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Интервю с Кристиян Михайлов от ПАРА (PARA)  Професионална асоциация 
по роботика и автоматизация в България 

 

Сп.Иновативно: Как 

ви дойде идеята за 

PARA? Разкажете 

повече за 

създаването, 

мисията и целите 

си. 

 

К.М: Стартирахме преди повече от 3 и 

половина години. Видяхме, че има 

неразвит потенциал в сферата на 

роботиката у нас, както и възможността да 

превърнем България във водещ 

технологичен център по роботика на 

Балканите. До този момент над 50 

компании са част от екосистемата, а 

партньорите са повече от десетки. За това 

време свързахме редица ученици с десетки 

компании. Нашата дейност работи в две 

посоки – индустрия и образование. От една 

страна мотивираме и свързваме бизнеса с 

образованието, от друга подпомагаме 

бизнес отношенията между компаниите.   

Сп.Иновативно: До 1989г., България бе 

една от водещите в Източния блок по 

роботика и автоматизация. Какво казва 

статистиката в момента? 

К.М: Статистиката казва, че най-много 

роботи се използват в автомобилната 

промишленост. Традиционно най-желаната 

дейност за автоматизация сред 

анкетираните предприятия от PARA е 

производството. Прави впечатление, че 

58% през изминалата година избраха 

събиране и обработване на данни за най-

важния процес за автоматизация. Данните 

сочат, че най-желаната автоматизация е 

софтуерната, най-масовият бюдже тза 

автоматизация у нас е до 100,000 лв., а 

основният мотив за автоматизация са 

оптимизация на разходи и интеграция на 

процесите. Това води до все по-активното 

внедряване на RPA решения, дигитални 

близнаци и симулиране на 

производствените процеси.  

Сп.Иновативно: Роботика и Индустрия 4.0. 

Къде е пресечната точка? 

К.М: Ако Индустрия 4.0 ни дава реални 

данни за състоянието на една фабрика в 

реално време, то роботиката ни помага да 

използваме тези данни, за да 

автоматизираме и роботизираме ръчните 

процеси. Двете се допълват и при 

правилното им използване водят до 

повишаване на качеството, възможност за 

навлизане на нови пазари, намаляване на 

себестойността.  

Сп.Иновативно: Страхуват ли се хората от 

роботите или ги очакват? 

https://www.para.expert/
https://www.para.expert/
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К.М: Зависи от тяхното ниво на 

технологична, дигитална и културна 

подготовка. В психологията на човек винаги 

ще има момент, в който страхът от 

роботите ще надделява. Благодарение на 

любопитството ни обаче, вярвам ще 

приемем роботите като полезна 

необходимост. Япония тук е типичен 

пример. Нация която е приела роботиката 

за необходимост в икономиката и 

обществото, е изключително успешна в 

имплементацията на роботите. Вече близо 

55 години Япония инвестира в този сектор. 

Всички можем да видим резултатите – 

FANUC, Yaskawa, Kawasaki, Daifuku и SMC са 

само някои от лидерите в Япония в 

индустриалната роботика. Към края на 

2020 г. тези пет компании имаха 

комбинирана пазарна капитализация от 

приблизително 120 милиарда долара. Само 

Fanuc и Yaskawa имат пазарен дял от 29,5% 

на световния пазар на индустриални 

роботи към 2019 г. Япония е водещ 

износител на роботи, a SkyDrive, Inc. е 

типичен пример за компания, която иска да 

превърне летящите коли в новото 

нормално.  

Вие бихте ли се страхували от летяща кола 

или робот, който заварява вместо вас?  

Сп.Иновативно: Роботи и екология. Могат 

ли роботите и автоматизацията до 

помогнат за адаптацията към климатичните 

промени и по какъв начин? 

К.М: Проучване на Харвард показва, че 

роботите могат да наблюдават 

промишлени обекти за емисии на 

парникови газове. Роботиката играе 

значителна роля в селското стопанство, 

като повишава ефективността и намалява 

използването на химикали с въздействие 

върху околната среда, както и при 

рециклирането, като намалява 

необходимостта от производство на нови 

ресурси. 

С изменението на климата се увеличават 

неблагоприятните метеорологични условия 

https://en.skydrive2020.com/
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и по-честите засушавания. Те водят до 

продоволствена несигурност, което е 

особено вредно в по-бедните селски 

общности. За да помогне в борбата с тези 

проблеми, екип от Университета на Мисури 

използва роботи за събиране на данни с 

крайната цел за разработване на устойчиви 

на суша култури. Използвайки 3D 

технология, екипът е в състояние да 

изучава културите по-подробно, 

придобивайки по-задълбочено разбиране 

на причините, поради които някои култури 

могат да растат по време на суша. Целта е 

да се съберат достатъчно данни, 

необходими за разработването на нови 

видове устойчиви на суша култури. 

Сп.Иновативно: Какво трябва да направи 

държавата, за да въведем по-бързо 

роботите и автоматизацията в бита и 

производството? 

К.М: Няколко прости, но същевременно 

важни стъпки.  

