитие поради
технологичния потенциал който притежават.

1. Система за съответствие
между Класификацията на
икономическите дейности в България (КИД-2008) и
Международната патентна
класификация (МПК)
Първият български опит да се предостави възможност за установяване на
съпоставимост между патентни и икономически данни е разработената Система
за съответствие между Класификацията
на икономическите дейности в България
(КИД-2008) и Международната патентна
класификация (МПК) [1]. В нея бяха включени 6 сектора и 37 раздела от КИД-2008,
а от гледна точка на МПК – всичките 8
раздела (от А до Н) и 116 класа, както и 5
подкласа.
В представената в настоящата разработка актуализирана Система за съответствие е добавен икономически сектор
А - Селско, горско и рибно стопанство
и трите раздела от КИД-2008: 01-Растениевъдство, животновъдство и лов,
спомагателни дейности; 02-Горско стопанство; и 03-Рибно стопанство. Системата включва 119 класа по МПК и един
подклас (A61K). Само за този подклас е
възможно да се осъществи пряко съответствие с раздел на КИД-2008. Това е
раздел 21-Производство на лекарствени
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Таблица 1
Система за съответствие между Класификацията на икономическите дейности
в България (КИД-2008) и Международната патентна класификация (МПК)

Код

Икономически сектори и раздели по КИД-2008

А

Селско, горско и рибно стопанство

01
02
03

Растениевъдство, животновъдство и лов,
спомагателни дейности
Горско стопанство
Рибно стопанство

B

Добивна промишленост

05
06
07
08
09

Добив на въглища
Добив на нефт и природен газ
Добив на метални руди
Добив на неметални материали и суровини
Спомагателни дейности в добива

C

Преработваща промишленост

индекс по МПК

F02, F21, F24, F26, G05, H01,
27 Производство на електротехнически съоръжения F01,
H03, H05
на машини и оборудване , с общо и A62, B04, B30, F03, F04, F23, F25
28 Производство
специално предназначение
31 Производство на мебели

A47

32 Производство, некласифицирано другаде

A44, A46, A61(безA61K), A63, G01,
G07, G09, G10, B02, B03, B06, B07,
B08, B81, B82

D
A01

и разпределение на електрическа
35 Производство
и топлинна енергия и газообразни горива
E

E21

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и
газообразни горива
F17, F22, F28, G21, H02

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване

36 Събиране, пречистване и доставяне на води

E03

отвеждане и пречистване на
37 Събиране,
отпадъчни води

C02

и обезвреждане на отпадъци;
38 Събиране
рециклиране на материали

B09

F

Строителство

10 Производство на хранителни продукти

A21, A22, A23, C13

41 Строителство на сгради

E04

11 Производство на напитки

C12

42 Строителство на съоръжения

E01, E02

12 Производство на тютюневи изделия

A24

43 Специализирани строителни дейности

E06, E05

на текстил и изделия от текстил,
13 Производство
без облекло

D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07

H

14 Производство на облекло

A41, A42

на кожи; производство на обувки и
15 Обработка
други изделия от обработени кожи без косъм

A43, A45, B68, C14

на дървен материал и изделия от
16 Производство
дървен материал и корк, без мебели

B27

на хартия, картон, изделия от
17 Производство
хартия и картон

B31, D21

дейност и възпроизвеждане на записани B41, B42, B43
18 Печатна
носители
на кокс и рафинирани нефтени
19 Производство
продукти

C10

20 Производство на химични продукти

C01, C05, C07, C08, C09, C11

на лекарствени вещества и
21 Производство
продукти

A61K

22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

B29

на изделия от др. неметални
23 Производство
минерални суровини

B28, B32, B44, C03, C04, C30

24 Производство на основни метали

B01, B22, C21, C22, F27

на метални изделия, без машини и
25 Производство
оборудване

B05, B21, B23, B24, B25, B26, C06,
C23, C25, F15, F16, F41, F42

на компютърна и комуникационна
26 Производство
техника, електронни и оптични продукти

G02, G03, G04, G06, G08, G11, H04

Транспорт, складиране и пощи

49 Сухопътен транспорт

B60, B61, B62

50 Воден транспорт

B63

51 Въздушен транспорт

B64

на товари и спомагателни дейности в B65, B66, B67
52 Складиране
транспорта

вещества и продукти от сектор С - Преработваща промишленост.
Актуализираната Система за съответствие между Класификацията на икономически дейности в България (КИД-2008)
и Международната патентна класификация (МПК) е представена на Таблица
1. Тя ще бъде използвана в качеството й
на инструмент за извършване на настоящия емпиричен анализ на патентната
активност в България по икономически
сектори и раздели за периода 2001-2018г.
Съобразено с този период е използването на 7-ма редакция на МПК от 1999г. Не
е недостатък, че не е използвана по-новата 8-ма редакция. Нейните различия
спрямо МПК-7 обхващат по-детайлните

структурни нива, които не участват пряко в Системата.

2. Методологични аспекти на
изследването
Българската и чуждестранната патентната активност са измерени количествено чрез абсолютни и относителни патентни индикатори – брой и относителен дял
на патентите, разпределени по технологични направления и икономически сектори и раздели. Връзката между българската и чуждестранна патентна активност
има характерни и специфични особености и не е възможно да бъде установена и
измерена само с един вид статистически

15
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метод за анализ. Затова е приложен подход на комбинирано използване на два
метода.
Корелационен анализ на ранговете –
Този метод е подходящ за определяне
силата на взаимна връзка между българската и чуждестранната патентната активност (представени чрез рангове), тъй
като те имат количествен израз и е възможно да бъдат съставени две рангови
класации на технологичните направления, респективно икономическите сектори и раздели. За измерване на корелационната зависимост се използва коефициентът на корелация на ранговете на
Спирман – Rsp[2, 245-247с.]:

,
където: d i2 - квадрата на разликата
между ранговете на съответна двойка
признаци
n - брой наблюдения (технологични
направления /икономически сектори)
При това измерване стойностите на
изчислените коефициенти показват само
дали има, и каква е степента на корелационна зависимост между ранговете в
двете класации, което дава основание да
се правят изводи само относно наличието
и размера на съвпадение между концентрацията на българската и чуждестранна
патентна активност по технологични направления, респективно икономически
сектори и раздели, но не и конкретно по
кои от тях. Това налага използването и на
друг метод;
Метод на сравнението – Чрез сравняване на чуждестранната с българската класация по количествените данни,
отразяващи патентната активност, се получава реална представа за нейните количествени измерения и пропорции по
технологични направления, респективно
икономически сектори и раздели. Това
дава възможност да бъдат установени
тези от тях при които концентрацията на
патенти е най-голяма и в същото време
българската и чуждестранната патентната активност са най-високи.
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2. Патентната активност по
технологични направления
(МПК)
За набиране на данни за патентната
активност са ползвани месечните издания на Официалния бюлетин на българското патентно ведомство [3], в които се
публикуват библиографски данни според
Международната патентна класификация (МПК) [4] за всички издавани патенти
в България, както и за валидизираните
европейски патенти с чуждестранни притежатели с действие на територията на
България.
През периода 2001-2018г. общата патентна активност в България е 24167
патенти за изобретения, преобладаващата част от които – 22567 броя (93,4%)
принадлежат на чуждестранни притежатели, а на български – 1600 броя (6,6%).
Патентите с чуждестранни притежатели
в преобладаващата си част (98,8%) са издадени от Европейското патентно ведомство (не в България), но са валидизирани
с действие на територията на България.
Данните за българската и чуждестранната патентна активност по технологични
области и направления (раздели и класове на МПК) са представени в Приложение
1, където направления са ранжирани по
българска патентна активност.
За осемте раздела на МПК, включващи различен брой технологични направления (класове МПК), е изчислен коефициент на корелация на ранговете на
Спирман Rsp. Резултатите от изчисленията свидетелстват за наличие на корелационна зависимост между ранговете на
технологичните направления по българска и чуждестранна патентна активност:
много силна при раздели С – Химия и металургия (0,846), А – Човешки потребности (0,832) и Н – Електричество (0,801);
силна при D – Текстил и хартия (0,733),
Е – Строителство, минно дело (0,630)
и В – Технологични процеси, транспорт
(0,621); значителна при F – Механика, осветление, отопление, двигатели и помпи, оръжие и боеприпаси (0,586) и G – Физика (0,548).