На първо място да върне изучаването на 

технически специалности приоритет. На 

второ място да подобри обучението по 

математика, физика и химия в средното 

образование. Оставяйки на тази вълна, 

имаме силна нужда от подготвени учители 

с дигитални умения – как се работи с 3Д 

принтер, умения по програмиране.  

Имплементиране на дуалното образование 

в университета ще помогне на бизнеса и 

държавата сравнително бързо да повишат 

качеството и количеството на обучаваните 

специалисти.  

Най-важният въпрос на държавата е да си 

отговори какъв тип икономика иска да 

имаме след 15 години и какви кадри са 

необходими. Считам, че в ПАРА можем да 

съдействаме с този толкова важен въпрос.  
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Сп.Иновативно: Напоследък, много се 

говори за AI. В роботиката, изкуственият 

интелект ли е по- важен или естествения? 

К.М: Качеството на данните които 

естествения интелект ще подаде на 

изкуствения.  

Сп.Иновативно: Разкажете за вашите 

взаимоотношения с БАН. Каква ще е 

връзката между науката и роботиката в 

България за следващите 10 години? 

К.М: Надявам се, че ще е изключително 

позитивна. Българската академия на 

науките се старае активно да развива 

роботиката у нас, колкото е възможно 

спрямо настоящите бюджети и 

възможности на екосистемата. Заедно с 

Института по роботика при Българската 

академия на науките и Патентно Ведомство 

на Република България отбелязахме 

Световния ден на интелектуалната 

собственост с провеждане на Конференция 

на тема „Интелектуалната собственост в 

Роботиката и Изкуствения интелект“, в 

сградата на Централна патентна 

библиотека. Подобни събития показват 

приемственост и силна необходимост да 

развиваме иновации на родна почва.  

Представители на БАН активно участват в 

събития, които организираме като Robotics 

Strategy Forum и PARA Robotics Incubator.  

Сп.Иновативно: В „План за възстановяване 

и устойчивост“, който напоследък наричат 

само „План за устойчивост“, има ли акцент 

за ускорено въвеждане на роботиката и 

автоматизацията и как вие виждате тази 

трансформация в България? 

К.М: Темата в Плана за устойчивост бива 

споменавана точно четири пъти. На първо 

място в Модернизация на образователна 

инфраструктура. Там се акцентира на върху 

връзката с интелигентната специализация и 

надграждането на традиционните 

индустрии, както и придобиване на 

практически умения с разработване и 

прилагане на иновативни учебни часове и 
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учебни предмети, въвеждане на нови 

интегрирани учебни предмети, въвеждане 

на нови методи на преподаване. На второ 

място темата е поставена като цел за 

модернизиране, за да повиши 

конкурентоспособността на българските 

предприятия и създаде добавена стойност.  

Изключително важно за всички е да 

разберем, че с имплементирането на 

повече роботика и изкуствен интелект 

целим да се превърнем във нормален 

европейски пазар, който предлага услуги с 

висока добавена стойност, а не просто 

пазар за производство на ишлеме.  

Сп.Иновативно: Разкажете повече за  PARA 

Robotics Incubator?  

К.М: PARA Robotics Incubator представлява 

7 месечна програма, в която даваме 

ресурси, обучителна програма, достъп до 

лаборатории и менторство на 11 екипа. 

Срещу това очакваме готов прототип, който 

в края на програмата бива показан на 

инвеститори и представители от 

индустрията. Инициативата се провежда за 

първа година с идеята, че ще се превърне в 

дългосрочна. Благодарение на Фондация 

„Америка за България“, FESTO, FANUC, 

Schneider Electric, Vangavis и още куп други 

партньори помагаме за създаването на 

следващото ниво технологични 

предприемачи още от училищната 

скамейка. 60% от участниците са ученици. С 

инициативата искаме да върнем вярата в 

развитието на българската роботика и 

поставим България на световната робо 

карта.  

Сп.Иновативно: На база на вашия опит с 

учениците, как те възприемат  бъдеще с 

дронове, автономни автомобили и коботи? 

К.М: Вълнуват се, любопитно им е. Една 

част от тях активно задават въпроси и искат 

да се развиват в тази сфера. Заради тях го 

правим, защото вярваме, че младите хора 

много по-лесно ще заживеят и приемат 

този тип технологии. Вече близо три години 

работим с ученици, като ги срещаме с 

технологиите. В дългосрочен план съм 

оптимист, че ни очаква малък но силен 

екип от робо професионалисти, които знаят 

защо избират този сектор.  

Сайтът на ПАРА: https://www.para.expert/  

 Интервюто взе: Милен Марков 

 

https://www.para.expert/
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ИНОВАТИВЕН ПРИНОС НА 

ДУНАВСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ КЪМ 

ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА,  

 

МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕ 

 

В търсене на здраве, вечна младост и 

безсмъртие - иновативен принос на 

цивилизациите на трако-пеласгите 

Том I 

 

Доц. д-р. Роксандра Памукова-Майкълсън 

 

Трако-пеласгите (траките) създават на 

Балканите и в съседните ареали иновативна, 

високоразвита култура, известна като 

Дунавската цивилизация. Тя по настоящите 

данни е възникнала през VII хил. пр.н.е. 