За да бъдат идентифицирани технологичните направления с най-голяма
концентрация на патенти, при които и
българската и чуждестранната патентна
активност са най-високи, те са сравнени
по относителни патентни дялове. По данните в Приложение 1, където е показана
българската класация на технологичните
направления, е съставена и чуждестранна класация. Направленията са съпоставени по ранговите си позиции в двете
класации, при задължително отчитане и
размера на относителните патентни дялове, които те притежават. Такъв анализ е
извършен първо за всеки раздел на МПК,
след това общо за всички раздели, където класациите вече включват всичките
119 направления.
Раздел A – Удовлетворяване на човешки потребности (15 направления)
– най-висока българска патентна активност имат трите направления A61 - Хуманна и ветеринарна медицина, хигиена,
стоматология, лекарства, A23 - Храна и
хранителни продукти, обработка, мляко, масла, кафе, чай, шоколад, захарни
изделия, и A01 - Земеделие, лесовъдство,
животновъдство, лов, риболов, пестициди, хербициди, дезинфектанти, в които са съсредоточени 87,7% от патентите с
български и 89,4% от патентите с чужди
притежатели. До трето място ранжирането на направленията в двете класации
съвпада. В класациите Топ-7 има съвпадение на 6 направления.
Раздел В – Технологични процеси
и транспорт (36 направления) – българската активност е най-висока в направленията B01 - Методи и устройства за физични и химични процеси, топене, леене,
смесване, оборудване, B60 - Транспортни
средства и B64 - Въздухоплаване, авиация,
космонавтика, с общ патентен дял 35,2%.
Чуждестранната активност е най-висока
в направленията B65 - Транспортиране,
опаковане и съхранение на материали и
B01 - Методи и устройства за физични
и химични процеси..., с общ патентен дял
37,2%. Анализът на данните показва, че в
класовете Топ-10 с най-висока българска

активност са съсредоточени 74,5% от патентите с български и 56,1% от патентите
с чуждестранни притежатели, а в Топ15 пропорциите са съответно 88,3% на
73,2%. Между българската и чуждестранната класация съвпадението при Топ-10 е
5 направления, а при Топ-15 е 8.
Раздел С – Химия, металургия (19
направления) – българската активност е
най-висока в направленията: С 07 - Органична химия: общи методи, ациклични,
карбоциклични, хетероциклични съединения, захар, стероиди, протеини; C10
- Нефтена, газова, коксохимическа промишленост, газ, горива, смазочни м-ли,
торф; C04 - Цимент, бетон, изкуствени
камъни, керамика, огнеупорни материали, с общ патентен дял 36,7% (91 патенти).
Към тези направления чуждестранната
активност е 73,9% (5939 патенти). Между
българската и чуждестранната класация
съвпадението при Топ-10 е 9 направления, а при Топ-15 е 12. Най-голямо съсредоточаване на патенти има C07 - Органична химия..... Овен като водещо (по българска и чуждестранна активност), това
направление значително се откроява,
особено при чуждестранната активност с
дял от 71,1%.
Раздел D – Текстил и хартия (8 направления) – най-малък брой патенти
спрямо другите раздели – 176, в т.ч. само
5 с български притежатели. Най-висока
чуждестранна активност имат направления D21 - Производство на хартия и
целулоза и D06 - Обработка на текстилни изделия, апретура, пране, с общ дял
53,8%. При направленията Топ-4 в двете
класации има пълно съвпадение.
Раздел E – Строителство и минно дело (7 направления) – най-много
са патентите при E04 – Наземно строителство, елементи на строителни
конструкции и строителни материали,
което е на първо място и в двете класации, с българска активност - 51,5% и
чуждестранна - 32,5%. До четвърто място
класациите имат пълно съвпадение.
Раздел F – Механика, осветление,
отопление, оръжие, взривяване (17

17
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направления) – първото място и в двете
класации е на F16 – Възли и детайли на
машините, методи и устройства, обезпечаващи експлоатацията на машини и
установки, топлоизолация с 19,0% от патентите с български и 27,8% от патентите
с чужди притежатели. Раздел F включва
17 направления. В направленията Топ-7 с
най-висока българска активност (88,7%)
са съсредоточени и 66,0% от патентите с
чужди притежатели, а в Топ-10 съответно
95,7% и 82,0%. В двете класации Топ-10
съвпадат 9 направления.
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Раздел G – Физика (12 направления)
– направленията G01 – Измервания на
физични величини и G06 – Изчислителни
и сметачни машини са на първите две
места и в двете класации с общ български
дял от 65,7% и чуждестранен - 55,0%. Направленията Топ-4 с най-висока българска активност (79,0%) включват и 68,2%
от патентите с чужди притежатели. При
класациите Топ-4 има съвпадение на 3
направления.
Раздел Н – Електричество (5 направления) – Направленията Топ-3 в класаци-

Таблица 2
Топ-15 технологични направления (от всичките 119 класа на МПК)
Разпределение на патенти с български и чуждестранни притежатели в България,
по технологични направления, 2001-2018 г. (брой и отн.дял)
№

клас Наименование

Таблица 3
Разпределение на патентите на български и чуждестранни притежатели в България,
по икономически сектори (кодове по КИД-2008), 2001-2018г. брой и отн.дял
(ранжирането е по българска активност)
№

код

1

C

2

Наименование

б

%

ч

%

Преработваща промишленост

1195

74,7

19061

84,5

H

Транспорт, складиране и пощи

134

8,4

1381

6,1

3

F

Строителство

116

7,3

751

3,3

4

D

Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и газообразни горива

74

4,6

288

1,3

5

А

Селско, горско и рибно стопанство

44

2,8

837

3,7

6

E

Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

25

1,6

181

0,8

7

B

Добивна промишленост

12

0,8

68

0,3

общо 1600 100,0 22567 100,0

бълг.

%

чужд.

%

154

9,6

5365 23,8

1

A61

Хуманна и ветеринарна медицина, хигиена, стоматология,
лекарства

2

H01

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

134

8,4

384

1,7

3

G01

Измервания на физични величини

93

5,8

323

1,4

4

E04

Наземно строителство, елементи на строителни конструкции,
строителни материали

67

4,2

283

1,3

5

H02

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

60

3,8

138

0,6

6

A23

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

45

2,8

374

1,7

7

A01

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

44

2,8

837

3,7

8

F16

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

44

2,8

274

1,2

9

F42

Боеприпаси, взривни работи, пиротехника

43

2,7

52

0,2

10

B01

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

37

2,3

332

1,5

11

B60

Транспортни средства

36

2,3

168

0,7

12

C07

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

35

2,2

5714 25,3

13

B64

Въздухоплаване, авиация; космонавтика

32

2,0

17

0,1

14

F03

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

30

1,9

98

0,4

15

C10

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

29

1,8

103

0,5

ите съвпадат, на тях се падат 92,6% от патентите с български и 92,8% от патентите
с чужди притежатели. На първо място в
българската класация с 58,3% дял е H01 –
Основни елементи на електрическо оборудване……, а в чуждестранната класация с дял от 49,8% е H04 – Техника на електрическа връзка, предаване на сигнали,
секретна връзка, телефонна връзка, TV,
Телекомуникации.
За да бъдат идентифицирани технологичните направления с най-голяма
концентрация на патенти, при които и
българската и чуждестранната патентна активност са най-високи, но общо за
всичките 8 раздели на МПК, анализът е
извършен по аналогичен начин, но вече
двете класации включват всичките 119
технологични направления (класове на
МПК). Топ-15 от тях, класирани по българска патентна активност, са показани в
Таблица 2.
За двете класации, включващи всичките 119 направления, коефициентът
на корелация на ранговете на Спирман
(Rsp = 0,729) свидетелства за наличие на
силна корелационна зависимост между
ранговите позиции на технологичните
направления по българска и чуждестранна патентна активност.

В Таблица 2 са представени данни и
за чуждестранната патентна активност.
На тези 15 направления (12,6% от всички) принадлежат повече от половината
от патентите с български притежатели
(55,2%) и много голям дял от тези с чуждестранни (64,1%). Освен това, в двете
класации Топ-15 има съвпадение на 9 направления, а при Топ-10 съвпаденията са
6. За да се проведе анализ на българската
и чуждестранна патентна активност и да
се оцени връзката между тях по икономически сектори и раздели, патентите
са пренасочени от технологичните направления (класове МПК) към икономическите раздели (кодове КИД-2008) чрез
прилагане на Системата за съответствие
между КИД-2008 и МПК.

3. Патентната активност по
икономически сектори и
раздели (КИД-2008)
За да се проведе анализ на българската и чуждестранна патентна активност и
да се оцени връзката между тях по икономически сектори и раздели, патентите са
пренасочени от технологичните направления (класове МПК) към икономическите сектори и раздели (кодове КИД-2008)
чрез прилагане на Системата за съот-
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Таблица 4
Разпределение на патентите на български и чуждестранни притежатели в България,
по икономически раздели (кодове по КИД-2008), 2001-2018г. брой и отн.дял
(ранжирането е по българска активност)
№

код

1

27

2

Наименование

26

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци;
рециклиране на материали

7

0,4

30

0,1

27

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани
носители

6

0,4

227

1,0

28

16

Производство на дървен материал и изделия от
дървен материал и корк, без мебели

4

0,3

44

0,2

б

%

ч

%

Производство на електротехнически съоръжения

224

14,0

714

3,2

32

Производство, некласифицирано другаде

203

12,7

1651

7,3

29

13

3

0,2

120

0,5

3

25

Производство на метални изделия, без машини и
оборудване

Производство на текстил и изделия от текстил, без
облекло

198

12,4

861

3,8

30

12

Производство на тютюневи изделия

2

0,1

227

1,0

4

21

Производство на лекарствени вещества и
продукти

109

6,8

4375

19,4

31

17

Производство на хартия, картон, изделия от
хартия и картон

2

0,1

82

0,4

5

20

Производство на химични продукти

91

5,7

6348

28,1

32

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

2

0,1

52

0,2

6

24

Производство на основни метали

76

4,8

642

2,8

33

14

Производство на облекло

1

0,1

46

0,2

7

35

Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и газообразни горива

74

4,6

288

1,3

34

15

Обработка на кожи; производство на обувки и
други изделия от обработени кожи без косъм

1

0,1

71

0,3

8

26

Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти

67

4,2

911

4,0

9

41

Строителство на сгради

67

4,2

283

1,3

10

49

Сухопътен транспорт

52

3,3

347

1,5

11

28

Производство на машини и оборудване с общо и
специално предназначение

50

3,1

313

1,4

12

10

Производство на хранителни продукти

48

3,0

434

1,9

13

01
02
03

Растениевъдство, животновъдство и лов,
спомагателни дейности
Горско стопанство
Рибно стопанство

44

2,8

837

3,7

14

23

Производство на изделия от неметални
минерални суровини

37

2,3

387

1,7

15

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в
транспорта

33

2,1

934

4,1

16

51

Въздушен транспорт

32

2,0

17

0,1

17

19

Производство кокс и рафинирани нефтени
продукти

29

1,8

103

0,5

18

42

Строителство на съоръжения

25

1,6

237

1,1

19

11

Производство на напитки

24

1,5

982

4,4

20

43

Специализирани строителни дейности

24

1,5

231

1,0

21

50

Воден транспорт

17

1,1

83

0,4

22

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни
води

16

1,0

99

0,4

23

05
06
07
08
09

Добив на въглища
Добив на нефт и природен газ
Добив на метални руди
Добив на неметални материали и суровини
Спомагателни дейности в добива

12

0,8

68

0,3

24

31

Производство на мебели

12

0,8

275

1,2

25

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

8

0,5

248

1,1

общо 1600 100,0 22567 100,0

ветствие между КИД-2008 и МПК. И тук,
аналогично на анализа по технологични
направления, за изследване степента на
съвпадение между концентрацията на
българската и чуждестранна активност
са приложени корелационен анализ на
ранговете и метода на сравнението. Разпределението на патентите по икономически сектори е представено в Таблица 3,
а по икономически раздели в Таблица 4.
Корелационният коефициент на ранговете на Спирман (Rsp = 0,893) показва
силна зависимост между ранговете на
икономическите сектори по българска и
чуждестранна патентна активност. Силна
корелационна зависимост е установена и
при икономическите раздели (Rsp = 0,785),
т.е. съществува много голямо съвпадение
между концентрацията на българската и
чуждестранната патентна активност по
икономически сектори и раздели.
За да бъдат идентифицирани икономическите сектори и раздели с найголяма концентрация на патенти, при
които и българската и чуждестранната
патентна активност са най-високи, те са
сравнени по патентни дялове. По данните в Таблица 3, където ранжирането е по
българска патентна активност, е съставена чуждестранна класация. Първите
две места в класациите съвпадат. Най-

висока българска и чуждестранна активност по сектори е отбелязана в сектор C-Преработваща промишленост:
1195 патенти с български притежатели
(74,7%) и 19061 патенти с чужди притежатели (84,5%). Към него принадлежат
83,8% от всички патенти – 20256 броя.
Следващият по активност е сектор H –
Транспорт, складиране, но с много помалък дял – 6,3% от всички патенти, като
българската и чуждестранната патентна
активност е съответно 8,4% и 6,1%. Общата патентна активност (българска и
чуждестранна) по икономически раздели
за сектор C-Преработваща промишленост е представена на Фиг. 1.
По данните от Таблица 4, където е показана българската класация по икономически раздели, е съставена и чуждестранна класация. Разделите са съпоставени
по ранговите си позиции в двете класации, като задължително е съобразен и
размерът на относителните им патентни
дялов. На разделите Топ-10 по българска
патентна активност принадлежат 72,6%
от патентите с български притежатели.
Седем от разделите Топ-10 са от сектор С – Преработваща промишленост
(60,5%). Останалите три имат общ дял
12,1% (35-Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и
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Производство на облекло

47

Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от
обработени кожи без косъм

48
72

Производство на хартия, картон, изделия от хартия и картон

84

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

123

Производство кокс и рафин.нефтени продукти

132

Производство на тютюневи изделия

229

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

233

Производство на изделия от каучук и пластмаси

256

Производство на мебели

287

Производство на машини и оборудване с общо и специално
предназначение

363

Производство на изделия от неметални минерални суровини

424

Производство на хранителни продукти

482

Производство на основни метали

718

Производство на електротехнически съоръжения

938

Производство на компютърна и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти

978

Производство на напитки

1006

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

1059

Производство, некласифицирано другаде

1854

4484

Производство на лекарствени вещества и продукти

6439

Производство на химични продукти

0
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7000

Фиг.1. Разпределение на патентите в България от сектор С-Преработваща промишленост, общо (на български и чужди притежатели), за периода 2001-2018г.
газообразни горива, 41-Строителство
на сгради и 49-Сухопътен транспорт).
Разделите Топ-10 по българска патентна
активност отбелязват и висока чуждестранна активност, тъй като в тях са съсредоточени 72,8% от патентите на чуждестранните притежатели.
Сравняването на двете класации Топ10 показва, че 7 от разделите съвпадат
(всички от сектор С – Преработваща
промишленост). При класациите Топ-15
съвпаденията са 14 (11 от сектор С). На
разделите Топ-15 по българска патентна
активност принадлежат 85,8% от патентите с български притежатели и 85,6% от
патентите с чужди притежатели.

Заключение
Въз основа на проведените анализи
могат да се обобщят следните изводи:
u
Потвърдена е тезата, че съществува съвпадение между концентрацията
на българската и чуждестранна патентна
активност в България по технологични
направления и по икономически сектори
и раздели, т.е. чуждестранната патентна
активност е насочена към технологични
направления, сектори и раздели с по-високо местно технологично ниво, а това
са тези при които и българската патентна
активност е по-висока. От това следва,
че секторите и разделите на българската
икономика, които представляват засилен

чуждестранен интерес, проявяващ се в
по-висока патентна активност, могат да
бъдат идентифицирани като приоритетни
за икономическо развитие поради технологичния потенциал който притежават.
u
За периода 2001-2018 г. чуждестранните фирми са патентовали собствени технологии в България предимно
в технологични направления, в които
концентрацията на българската патентна
активност е най-висока, следователно в
най-развитите технологични направления, а това са: Хуманна и ветеринарна
медицина, хигиена, стоматология, лекарства; Храна и хранителни продукти,
обработка, мляко, масла, кафе, чай, шоколад, захарни изделия; Органична химия;
Биохимия, алкохол, микробиология, ензимология, генно инженерство; Основни
елементи на електрическо оборудване;
Измервания на физични величини; Земеделие, лесовъдство, животновъдство,
лов, риболов; пестициди, хербициди, дезинфектанти.
u При икономическите сектори и
раздели които са с най-голяма концентрация на българска патентна активност
е отбелязан и най-значителен чуждестранен интерес за патентоване. От секторите това е сектор Преработваща промишленост. От разделите (всички от
сектор Преработваща промишленост)
– Производство на химични продукти;
Производство на лекарствени вещества
и продукти; Производство на хранителни продукти; Производство на метални
изделия, без машини и оборудване; Производство на основни метали; Производство на електротехнически съоръжения;
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на изделия
от неметални минерални суровини.
u Съвпадението на тематичното съдържание на най-развитите технологични направления (класове МПК) с това на
технологично най-развитите икономически сектори и раздели (кодове КИД-2008)
е доказателство за правилността на разработената Система за съответствие между Класификацията на икономическите