Епохата е определена от изследователите като 

“златните хилядолетия”, през които се поставят 

основите на най-ранните емпирични науки в 

Европа, сред които са астрономията, 

медицината, градоустройството, хигиената, 

общественото здраве и др. В резултат се 

развиват редица иновативни технологии. 

Възниква и най-древната писменост на 

континента, състояща се от над 700 знака (с 

всички регионални варианти). 

Стотици литературни източници от 

Античността до нашето съвремие, както и 

хиляди артефакти, които са разгледани в 

книгата, потвърждават значимия принос на 

трако-пеласгите към прогреса на европейската 

цивилизация и медицина. 

Съвременни проучвания, които се 

представят детайлно, доказват, че медицината 

на трако-пеласгите и по-късно – на българите, е 

носителка на най-дългогодишния практически 

опит в Европа. Емпиричните наблюдения за 

действието на лекарствените растения са се 

предавали и обогатявали от поколения медици 

от древността през хилядолетията, за да 

създадат безценна обширна база знания за 

лечението на болестите и за тяхната 

профилактика. 

Настоящата книга е предназначена за 

читатели с интереси към историята на 

иновативните технологии, медицината, 

растениевъдните науки, общественото 

здравеопазване, фармацията, природните 

науки, архитектурата, политологията, 

икономиката, етнологията и др.  

Издателство на БАН “Проф. Марин 

Дринов” 

Година на публикуване: 2021 

Тип на корицата: Твърда 

Издание: Първо издание 

Страници (бр.): 256 

ISBN: 978-619-245-111-0  
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WiSys създава VentureHome за 

предприемачи в по-малки кампуси | Нов 

доклад показва икономическото 

въздействие на програмата за 

комерсиализация на технологиите на U of 

Arizona | Стартираща компания Case 

Western разработва AI инструменти за по-

добро откриване и лечение на рак … 

Електронните новини за трансфер на 

технологии предоставят преглед на 

актуални новини и информация в света на 

трансфера на технологии, доставяни всяка 

сряда. Публикува се от бюлетина на 

Technology Transfer Tactic.  

Водещи събития: 

WiSys създава VentureHome за 

предприемачи в по-малки кампуси 

Нов доклад показва икономическото 

въздействие на програмата за 

комерсиализация на технологиите на U of 

Arizona 

Уеб семинар: Казус от инструмента за 

анализ на риска на TCO на държавния 

университет в Охайо 

Стартиращата компания Case Western 

разработва инструменти за изкуствен 

интелект за по-добро откриване и лечение 

на ракови заболявания 

Определяне на възнаграждения за 

лицензиране на технологии 

Pitt стартираща компания, придобита за  

 

Стартиращата компания U of Georgia има за 

цел да направи рециклирането по-лесно за 

хората и бизнеса 

Финансови новини:  

Бюджетното салдо по консолидираната 

фискална програма (КФП) на касова основа 

към април 2022 г. е положително в размер 

на 882,5 млн. лв. (0,6 на сто от прогнозния 

БВП), съобщава Министерството на 

финансите. Положителното салдо по КФП 

се формира от превишение на приходите 

над разходите по националния бюджет в 

размер на 678,9 млн. лв. и по европейските 

средства в размер на 203,7 млн. лева. 

Приходите, помощите и даренията по КФП 

към април 2022 г. са в размер на повече от 

17,789 млрд. лв. или 31,1 на сто от 

годишните разчети. Постъпленията 

нарастват с 1076,9 млн. лв. (6,4 на сто) 

спрямо отчетените към април 2021 г.  

Източник: 24 часа 

 

България заема пето място с най-висока 

инфлация от всички държави-членки на 

Европейския съюз. У нас равнището й е 

14,4% през април спрямо април 2021 

година, докато средните европейски нива 

са 8,1 на сто, съобщи КНСБ по повод 

антикризисните мерки на управляващите. 