дейности (КИД-2008) и Международната
патентна класификация (МПК).
Представените в разработката анализи на патентната активност в България
показват как, чрез използване на патентната статистика като научно-технологичен и икономически индикатор и прилагане на система за съответствие между
патентна и икономическа класификация,
могат да бъдат идентифицирани приоритетните и най-перспективни за технологично и икономическо развитие икономически сектори.
Системата за съответствие между Класификацията на икономическите дейности в България (КИД-2008) и Международната патентна класификация (МПК)
може да се използва в качеството й на
инструмент за анализиране състоянието
и тенденциите на патентната активност
по икономически сектори и раздели и
свързване на патентни данни с различни
икономически показатели, измерващи
например НИРД, преки чуждестранни
инвестиции, брутен вътрешен продукт,
брутна добавена стойност, производителност на труда, конкурентоспособност
и др. Резултатите от такива изследвания
са ценен източник за научно обосновано
информационно обезпечаване на управленски решения на институционално,
отраслово, национално и регионално
ниво, насочени към по-ефективното управление и мониторинг на научно-технологичното и иновационно развитие.
Използвани информационни
източници

[1] Георгиева, Р. Съответствие между Класификацията на икономическите дейности в
България (КИД-2008) и Международната патентна класификация (МПК).– Списание „Икономически алтернативи, УНСС, София, 2010,
№2, с.57-81, ISSN: 1312-5281.
[2] Петров, С., Велева, С. Обща теория на
статистиката. Габрово, УИ „В.Априлов”, 2000.
[3] http://www.bpo.bg - Патентно ведомство на Р. България. Официалният патентен
бюлетин е достъпен в сайта на ведомството.
[4] https://www.wipo.int/classifications/ipc/
en/ - Международна патентна класификация.
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Приложение 1
Разпределение на патентите на български и чуждестранни притежатели в България,
по технологични области и направления (раздели и класове на МПК), 2001-2018г.
(ранжирането е по колона 4 - българска активност)
№
1

клас Наименование
2

3

бълг.

%

чужд.

%

4

5

6

7

Раздел A - Удовлетворяване на човешки потребности

8

B24

Шлифоване и полиране, инструменти

14

4,7

23

0,8

9

B03

Разделяне на твърди материали чрез различни
способи

13

4,4

24

0,8

10

B66

Подемни устройства - ескалатори, кранове,
др.подобни

12

4,0

67

2,2

11

B62

Безрелсови наземни транспортни средства

10

3,4

93

3,1

12

B02

Раздробяване на различни материали

9

3,0

49

1,6

13

B29

Пластична обработка на веществата

8

2,7

248

8,1

14

B21

Механична обработка на металите без снемане на
стружка

7

2,3

100

3,3

15

B09

Отстраняване и преработка на твърди отпадъци

7

2,3

30

1,0

16

B61

Релсови транспортни средства

6

2,0

86

2,8

17

B81

Микроструктурни технологии

6

2,0

2

0,1

18

B27

Обработка и съхранение на дървесина и подобни
м-ли

4

1,3

44

1,4

19

B41

Печатарско оборудване, размножаване, копиране

4

1,3

114

3,7

20

B25

Ръчни инструменти, шлосерски приспособления

3

1,0

20

0,7

1

A61

Хуманна и ветеринарна медицина, хигиена,
стоматология, лекарства

2

A23

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

45

16,2

374

5,1

3

A01

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

44

15,9

837

11,4

4

A47

Мебели, домакински прибори и уреди, санитарнохигиенно оборудване

12

4,3

275

3,7

5

A63

Спорт, игри, масови развлечения - гимнастика,
плуване, алпинизъм

9

3,2

51

0,7

6

A21

Хлебопроизводство, тестени изделия, оборудване
за производство на хлебни изделия

3

1,1

32

0,4

21

B32

Слоести изделия или материали

2

0,7

110

3,6

A62

Декоративно изкуство

2

0,7

19

0,6

1,1

37

B44

Спасителна служба, противопожарни средства

3

22

7

0,5

23

B07

Сортиране на твърди материали

2

0,7

22

0,7

8

A24

Тютюн, цигари, принадлежности, производство и
обработка на тютюн, машини

2

0,7

227

3,1

24

B30

Различни видове преси, конструктивни елементи

2

0,7

13

0,4

9

A44

Ювелирни изделия, галантерия

2

0,7

11

0,1

25

B26

Ръчни режещи инструменти, конструктивни
елементи

1

0,3

31

1,0

10

A41

Дрехи, методи, устройства и принадлежности в
шевното производство

1

0,4

43

0,6

26

B42

Книговезно производство, албуми, печатна
продукция

1

0,3

110

3,6

11

A46

Четки, производство

1

0,4

14

0,2

27

B43

0,3

3

0,1

A45

1

0,4

22

0,3

Пишещи, чертожни и канцеларски
принадлежности

1

12

Предмети за лично ползване, пътни
принадлежности

28

B82

Нанотехнологии

1

0,3

2

0,1

13

A43

Обувно производство, методи и устройства

0

0,0

44

0,6

14

A22

Преработка на месо, птици и риба

0

0,0

24

0,3

29

B05

Нанасяне на течности върху повърхност на
изделия

0

0,0

79

2,6

15

A42

Шапки, шлемове, шалове

0

0,0

3

0,0

277

100,0

7359

100,0

30

B67

Отваряне, затваряне на бутилки, стъклени банки
и др.

0

0,0

65

2,1

31

B28

Обработка на цимент, глина и камъни

0

0,0

35

1,1

32

B31

Механична обработка на хартия и картон,
опаковки

0

0,0

31

1,0

33

B08

Способи за чистене и предотвратяване
замърсявания

0

0,0

19

0,6

34

B06

Способи за получаване и предаване на механични
колебания

0

0,0

3

0,1

общо

154

55,6

5365

72,9

Раздел В - Технологични процеси; транспорт
1

B01

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

2

B60

Транспортни средства

36

12,1

168

5,5

3

B64

Въздухоплаване, авиация; космонавтика

32

10,7

17

0,6

4

B23

Металорежещи стругове, обработка на метали

24

8,1

104

3,4

5

B65

Транспортиране, опаковане и съхранение на
материали

21

7,0

802

26,3

35

B04

Центробежни устройства за физични и химични
процеси

0

0,0

6

0,2

6

B63

Плавателни съдове, оборудване

17

5,7

83

2,7

36

B68

Тапицерия, впрегатни принадлежности, седла

0

0,0

2

0,1

7

B22

Леярство, прахова металургия

16

5,4

90

3,0

298

100,0

3046

100,0

37

12,4

332

10,9

общо
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Раздел С - Химия; металургия

7

D05

Шиене, бродиране, машини и принадлежности

0

0,0

6

3,5

8

D07

Въжета, кабели, с изключение на електрически

0

0,0

1

0,6

5

100,0

171

100,0

C07

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

35

2

C10

Нефтена, газова, коксохимическа промишленост,
газ, горива, смазочни м-ли, торф

29

11,7

103

1,3

1

E04

Наземно строителство, елементи на строителни
конструкции, строителни материали

67

51,5

283

32,5

3

C04

Цимент, бетон, изкуствени камъни, керамика,
огнеупорни материали

27

10,9

122

1,5

2

E05

Заключващи устройства, каси, сейфове, врати

18

13,8

134

15,4

E01

Пътно строителство, ЖП строителство и мостове

17

13,1

161

18,5

C12

Биохимия, бира, алкохолни напитки, вино,
микробиология, ензимология, генно инж.

3

4

24

9,7

982

12,2

4

E21

12

9,2

103

11,8

5

C22

Металургия, сплави на черни и цветни метали,
обработка

Сондиране, минно дело, тунели, кариери, добив
на нефт, газ, вода, полезни изкопаеми

18

7,3

136

1,7

5

E02

Хидротехнически съоръжения: подземни,
подводни, подпорни стени, бентове, шлюзи

8

6,2

68

7,8

6

C02

Обработване и пречистване на промишлена и
битова вода

16

6,5

99

1,2

6

E06

Врати, прозорци, капаци, жалузи, стълби

6

4,6

70

8,0

7

E03

Водоснабдяване и канализация

2

1,5

52

6,0

7

C25

Електролитни способи, електрофореза,
устройства

16

6,5

45

0,6

130

100,0

871

100,0

8

C01

Неорганична химия

15

6,0

83

1,0

9

C05

Фосфорни, азотни и минерални торове,
производство

15

6,0

27

0,3

1

F16

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

44

19,0

274

27,8

10

C08

Органични високомолекулярни съединения,
получаване и химическо преработване

14

5,6

365

4,5

2

F42

Боеприпаси, взривни работи, пиротехника

43

18,6

52

5,3

11

C06

Взривни, бойни, отровни вещества: получаване и
използване

11

4,4

9

0,1

3

F03

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

30

13,0

98

9,9

12

C09

Оцветители, бои, полиращи състави, природни
смоли

7

2,8

125

1,6

4

F41

27

11,7

60

6,1

13

C23

Покритие на материали, емайлиране, предпазване
от корозия

7

2,8

50

0,6

Оръжие, конструктивни елементи, стрелково
оръжие, бронирани машини, артилерийски
установки, мишени

14

C03

Стъкло, минерална и шлакова вата

6

2,4

96

1,2

5

F02

23

10,0

39

4,0

15

C11

Животински и растителни масла, мазнини, восък,
миещи средства

Двигатели с вътрешно горене, пускане в действие
на газотурбинни и реактивни установки,
управление и регулиране

5

2,0

34

0,4

F24

9,5

84

8,5

C21

3

1,2

37

0,5

Отопление, вентилация, печки и котлони,
климатици

22

16

Производство и преработка на желязо, чугун,
стомана

6

17

C13

Производство на захар

0

0,0

4

0,0

7

F01

16

6,9

44

4,5

18

C14

Производство и обработка на кожа

0

0,0

3

0,0

Машини и двигатели, силови установки с
двигатели, парни машини, разпределителни
механизми

19

C30

Получаване на кристали, моно- и поликристални
материали

0

0,0

5

0,1

8

F23

Методи и устройства за изгаряне на твърдо, течно,
газообразно и прахообразно гориво

8

3,5

61

6,2

248

100,0

8039

100,0

9

F04

Хидравлични машини, помпи, компресори,
сифони

5

2,2

61

6,2

10

F28

Топлообмен, кондензатори за пара, очистване на
топлообменни канали

3

1,3

36

3,6

11

F26

Сушене на твърди материали чрез отстраняване
влагата

3

1,3

23

2,3

12

F25

Хладилна техника, установки и системи,
хладилници, хладилни камери,
комбинирани системи за нагряване и охлаждане

2

0,9

37

3,7

13

F27

Нагревателни, тухлени, топилни и ретортни печки

2

0,9

47

4,8

14

F22

Способи за генериране на пара, парни котли

1

0,4

14

1,4

1

общо

14,1

5714

71,1

общо
Раздел Е - Строителство; минно дело

Раздел D - Текстил; хартия
1

D21

Производство на хартия и целулоза

2

40,0

51

29,8

2

D01

Натурални и химични нишки и влакна, предене

1

20,0

29

17,0

3

D04

Плетене, дантели, трикотажно производство

1

20,0

27

15,8

4

D03

Тъкачество, методи, станове, спомагателни
устройства

1

20,0

9

5,3

5

D06

Обработка на текстилни изделия, апретура, пране

0

0,0

41

24,0

6

D02

Прежда, обработка на прежда с механични
средства

0

0,0

7

4,1

общо

Раздел F - Механика; осветление; отопление; оръжие; взривяване

27

28

брой 1 (26), март 2020

29

брой 1 (26), март 2020

15

F21

Осветителни устройства, конструктивни елементи

1

0,4

27

2,7

16

F15

Хидравлични и пневматични изпълнителни
механизми, пневматични системи

1

0,4

14

1,4

17

F17

Съхранение и разпределение на газове и течности
общо

0

0,0

16

1,6

231

100,0

987

100,0

Institute of Metal Science, Equipment and Technology with
Centre on hydro-aerodymics “Acad. A. Balevski”
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Раздел G - Физика
1

G01

Измервания на физични величини

93

51,4

323

36,8

2

G06

Изчислителни и сметачни машини

26

14,4

160

18,2

3

G02

Оптика: елементи, системи и прибори

13

7,2

41

4,7

4

G07

Контролни устройства

11

6,1

75

8,5

5

G21

Ядрена физика, ядрена техника

10

5,5

84

9,6

6

G09

Средства за обучение, дисплеи, тайнопис,
рекламно и изложбено дело, печати

9

5,0

28

3,2

7

G05

Управление, регулиране на електрически,
неелектрически и магнитни величини

8

4,4

25

2,8

8

G11

Натрупване на информация, статични устройства

3

1,7

46

5,2

9

G03

Фотография, кинематография, холография

3

1,7

22

2,5

10

G08

Сигнализация, устройства за подаване на сигнали

2

1,1

29

3,3

11

G10

Музикални инструменти, акустика

2

1,1

38

4,3

12

G04

Часовници и други измерители на време

1

0,6

7

0,8

181

100,0

878

100,0

общо

Innovative technologies for
production of non-metallic materials

Institute of Metal Science, Equipment and Technology with Centre on hydro-aerodymics “Acad. A. Balevski”
(IMSET)

Раздел Н - Електричество
H01

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

134

58,3

384

31,6

H02

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

60

26,1

138

11,3

H04

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

19

8,3

606

49,8

4

H05

Специални области на електротехниката: Схеми
и устройства със спец. предназначение, статично
електричество, рентгенотехника, плазмена
техника

9

3,9

52

4,3

5

H03

Електронни схеми с общо предназначение:
генериране на електрични колебания, усилватели,
резонатори, импулсна техника

8

3,5

36

3,0

230

100,0

1216

100,0

1

2

3

общо
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I. Composite material based on foam glass granules

Foam glass granules – production method (continued):

Innovative composite materials developed

(3) Granulation of blends using
granulator (Fig.3) to obtain “green” granules

(patent reg. № 66 960 B1)
Composition:

1) foam glass granules
2) hydraulic inorganic binder (Portland cement or other)
3) technological additives (zeolite and others)
1)

2)

Fig. 3. Granulator:
a) schematic diagram
b) photo

3)

Composite
material

a)

3

b)

(4) Foaming (at temperatures up to 900°C) to produce foam glass granules (horizontal
installation) and foam glass strip (vertical installation) – presented in topic II
5

Institute of Metal Science, Equipment and Technology with Centre on hydro-aerodymics “Acad. A. Balevski”
(IMSET)

Foam glass granules – production method
(1) Milling specially synthesized glass or
household waste glass (Fig. 1) in ball mill (Fig. 2)

Institute of Metal Science, Equipment and Technology with Centre on hydro-aerodymics “Acad. A. Balevski”
(IMSET)

Composite material – production method:
(2) Preparation and homogenization of blends
involving powdered glass and foaming agent

Step 1: Preparation of aqueous dispersive colloidal system based on:
•
•
•
•

Hydraulic inorganic binder (Portland cement)
Activated zeolite (clinoptilolite)
Water
Zeolite

Step 2: Introduction of foam glass granules into colloidal system
while continuously stirring mixture
Step 3: Casting in preformed form-works with perforated bottoms
(to allow removal of excess liquid phase)
Step 4: 24 hours in form-works, specimens removal, additional
technological stay of 6 days (Fig.4)
Fig. 1. Household waste glass

Fig. 4. Composite material panel
after removal from the form-work
(dimensions: 50 x 50 x 10 cm)

Step 5: Final processing to obtain required end dimensions

Fig. 2. Ball mill is used to: 1) mill glass and
2) prepare and homegenize blends
4
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Introducing different colorants to original
formulations – foam glass granules of
different colors and shades (Fig. 7)

Functional properties of obtained composite materials
(case of Portland cement type CEM I 52.5 R):
• compressive strength: 0.6 MPa
• density: 0.36 g/cm3
• sound reduction index (R): 30 dB

In combination with white cement and other
additives – decorative panels (Fig. 8) and
mosaics for interior and exterior decoration

Advantages of developed production method:
•
•
•
•

readily available raw materials with relatively low cost
utilization of waste materials (non-degradable in natural conditions)
simple technological operations executable by low-qualified service personnel
production of non-combustible, non-toxic, environment-friendly and durable
products
*Production of composite materials with predefined functional characteristics related
to conditions of application is possible!