Преди нас по равнище на инфлацията са 

само четири държави в Европейския съюз – 

Латвия, Чехия, Литва и Естония. България 

заема водеща позиция за ръст на цените 

при хранителните стоки с 21%, пред нас е 

само Литва с 22,1%. За сравнение във 

Франция този ръст е 4,3%, а средно за ЕС-27 

http://portal.techtransfercentral.com/go/1/f97c6c655d7ad7b7/24322/b30a7a320017520b/cfcec0dfc6c81f63c3d6b838967d376c/24322
http://portal.techtransfercentral.com/go/1/f97c6c655d7ad7b7/24322/b30a7a320017520b/cfcec0dfc6c81f63c3d6b838967d376c/24322
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/new-report-shows-economic-impact-of-u-of-arizona-tech-commercialization-program/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/new-report-shows-economic-impact-of-u-of-arizona-tech-commercialization-program/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/new-report-shows-economic-impact-of-u-of-arizona-tech-commercialization-program/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/new-report-shows-economic-impact-of-u-of-arizona-tech-commercialization-program/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/webinar-tomorrow-case-study-of-the-ohio-state-university-tcos-risk-analysis-tool/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/webinar-tomorrow-case-study-of-the-ohio-state-university-tcos-risk-analysis-tool/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/webinar-tomorrow-case-study-of-the-ohio-state-university-tcos-risk-analysis-tool/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/case-western-start-up-develops-ai-tools-to-better-detect-and-treat-cancers/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/case-western-start-up-develops-ai-tools-to-better-detect-and-treat-cancers/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/case-western-start-up-develops-ai-tools-to-better-detect-and-treat-cancers/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/case-western-start-up-develops-ai-tools-to-better-detect-and-treat-cancers/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/determination-of-royalty-rates-for-technology-licensing-5/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/determination-of-royalty-rates-for-technology-licensing-5/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/u-of-georgia-start-up-aims-to-make-recycling-simpler-for-people-and-businesses/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/u-of-georgia-start-up-aims-to-make-recycling-simpler-for-people-and-businesses/
https://techtransfercentral.com/2022/06/01/u-of-georgia-start-up-aims-to-make-recycling-simpler-for-people-and-businesses/


 

16 
 

е от 8,9%. Според данните на НСИ и 

Евростат хармонизираната инфлация в 

България (индексът HICP според общите 

европейски стандарти) за април нараства с 

12,1% на годишна база при повишение в ЕС 

с 8,1 на сто.Бюджетното салдо по 

консолидираната фискална програма (КФП) 

на касова основа към април 2022 г. е 

положително в размер на 882,5 млн. лв. 

(0,6 на сто от прогнозния БВП), съобщава 

Министерството на финансите. 

Положителното салдо по КФП се формира 

от превишение на приходите над разходите 

по националния бюджет в размер на 678,9 

млн. лв. и по европейските средства в 

размер на 203,7 млн. лева. Приходите, 

помощите и даренията по КФП към април 

2022 г. са в размер на повече от 17,789 

млрд. лв. или 31,1 на сто от годишните 

разчети. Постъпленията нарастват с 1076,9 

млн. лв. (6,4 на сто) спрямо отчетените към 

април 2021 г. 

Източник: Сега 

- - - - - - - - 

Бъдещият оператор на газовата връзка 

между България и Гърция обяви търг за 

запълването на тръбата от Комотини до 

Стара Загора с технически газ, което трябва 

да започне на 13 юни. Това е една от 

последните стъпки към провеждането на 

тестове преди въвеждането в 

експлоатация, за което всички усилия са да 

стане преди вече обявения последен срок – 

през септември 2022 г. Паралелно се 

работи по всички аспекти за завършването 

и търговската експлоатация на 

съоръжението. Миналата седмица 

енергийните регулатори на двете държави 

приеха проект за сертифициране на 

проектната компания "Ай Си Джи Би", чака 

се одобрението и на Еврокомисията за 

вземане на решението. 

Източник: mediapool.bg 

- - - - - - - 

В края на 2023 г. ще бъде произведен 

първият електромобил у нас серийно 

производство от германската компания 

Next.e.GО, която в България оперира 

съвместно с дружеството Адвент, което е 

собственост на Кирил Домусчиев. Първата 

копка на завода край Ловеч се очаква да 

бъде в началото на юли, а след като 

заработи на пълни обороти през 2025 у нас 

годишно компанията ще произвежда по 20 

хил. автомобила годишно, допълни 

Домусчиев. В момента текат последни 

съгласувателни процедури по 

инвестиционния проект, който е 

разработен от германски и български 

архитекти. Автомобилите се очаква да 

намерят реализация в цяла Европа 

Последно край града се сглобяваха 

автомобили на китайската компания Great 

Wall. В Ловеч се произвеждаха в 
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продължение на повече от 20 години 

модели на „Москвич“. 

Източник: Марица  

- - - - - - - - 

Базираната в Ню Йорк блокчейн компания 

R3 открива първия си R&D център в Източна 

Европа в България. Екипът в София ще 

работи с инженерите на R3 в Лондон, 

Дъблин, Ню Йорк и Сингапур и ще 

допринесе със знания и умения за 

текущото развитие на Corda и Conclave 

платформите на R3. Хъбът е в партньорство 

с базирания в Обединеното кралство 

доставчик на DLT решения INDUSTRIA, 

който ще отговаря за наемането и 

популяризирането на първоначалните 

работни места. 

Източник: economy.bg 

- - - - - - - -  

"Алтерко" АД, доставчик на IoT продукти и 

продукти за автоматизация на дома, 

продължи растежа си през първото 

тримесечие на 2022 година на всички свои 

пазари, като същевременно инвестира в 

по-нататъшното развитие на своя бизнес. 

През първото тримесечие „Алтерко“ 

постигна 14,6% ръст на консолидираните 

оперативни приходи до 17,6 млн. лева, 

което отразява продажбата на азиатския 

телекомуникационен бизнес, реализирана 

през септември 2021-а. Коригирани с 

продадените азиатски дъщерни дружества, 

консолидираните оперативни приходи 

показват ръст от 23 на сто. Приходите от 

продажба на стоки и  

продукция възлизат на 17,1 млн. лева, 

което представлява ръст от 24,6 на сто. 

Източник: Банкеръ „Телелинк Бизнес 

Сървисис Груп“ АД отчита спад на 

приходите и печалбата през първото три

месечие на 2022 година. Приходите от 

дейността на компанията възлизат на 

31,543 млн. лева към края на март при 

40,855 млн. лева година по-рано, или с 

почти 23% по-малко на годишна база. 

Общите приходи на компанията са за почти 

32,1 млн. лева при 41,7 млн. лева година 

по-рано. Заради по-малкото български 

проекти делът на приходите от българския 

пазар от общите приходи на „Телелинк 

БСГ“ към края на първото тримесечие се 

свива до 49% в сравнение с 67% за 

аналогичния период на 2021 г. 

Същевременно се отчита 35% ръст на 

приходите на дъщерните дружества в 

Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, 

Словения и Хърватия. Източник: investor.bg  

Компанията "Бош" приключи финансовата 

2021 г. в България с консолидирани 

продажби в размер на почти 367 млн. лв. 

(188 млн. евро), като постигна ръст от близо 

24 на сто. "През 2021 г. "Група Бош" в 

България повиши стабилно резултатите си 

и преодоля въздействието от коронавирус  
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пандемията", заяви Константин Конов, 

главен изпълнителен директор на "Роберт 

Бош" ЕООД и представител на "Група Бош" 

в България. Към 31 декември 2021 г. броят 

на служителите на Бош в България, 

включително и в неконсолидираните 

компании, е 690 души, като увеличението е 

с 21 на сто в сравнение с миналата година. 

Това се дължи най-вече на стабилния ръст 

на екипа на "Бош Инженеринг Център - 

София". 

Източник: БТА  

- - - - - - - 

 

Светът 

Европа  

"Газпром експорт" спира доставките за 

водещата датска компания "Йорстед" 

(Ørsted), както и за "Шел Енерджи 

Лимитед" (Shell Energy Europe Limited) по 

нейни договори за Германия. Причината е, 

че двете компании не с аплатили в рубли за 

извършените през април доставки, 

съобщиха от руския газов доставчик във 

вторник. Така Дания се присъединява към 

списъка с европейски държави, за които 

Русия вече затвори кранчето. Първи в края 

на април бяха България и Полша, последва 

Финландия, а от 31 май руски газ не влиза 

и в Нидерландия. Двете нови компании, 

оставащи без руски газ, са уведомили 

"Газпром експорт", че не смятат да 

извършват плащания в рубли, какво 

изисква указът на руския президент 

Владимир Путин. По данни на руската 

Федерална митническа служба, през 2021 г. 

Русия е изнесла за Дания около 1.07 млрд. 

куб. м природен газ. Договорът с "Шел" е 

бил за 1.2 млрд. куб. м годишно. По-рано 

във вторник "Газпром" спря доставките за 

Нидерландия, след отказа на държавната 

компания "ГазТера" (GasTerra) да плаща в 

рубли.  

Източник: mediapool.bg 

 

 

 

Америка 

Потребителското доверие в САЩ се е свило 

през май, падайки до тримесечно дъно 

поради силния инфлационен натиск върху 

домакинствата. Индексът на Conference 

Board е намалял от резервираните в посока 

нагоре 108,6 пункта през април до равнище 

от 106,4 пункта през май. Медианните 

прогнози на икономистите, анкетирани от 
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медията, бяха за резултат от 103,6 пункта. 

Данните предполагат, че устойчиво 

високата инфлация, особено в категории 

като храни и енергия, натежава на 

нагласите на домакинствата и свива 

доходите им. Това принуждава все повече 

американци да спестяват и да зареждат 

кредитните си карти, за да може да 

покриват разходите си. "Инфлацията 

продължава да доминира в ума на 

потребителите, като инфлационните им 

очаквания през май останаха на практика 

без промяна срямо високите им нива през 

април", каза Лин Франко, старши директор 

по икономически показатели в Conference 

Board. 

Източник: Bloomberg 

 

 Азия  

Китайското правителство е изправено пред 

нарастващ недостиг на пари. Анализатори 

прогнозират увеличение на дълга, така че 

да се помогне за запълване на финансовата 

„дупка“. Последната вълна на Omicron и 

широко разпространените блокирания, 

наложени от средата на март, доведоха до 

рязко свиване на държавните приходи, 

включително приходите от продажби на 

земя“, казва Тинг Лу, главен икономист за 

Китай в Nomura. Екипът на Nomura оценява 

недостига на финансиране на около 6 трлн. 