Fig. 8. Decorative composite material panel based on
white Portland cement and colored foam glass granules
Fig. 7. Colored foam glass granules
9

7
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Application as functional element
Presented technological approach – suitable for
production of finished and semi-finished products
(easy to cut, glue,… Fig. 5)
For making sound and thermal insulating nonsupporting panels, slabs, profiles, etc.

Applying pastes with appropriate properties
allows for production of “sandwich” panels (Fig. 6)

“green”
granules

II. Installation for foam glass
production
(patent reg. № 66 903 B1)

Foaming

• Installation presented in Fig. 1

• Manufactures continuous strip of
foam glass from “green” granules
(photos – next slide)

Fig. 5. Composite material panel after removal from
the form-work (dimensions: 50 x 50 x 10 cm)

Fig. 6. “Sandwich” composite material panel
based on Portland cement and foam glass
granules with water-resistant paste on both sides

Fig. 1. installation for foam glass production:
a) schematic diagram, b) photo

8

a)

Strip

b)

10
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• Dimensions of strip

• Thickness: 6 cm
• Width: 60 – 70 cm
• Length: on demand

35
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• Application: thermal and sound insulation of buildings
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III. Petrurgical paving stones based on
sedimentary rocks (patent reg. № 66 924 B1)
Background

• Central part of Bulgaria’s capital, Sofia, paved with
special type of paving stones delivered from
Austro-Hungarian empire beginning 20th century
• Thanks to their characteristic color – “yellow
paving stones” – one of Sofia’s emblems (Fig. 1)
• Large temperature amplitude (from -25°C up to
+35°C) & increasingly heavy traffic  degradation
• Societal expectations for preserving pavement’s
historical and emblematic value
• Development of production technology for
replacing paving stones based on sedimentary
rocks

Fig. 3. Piece cut from the foam
glass strip
Fig. 2. Foam glass strip coming out of
the installation

Fig. 1. Yellow paving stones in Sofia’s
centre (background: main building of
Bulgarian Academy of Sciences)
13
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Paving stones production technology

- Installation successfully tested under industrial conditions in Bulgaria
- Product has top level physical, chemical and mechanical characteristics

• Blending in drum mixer: sediment rock + scrapped
bricks + water + additives
• Filter press  water removal
• Vacuum press  air removal
Continuos strip of plastic mass obtained
• Cutting & pressing in required shape (paving stone)
• Drying & sintering at 1100°C
• Quality control, packing and shipping
Products – equivalent in color, shape and dimensions
with the historical “yellow paving stones” (Fig. 2)

Tech specs
Material

Properties

Foam glass strip*

Density
(g/cm³)

Water absorption
(%)

Thermal conductivity
(W/m.K)

Compressive strength
(Mpa)

0,12 – 0,14

0–3

0,03 – 0,09

0,9 – 2,2

Institute of Metal Science, Equipment and Technology with Centre on hydro-aerodymics “Acad. A. Balevski”
(IMSET)

*Variations due to different compositions

Fig. 2. Petrurgical material paving
stones and historical pavement
12
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Mechanical and performance properties:
•
•
•
•

compressive strength: 2900-3000 kg/cm2
micro-hardness: 760-800 kg/mm2
wear resistance: 0.05 g/cm2
thermal resistance: 30 heat changes in air (20°C to 500°C)

инж. Александър Тацов
Продължение от бр. 4/2019

Obtained products surpass historical paving stones in terms of
mechanical and performance characteristics

Първите суборбитални
космически полети

• higher degree of abrasion (better car tyre grip) under dry and wet
conditions
• higher wear resistance
• 80 times smaller surface porosity
• 19 times smaller water absorption capacity

15

Application
• For paving streets and squares with
intensive traffic

Advantages
• Paving stones with various colors can
be produced (Fig. 3) and used in making
figures, decorations, etc

• No maintenance needed

Най-великото
пътешествие

Fig. 3. Paving stones
with different colors

16

първите съветски ракети Р1 до Р5 се използват двигатели, аналози на двигателя
на V-2. Базовият двигател РД-107 на съПроектиране, създаване и изпитания
ветската ракета Р-7 е съставен от четири
на A-4 / V-2.
горивни камери идентични по конструкция и параметри с германНа 3 Октомври 1942,
ския двигател (с някои мослед няколко години
дификации). Германският
изпитания и неуспехи,
двигател развива тяга на
е извършен първият усЗемята 25 т. Подаването на
пешен полет на последпропелант (течен кислород
ния модел тежка военна
и 75% спирт) в горивната
ракета А-4 по балистичкамера се осъществява от
на траектория. Ракетата
две центробежни помпи,
могла да пренесе полепривеждани в действие
зен товар (бойна глава)
от турбина, задействана
с тегло 1 тон, на разстояот парогазов генератор, в
ние до 300 км. Междукойто парогазовата смес
временно по време на
се образува при разлагасерия експериментални
не на водороден прекис в
стартове, ракетата А4,
присъствие на катализадостига височина 188
тор – натриев перманганат.
км (88 км над линията
Мощността на турбината
на Карман, условната
е 680 к.с. Ракетата се упрагорна граница на стравлява от четири графитни
тосферата), т.е. навлиза
газодинамични кормила,
в открития Космос. Конразположени в реактивструкцията на А-4/V-2 осната струя на двигателя по
тава класическа за тези
периферията на соплото.
ракетни двигатели повеОтклонявайки се, тези корче от половин век. На немила отклоняват част от
гова база в САЩ е разрареактивната струя, което
ботен двигателя А-6/А-7,
променя направлението на
с който са извършени
вектора на тягата на двигапървите два балистични
теля и създава момент на
полети на първите амесилата от тягата относно
рикански астронавти. На
Ракета А-4/V-2
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центъра на масата, което и представлява
управляващо въздействие (подобен метод значително понижава тягата на двигателя, а освен това графитните кормила
са подложени на силна ерозия в реактивната струя и имат твърде малък времеви
ресурс).
В
атмосферата ракетата
може да се управлява също
и от аеродинамични
стабилизатори. Четирите аеродинамични стабилизатори се крепят
чрез фланцови
крепежи
към
опашния отсек.
Вътре във всеки
стабилизатор се
разполагат електромотор,
вал,
верижна предавка към аеродинаДвигател на А-4/V-2
мическото кормило и кормилна машина, отклоняваща
стабилизатора. Ракетата представлява
връх на тогавашната технология, съставена е от 30 000 детайли, а дължината на
електрическите кабели е 35 км. В началото на 1944, след серия експериментални
стартове е достигната височина 188 км
(88 км над линията на Карман), т.е. полет
в открития Космос. Ракетата А-4 е единствената балистична ракета използвана
във войната. Армията и SS организират
серийното й производство в подземния
завод „Мителверк“ и през 1944 ракетата
влиза в строя. Първият изпитателен старт
на А-4/Фау-2 е извършен през март 1942
г., а първият боен пуск - на 8 септември
1944 г.. Извършени са общо 3225 бойни
пуска. На обстрел е била подложена преди всичко територията на Великобритания, най-вече Лондон, характеризиращ
се като широкоплощна цел, а също и дру-
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ги големи европейски градове.
В края на войната е разработен проект за гигантска двустепенна междуконтинентална ракета А-9/А-10 («AmerikaRakete») с обсег до 5 000 км. По проект
А-10 трябвало да има стартово тегло 87
тона, като поемала 62 тона пропелант и
представлявала първата степен от комбинацията А-9/А-10. А-9 е поместена в самия връх на А-10. Последната в течение
на петдесет - шестдесет секунди осигурява тяга от 200 тона и придава на ракетата
скорост от 4300 км/ч. След като първата
степен приключва работа, се включва
запалването на А-9. Тя стартира от А-10,
рязко набира височина, с връхна точка
56 км. Оттук започва дълга глиссада на
планиране на крилатата ракета А-9, която преминава на свърхзвукова скорост.
А в това време А-10, оборудвана със спирачни задкрилки и парашут, се спуска в
морето, откъдето я изтеглят и подготовят
за повторно използване. А-9, ускорена до
скорост 5760 км/ч, в момента на изключване на двигателя набира скорост 10 000
км/ч, което й позволява за тридесет и
пет минути да покрива разстояние над
4000 км. Както и едностепенната А-4, тази
двустепенна ракета се издига вертикално
нагоре, без да има нужда от сложни стартови установки. Разработката остава на
етап ескизен проект.