юана (895.52 млрд. долара). От тях 

приблизително 2.5 трлн. юана са от 

намалени приходи поради възстановяване 

на данъци и по-слабо икономическо 

производство, а 3.5 трлн. юана от загубени 

приходи от продажби на земя. Голяма част 

от входящите „стимулиращи мерки“, било 

то специални държавни облигации или 

допълнително кредитиране от банки, ще 

бъдат използвани само за запълване на 

тази празнина във финансирането“, казват 

анализаторите от Nomura. 

Източник: investor.bg  

Китайският технологичен гигант Alibaba 

Group Holding отбеляза най-бавния ръст на 

приходите си, откакто стана публично 

търгувана компания през 2014 година. И 

това се случва за второ 

пореднотримесечие. Според компанията, 

причина за това са предизвикателствата, 

свързани с Covid-19 и локдауните, които 

сериозно ограничават бизнеса в Китай. 

Въздействието на ограниченията, свързани 

с пандемията, е засилило и без това 

тежките финансови загуби за компанията, 

причинени от регулаторните мерки и 

икономическото забавяне, пише 

Bloomberg, цитирайки коментар на Alibaba, 

в който се казва, че от средата на март - 
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приблизително когато вълната от 

заразявания с омикрон варианта на 

коронавируса засегна Китай, се наблюдава 

широко въздействие от нарушенията във 

веригата за доставки и логистиката. От 

компанията твърдят, че градовете с нови 

случаи на Covid-19 през април са 

представлявали повече от половината от 

нейните пазари за търговия на дребно в 

Китай.  

Източник: money.bg 

 

ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Стратегии за изготвяне и конвертиране на 

временни патенти 

Колекция от най-добри практики за 

дистанционно обучение 

Две задълбочени програми, пълни с най-

добри практики и доказани стратегии само 

за $277 

Временните патентни заявки често се 

обезценяват и изхвърлят като бърз и лесен 

начин за защита на изобретение за 

временен период от време, с минимални 

усилия, изразходвани за изготвяне на тази 

заявка. Но тази ранна погрешна стъпка 

може да доведе до много последователни 

проблеми по време на по-късно 

изследване на заявките за преобразуване. 

Ето защо отдела за дистанционно обучение 

на Tech Launch Arizona създаде практическа 

програма за дистанционно обучение. 

Стратегии за изготвяне и конвертиране на 

временни патенти включва две ръководени 

от експерти сесии, които предоставят 

подробна пътна карта за изготвяне на 

солидни временни патенти, заедно с 

критични насоки за оценка на тези 

временни патенти и определяне дали да се 

инвестира в конвертиране. 

Може да се запознаете със някои стратегии 

за изготвяне и конвертиране на временни 

патенти и ще получите цифровия пакет – 

споделено видео по заявка и преписи – 

заедно с всички програмни материали, 

подготвени от нашите експертни 

панелисти. (DVD се предлага срещу 

допълнително заплащане.) 

Ето някои кратки подробности за всяка 

програма в колекцията – щракнете върху 

заглавията за по-задълбочени подробности 

за програмата и факултета: 

Защитете университетските иновации чрез 

изготвяне на висококачествени временни 

патентни заявки 

Тази 90-минутна сесия, ръководена от 

експертен правен екип от Baker Donelson, 

https://techtransfercentral.com/marketplace/specials/strategies-for-drafting-and-converting-provisional-patents/
https://techtransfercentral.com/marketplace/specials/strategies-for-drafting-and-converting-provisional-patents/
https://techtransfercentral.com/marketplace/specials/strategies-for-drafting-and-converting-provisional-patents/
https://techtransfercentral.com/marketplace/specials/strategies-for-drafting-and-converting-provisional-patents/
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ще обсъди изготвянето на най-добри 

практики за временни патентни заявки, 

техните предимства и ограничения, 

включително: 

Често срещани грешки и тяхното 

въздействие върху по-късните заявки: 

● „Спешни“ временни условия – 

когато времето е от съществено 

значение; 

● Заглавие на приложението и резюме 

● Спецификации 

● чертежи 

● Примери 

● Искове 

● Формалности след подаване 

Най-добри практики за извършване на 

временни оценки на конвертиране на 

патенти: 

Тази едночасова програма, включваща 

Раки Гибънс, асоцииран директор за 

лицензиране на биомедицински и науки за 

живота в Tech Launch Arizona, ще се 

съсредоточи върху факторите, които TTO 

трябва да вземат предвид при вземането 

на своите решения за преобразуване на 

патенти и как да постигнат солидна 

решимост между конкуриращи се 

приоритети и въпроси – бюджет, натиск от 

факултета, конкуренция, интелектуална 

собственост и рискове за развитие, интерес 

на лицензополучателя и други: 

● Опции за преобразуване и срокове 

● Плюсове и минуси на всеки вариант 

● Оценка на пазара и съображения за 

бизнес разузнаване 

● Сила на ИС и риск от правно 

оспорване 

● Проблеми на взаимоотношенията 

между факултета 

● Съображения за разходите: кой 

плаща, колко и кога и как да 

спестите бюджетни долари 

● Опции за възстановяване на разходи 

за стартиращи фирми 

● Решения за подаване на 

национални етапи – къде да се 

подаде, разходи, управление на 

очакванията; 

https://techtransfercentral.com/marketplace/distance-learning/best-practices-for-performing-provisional-patent-conversion-evaluations/
https://techtransfercentral.com/marketplace/distance-learning/best-practices-for-performing-provisional-patent-conversion-evaluations/
https://techtransfercentral.com/marketplace/distance-learning/best-practices-for-performing-provisional-patent-conversion-evaluations/
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● Опции и разходи за подаване в 

чужбина 

● Процес и критерии за оценяване  

● Осъществяване на близки разговори 

Повече подробности или за поръчка 

 

Конференция “Digital4Sofia 2022 – 

Иновации в онлайн търговията и 

разплащания” и StartUp World Cup Bulgaria 

2022 

Enterprise Europe Network – България Ви 

кани да участвате в конференцията, която е 

следващото издание на Digital4 за годината 

след събитията в Русе и Бургас и ще се 

състои на 13 юни 2022 г. в Интер Експо 

Център, София. 

Digital4Sofia 2022, сред чиито партньори е и 

община София, е една от най-мащабните е-

комерс инициативи в България и ще 

представи новости и иновации в един от 

най-бързо развиващите се сектори в 

световен мащаб – онлайн търговията. В 

събитието ще участват гости и лектори от 

водещи компании в България, като то ще 

бъде изключително бизнес насочено към 

създаване на бъдещи контакти и 

партньорства. 

В програмата е включена и StartUp World 

Cup Bulgaria, част от световния тур и 

основен квалификационен кръг на StartUp 

World Cup 2022. България ще излъчи своя 

финалист за надпреварата сред десетте 

най-добри старт-ъп компании в страната 

именно на 13 юни, в рамките на гала 

вечерта на конференцията. Той ще отиде в 

Силициевата долина в САЩ, за да 

представлява България в конкуренция с 

https://techtransfercentral.com/marketplace/specials/strategies-for-drafting-and-converting-provisional-patents/
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финалистите на още 40 страни в борбата за 

инвестиция от 1 млн. долара. 

Билети за събитието можете да намерите 

ТУК 

Допълнителна информация 

 

Годишни награди на b2b Media 2022 

Предстои 8-тото издание на конкурса 

Търсят се най-иновативните бизнеси, 

компании и личности! 

Надпреварата за Годишните награди на b2b 

Media стартира на 6 юни 2022 г. 

 

Очакват се най-добрите и устойчиви на 

трудности компании да покажат своите 

находчиви програми, проекти и стратегии, 

гъвкавост, иновативност, грижа за 

обществото и служителите си в усилията си 

за преодоляване на трудни обстоятелства и 

за постигане на високи резултати.  

И тази година конкурсът ще отличи най-

добрите предприемачи, най-иновативните 

компании, най-устойчивите програми за 

employer branding, както и социално - 

отговорни кампании, използващи 

иновативно мислене за постигане на 

резултати, дори и в ситуациите на бързо 

променяща се и винаги предизвикателна 

бизнес среда.  

 

Журито ще даде своята оценка по критерии 

като устойчиво и иновативно поведение, 

оригиналност на идеите и подходите за 

преодоляване на затрудненията, 

ефективност от реализацията, новаторство 

по отношение и на позиционирането на 

продуктите и на услугите, а също и 

иновативност в начина, по който са били 

комуникирани. 

 

В конкурса могат да кандидатстват също 

проекти с образователна насоченост в 

сферата на бизнеса, както и проекти за 

подпомагане на различни групи от 

обществото по време на сменящи се и 

застъпващи се кризи. 

 

Новите категории за 2022 година са:  

● Успешно предприемачество 

● Кампания с кауза 

● Проект с кауза Социален проект в 

отговор на криза 

През 2021 г. за първи път  са връчени 

призове “Иновативна бизнес стратегия / 

бизнес трансформация на годината” и  

“CEO на годината”.  

Двете отличия ще бъдат присъдени и тази 

година. 

https://enterprise-europe-network.us7.list-manage.com/track/click?u=65072252a2513b371c337d0d2&id=57ea3fb0fd&e=9ec5f81db7
https://enterprise-europe-network.us7.list-manage.com/track/click?u=65072252a2513b371c337d0d2&id=57ea3fb0fd&e=9ec5f81db7
https://enterprise-europe-network.us7.list-manage.com/track/click?u=65072252a2513b371c337d0d2&id=bac939fd9d&e=9ec5f81db7
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Голямата награда този път ще бъде за 

Иновация на годината. 

Официалната церемония ще се проведе на 

12 юли 2022 г., когато класираните на 

първите места ще получат своите отличия. 