Подялба на германската
ракетна плячка (1945 - 1953)
Генеричните наследници на Фау-2
С изстрелване на трофейни, а покъсно и на модифицирани ракети Фау2 стартират, както някои американски
програми (Hermes-първите американски
баллистични ракети: Редстоун, Меркюри,
Юпитер), така и съветските ракетни програми. Първите китайски балистични ракети Дунфен-1 също започнат с усвояване на съветските ракети Р-2, създадени
на база конструкцията на Фау-2.
Част от доставените в САЩ Фау-2 били

използвани за научни изследования. Така
например, на 24.10.1946г. автоматична 35-миллиметрова камера, монтирана
на трофейна ракета Фау-2, изстреляна от
американски военни инженери от полигона Уайт-Сендз (щата Ню-Мексико), за
пръв път фотографира Земята от височина 105 км. На 20.02.1947г. в САЩ, с ракета
Фау-2 в космоса по суборбитална траектория са били изведени първите живи
същества – плодови мушици. Проведени са изследвания за последствията от
радиационното въздействие на големи
височини. Съответно на 14.06.1949г. маймуната Алберт II била изведена в космоса
със същия носител. За съжаление Алберт
II умира защото не се отваря спасителния парашут. Но въпреки всичко Алберт
II става първата маймуна пребивавала в
космосса, защото излита на височина 133
км. А пък на 20 септември 1951г. маймуната Yorick, известна и като Алберт VI, заедно с 11 мишки, прелитайки 70 км., става първата маймуна, която издържа ракетен полет. Обаче, тя умира 2 часа след
приземяването, както и две от мишките.
Тяхната смърт настъпва в резултат от
прегряване в херметизираната капсула,
вследствие излагането на слънце, докато
ги открива спасителния екип.
В СССР през 1949–1951 г. са осъществени стартове на наследниците на
Фау-2 – геофизическите ракети Р-1А (В1А), Р-1Б (В-1Б), Р-1В (В-1В) с научни цели,
вкл., с кучета на борда (проект ВР-190).
Силно впечатление на съветските инженери произвежда запознанството с
германската ракетна техника. Ето как е
описал това Борис Черток (1912-2011),
бъдещият академик и ръководител на
съветската космическа програма, изпратен в Германия след края на войната
с правителствена задача, заедно с други
специалисти по ракетна техника за запознаване с германски трофейни ракети
Фау-2: „A. M. Исаев, аз, Н. А. Пилюгин, В. П.
Мишин и още няколко специалисти бяхме допуснати до оглед на секретното

германско оръжие. Влизайки в залата видях мръсночерна тръба с разширение, от
която стърчаха краката на Исаев. Той се
беше вмъкнал с главата напред в соплото на горивната камера и с помощта на
фонерче разглеждаше вътре.
Наблизо седеше разстроеният Болховитинов. Аз го запитах:
- Какво е това, Виктор Фьодорович?
- Това е, което не може да бъде! – получих отговор.
Просто ТчРД с такива размери по
това време ние не си представяхме”.
Впечатлени от разрушенията и психологическия шок, който нанасят бомбардировките на крупни градове от Западна
Европа с ракети «Фау-2», командването
на американските артилерийски сили се
обръща през ноември 1944 г. към фирма
General Electric, с предложение да пристъпят към разработка на ракета с голям
обхват – Hermes. Именно затова специалисти по ракетите са привлечени към
операция „Оверкаст“, переименувана покъсно в „Кламер“ (Paperclip).
Активизация на ракетните работи
в Съветския Съюз започва, колкото и до е
куриозно, с инициатива от Уинстон Чърчил, отбелязва впоследствие академик
Борис Черток. През юни 1944 г. Чърчил се
обръща към Сталин с молба да изпрати
група инженери в областта Близа, близо до полския град Дебица. Германците
изпитват там балистичните си ракети
и британците искали да намерят следи.
Съветският диктатор обаче решил, че
ако това оръжие интересува британците, то явно има голямо значение. Сталин
заповядал на наркома по авиационната
промишленност Алексей Шахурин да се
проведе секретно обследване от съветски специалисти, без да се уведомяват
британците.
На 19.04.1945г. сталинската Ставка
учредява нов институт за ракетни разработки под названието Централно конструкторско бюро номер едно (ЦКБ-1).
Отначало ЦКБ-1 е трябвало да изучава
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Сергей
Корольов при
двигател на
V-2, Германия,
1945

Фау-2. Задграничната операция по изучаването на германската ракетна техника ръководи Борис Черток, тогава
майор, инженер по радиооборудване.
През април 1945 г. в състава на специална комисия Б.Черток е командирован
в Германия, където до януари 1947 г. ръководи работна група съветски специалисти по разучаване на ракетна техника

Полигона Пенемюнде

и работи в НИИ-88, създаден на територията на Калининград (близо до Москва).
От 1951г. той е началник на отдела Системи за управление в НИИ-88 - Специално
конструкторско бюро № 1 (ОКБ-1), чиито
главен конструктор бил Сергей Корольов. Цялата научно-техническа и административна дейност на Б.Черток от 1946
г. е свързана с разработка и създаване на
системи за управление на ракети и космически аппарати и с ръководни длъжности в космическата индустрия.
Впоследсвие, след края на войната и
установяване на окупационните граници, СССР възобновяват производството
на Фау-2 в самия завод Мителверк. Заводът е преименуван на „Институт Рабе“

(Raketenbau und Entwiklung), по-късно
отново преименуван на Zentralwerke.
Започва привличане на германски инженери, работили в завода и събиране
на образци от ракетите и документация.
Руснаците са решили да оставят производството и разработките на старите им
места в Германия (засега) и да не разделят
семействата на специалистите. Черток успява да привлече най-близкия сътрудник
на фон Браун, Хелмуг Грьотруп (същият,
с когото заедно са арестувани от Гестапо
на 15 март 1944 г). Дадени са му много добри жилищни условия за семейството и
заплата по-висока отколкото са обещали
американците на фон Браун. Руснаците
планират да създадат ракети с по-голям
обсег на действие. През декември 1945
в завода работят вече 600 специалисти.
Черток изпратил свой пратеник и до фон
Браун, но американцте не го допускат. Покъсно съветските спецслужби се опитали
да го похитят, но не успяват. В това време
Черток разширява дейността си: институт Рабе вече се състои от 3 изследователски центъра – Мителверк, Блайхероде
и оригиналния полигон на Пенемюнде.
Единственото, което постигат американците в Германия е един успешен опит за
изстрелване на Фау-2 от германски екип
на 15 октомри 1945. Поканени са и съветски наблюдатели. Между тях е и полк. Валентин Глушко, тогава ръководител на съветския изпитателен ракетен полигон в
Леестен. Появяват се и двама непоканени
съветски представители, които не са допуснати. Единият, с капитанска униформа,
е полковник Сергей Корольов. По-късно,
лично Корольов възлага на Грьотруп да
напише отчет за работата в Пенемюнде,
от начало до край, както и описание на
техническите проблеми, които е трябвало да бъдат решени при разработването
на първата балистична ракета. Въпросният труд отнема на Грьотруп близо една година. В съветската зона се развива бурна
дейност – Грьотруп е назначен начело на
Zentralwerke, с пилотна производствена

линия, където ръководи 500 души. Освен
това ръководи всички разработки на ракети в зоната. Той създава пълен списък
на поддоставчиците на компоненти за ракетния завод Мителверк и дори осигурява доставката им от другите окупационни
зони, под носа на съюзниците, най-често
като бартер с храни, алкохол и тютюн.
На 13.05.1946 Сталин подписва постановление на Министрския съвет „Въпроси,
свързани с реактивните въоръжения“.
Създава се структура, поемаща цялата
работа по проекта. Новата структура получава името НИИ-88. На 30 август 1946г.
за гл. конструктор е назначен С. Корольов. През септември 1946 германските
специалисти и семействата им внезапно
са прехвърлени в СССР с 92 влакови композиции – общо около 7 000 души. Обаче е било разрешено на тези членове на
семействата, които пожелаят, да останат
в Германия. При пристигането си в Москва, най-важните ракетни специалисти са
разделени на 2 групи: едната - на остров
Городомля в езерото Нелигер на 200 км
от Москва. Мястото става известно, като
Филиал №1 на НИИ-88, а за ръководители
са назначени д-р Валдемар Волф и Йозеф Блас. Другата група, ръководена от
самия Грьотруп, е прехвърлена близо до
Дачен, в североизточната част на самата
Москва. Дори транспортират от Блайхероде личното му BMW.

Борис Черток на 99 години
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Други членове на германския екип са
разпределени по ж.п. линията Ярославска, близо до гарите Болшево, Валентиновка и Пушкино, в бивши дворянски
имения. Германците получават много
високи заплати. Друга група германци са
пратени в центъра ОКБ-456 на Валентин
Глушко в Химки. Ръководител е д-р Освалд Путце. По време на войната е технически директор на завода, където са произвеждани горивните камери на Фау-2,
сърцето на двигателя. Друг забележителен член на същата група е Вернер Баум,
отговорен инженер за Фау-2 към Управлението по въоръженията, който покъсно обвинява Глушко, че е откраднал
неговите идеи за горивна камера, която
се използва при ракетата Р-7.
Грьотруп започва работа по ракетата
Г-1, усъвършенстван вариант на Фау-2.
Първата ракета е успешно изстреляна на
29 окт. 1947 и германците получават премия от по 15 000 рубли. Красноречиво е
също и разпределението на заплатите:
Корольов получава 6 000 рубли, а заместникът му Мишин – 2 500. Най-голяма е
заплатата на Грьотруп – 10 000 рубли, назначен му е също и личен шофьор!

Вернер фон Браун

В САЩ аналогичната операция „Овъркаст“ се ръководи от военното разузнаване. Тя засяга и германските ракетни
специалисти – всичко 100 души, на които
се обещава само шестмесечен договор
(причината са антинацистките настроения в армията и особено в обществото,
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нещо което по-късно ще застраши фатално операцията). Фон Браун напуска
изследователския център през април
1945. Той взема със себе си разработки за
най-различни ракетни проекти, за да заинтересува американските специалисти.
Отначало американските физици, математици и специалисти по аеродинамика,
които участвали в операция „Оверкаст“,
с известно недоверие се отнесли първоначално към своите колеги и бивши
неприятели. Създаване на такава голяма и сложна ракета, като „Фау-2“, обаче
много учудва американските специалисти. Те не са предполагали, че в тази все
още неизучена област е бил извършен
такъв голям скок. В полигона за ракетни
разработки Уайт Сендс пристигат 100-те
специалисти (вкл. групата на фон Браун,
а на Дорнбергер е първоначално е отказан достъп в САЩ, допуснат е по-късно, но не в ракетната, а в авиационната
област) и 300 вагона с ракети и части от
Германия. За съжаление, много от тях
са корозирали по пътя. От 100-те Фау-2
пренесени от Германия, само една трета
могат да бъдат сглобени от наличните изправни компоненти. Проблем се оказва и
липсата на достатъчно метрични инструменти. Освен това германците са държани настрана от всяка дейност, която се
смята за доусъвършенстване на Фау-2.
След редица перипетии първата Фау-2 е
готова за статични изпитания на 14 март
1946. Първото успешно изстрелване е на
16 април 1946. Ракетата достига височина
само 5 км.
На 10 май 1946 е постигнат първия
успех – Фау-2 достига височина 115 км.
За награда, началникът на базата, раздава на членовете на екипа на фон Браун
малки дървени макети на Фау-2. Германците се смятат подценени и са обезсърчени.
Обаче се очертава огромен проблем,
свързан с липсата на визи за ракетните
специалисти, чиито договори за работа
изтичат. Един висш чиновник от Държав-

ния департамент, Самюъл Клаус, евреин
със силни антинацистки възгледи, е уверен, че всичко което германците знаят,
може да се почерпи в рамките на 6-те
месеца, споменати в договорите им, след
което трябва да бъдат върнати в Германия. Въпреки намесата на президента и
държавния секретар, той създава големи
пречки за процедурата по издаването на
визи. Обществото е известено за случая,
започва полемика в пресата. Повечето американци са против оставането на
германските учени в Америка. Годината
приключва с едно обръщение към медиите, подписано от група видни личности,
между които и Алберт Айнщайн, с което
се обявяват против идеята.
През декември 1946 обаче, на германците е позволено семействата им да
пристигнат при тях. На 11 май 1948 ген.
Чембърлейн, началник на военното разузнаване, ходатайства пред Дж. Е. Хувър,
да отмени препоръката от 13.09.1947г.
за недопускане на германските ракетни
специалисти до класифицирана информация. В резултат Хувър се ангажира
също лично да се срещне с правосъдния
министър, за да ускори решението на
проблема с визите. След много перипетии и пътуване на германците до Мекси-

ко, откъдето уж влизат в страната, накрая
визите са издадени.
По-късно нещата се подреждат и германските специалисти получават американско гражданство. Почти всички от
тях остават да работят в ракетната област. Вернер фон Браун, който от 1937 до
1945 е технически директор на ракетния
изследователски център в Пенемюнде (Heeresversuchsanstalt Peenemünde) и
главен конструктор на A-4 (Фау-2), през
1950г. е прехвърлен в Хънтсвил, Алабама. Там 10 години оглавява Редстоунската
ракетна програма, по-късно ABMA. През
1960 година става директор по разработката на операциите в новосъздадения
център на NASA – „Д. Маршал“ в Хънтсвил,
Алабама, където работи още 10 години,
най-вече по ракетите Сатурн от програмата Аполо.
По същото време в СССР, групата на
Грьотруп е преместена на о-в Городомля,
заплатата му е намалена на 5000 рубли.
Става ясно, че Корольов е получил разрешение да изостави проекта Р-1 и да започне нов: Р-2. Но Грьотруп смята, че руските нововъведения няма да са толкова
добри като Г-1.
На 9 април 1949 министърът на отбранителната промишленост Устинов

Преди
изстрелването на
първата пленена
V-2 от Капустин Яр
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посещава Городомля и поставя нова задача на германците, която да замени Г-1:
ракета, която да изпрати тритонна бойна
глава на 3 000 км, проект Г-4. Грьотруп не
знае, че е получил същата задача, като
Корольов за следващата съветска ракета – Р-3. Когато германците завършват
проекта, документацията им е събрана,
но никой не е поканен в Калининград, в
НИИ-88. Така продължава и през следващите години.
Скоро хората на Грьотруп се отчайват, защото осъзнават, че никога няма
да им позволят да участват физически в
проекга, т.е. никога няма да видят проектът си да лети. През април 1950, Устинов
решава да закрие поетапно ракетните
разработки в Городомля, което е утвърдено с Постановление на МС № 3456.
Това се пази в пълна тайна, но планира-

ния процес е много дълъг. Макар и да не
им дават нова информация, руснаците
продължават да използват германците
като „ходещи енциклопедии“, според думите на Грьотруп. Към тях са прикрепени
млади съветски инженери, с цел да научат всичко възможно, подготвяйки се за
ракетни специалисти. Репатрирането в
Германия започва на 21 март 1951 с найниско квалифицираните специалисти.
През юни 1952 е репатрирата втората
група. На 22-28 ноември 1953, се връщат
последните, включително и Грьотруп.
После всички са разпитвани от западните разузнавания, нещо което руснаците
са предвидили.
Следва продължение

Фондация „ЕВРИКА“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и млади
хора при реализирането на проекти в областта
на науката, техниката и управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи,
разпространение на научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за научно и техническо творчество;
подпомагане на обучението и специализацията,
на международното сътрудничество в областта на науката и техниката.

Фондацията
осъществява
пет програми:

Таланти

Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви,
стимулира се провеждането на специализирани школи и летни университети и др.

Научни изследвания

Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна изява и развитие.

Информация, издания, изяви и международно
сътрудничество

Чрез програмата „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“
се организират дейностите на Фондацията, свързани с информационното осигуряване и разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането на изяви за наука, техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари, кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади,
изложби, да насърчава международното сътрудничество на младите хора и техните
организации в областта на науката, техниката, технологиите и управлението, както и
да подпомага деловите им контакти със сродни организации в други страни.

Насърчаване на стопански инициативи

Чрез програмата „Насърчаване на стопански инициативи“ се насочва и координира дейността на Фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научно-технически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи и търговски дружества на младите хора, както и на отделни младежи на възраст
до 35 години.

Развитие

Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на съвместни дейности
на програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на Фондацията.
За делови контакти:

Подготовка за старт на съветската ракета Р-5М

		
		

София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1
тел: 02/9815181; тел/факс 02/9815483
e-mail: office@evrika.org

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/