Стартира второ издание на 

образователната програма за търговски 

марки и промишлен дизайн на EUIPO 

(ETMD EP) за параюристи 

Временни мерки при защита на патенти - 

решение на Европейския съд 

Министър Лорер: Закъснели сме радикално 

в инвестициите в иновации 

Зам.-министър Ангелиева:Все повече ще 

инвестираме в наука и в умения 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ 

ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ В КАНАДА - iCAN 

ОСНОВНО СЪБИТИЕ НА IFIA 

Международно състезание за иновации за 

изобретения в Канада, iCAN, организирано 

от Международното общество за иновации 

и напреднали умения в Торонто (TISIAS), с 

местна подкрепа от Innovation Initiative Co-

operative Inc. и с глобална подкрепа от 

Международната федерация на 

асоциациите на изобретателите (IFIA). 

iCAN е водещото събитие в Канада за 

изобретатели от цял свят. iCAN показа 

непрекъснат растеж и подобрение от 

първото си издание през 2016 г. до 

2017~2019 г. и до миналогодишната 5-та 

годишнина през 2020 г., която отбеляза  

най-високия рекорд на събитието по 

отношение на всички участници и 

сътрудничещи организации. Последните 5 

издания на iCAN от 2016-2020г. включваха 

участници от 81 различни страни по света, 

което предефинира събитието като 

истинската глобална сцена за световните 

изобретатели в Торонто, Канада. 

Тази година 7-ият международен конкурс 

за иновации за изобретения в Канада, iCAN 

2022, ще се проведе онлайн и за нас е чест 

отново да ви поканим да се присъедините 

към нас и да споделите идеите си, да 

окажете влияние и да бъдете наградени за 

вашата изключителна креативност и 

иновации, които Канада иска да те види. 

Поради продължаващото разпространение 

на COVID-19, тазгодишният iCAN 2022 ще се 

проведе онлайн само за участници в режим 

на дълги разстояния (дистанционни). Няма 

да има физическо събитие, организирано в 

Торонто, тъй като международните 

ограничения за пътуване все още са в сила 

и публичните събирания са строго 

забранени. 

iCAN е колосално съвкупност от много 

благоприятни програми: състезание за 

изобретения, презентации на основните 

лектори, филмът за финалите и наградите 

iCAN. Изобретатели, новатори, студенти, 

професори, изследователи, учени, 

дизайнери, предприемачи и всеки с 

грандиозни идеи имат право да 

кандидатстват за iCAN 2022 и да участват 

https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/startira-vtoro-izdanie-na-obrazovatelnata-programa-za-targovski-marki-i-promishlen-dizayn-na-euipo-etmd-ep-za-parayuristi
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/startira-vtoro-izdanie-na-obrazovatelnata-programa-za-targovski-marki-i-promishlen-dizayn-na-euipo-etmd-ep-za-parayuristi
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/startira-vtoro-izdanie-na-obrazovatelnata-programa-za-targovski-marki-i-promishlen-dizayn-na-euipo-etmd-ep-za-parayuristi
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/startira-vtoro-izdanie-na-obrazovatelnata-programa-za-targovski-marki-i-promishlen-dizayn-na-euipo-etmd-ep-za-parayuristi
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/startira-vtoro-izdanie-na-obrazovatelnata-programa-za-targovski-marki-i-promishlen-dizayn-na-euipo-etmd-ep-za-parayuristi
https://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2022/05/blog-post_18.html
https://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2022/05/blog-post_18.html
https://bntnews.bg/news/lorer-zakasneli-sme-radikalno-v-investiciite-v-inovacii-1195234news.html
https://bntnews.bg/news/lorer-zakasneli-sme-radikalno-v-investiciite-v-inovacii-1195234news.html
https://www.mig.government.bg/bg/news/zam-ministar-angelieva-vse-poveche-shte-investirame-v-nauka-i-v-umeniya-4266.html
https://www.mig.government.bg/bg/news/zam-ministar-angelieva-vse-poveche-shte-investirame-v-nauka-i-v-umeniya-4266.html
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във всички програми за събития по-горе и 

да получат всички предимства от участието. 

iCAN 2022 „Предварителни“ срокове за 

регистрация: 

Изпращане формуляра за участие - по 

имейл  ican@tisias.org - 15 юни 2022 г 

Обявяване на победителите в 

предварителните класации и преминаване 

към финалите. Индивидуално уведомяване 

по имейл до кандидатите или до 

отговорната делегация - 1 юли 2022 г. 

Краен срок за представяне на видеоклип за 

представяне на проекта за финала (по 

избор). Изпращане видео файл по имейл / 

Google Drive / YouTube връзка / Dropbox / и 

т.н. - 10 август 2022 г. 

iCAN’2022 Финална ОНЛАЙН програма. 

Прожекция на филма „Финалите“,  основни 

речи и обявяване на носителите на 

наградите - 27 август 2022 г 

—-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Запишете се за Tie 2022, за да покажете 

своите изобретения! 

 

2022 Taiwan Inotech Expo will held in 

HYBRID mode 

 Oct.13 to 15, 2022 at TWTC Hall 1 

Oct.11 to 20, 2022 Virtual  

Seize the chance to display your innovative 

inventions and techniques to the world at tie 

2022, sign up ASAP! 

  

｜tie official website：

https://www.inventaipei.com.tw/en/ 

｜tie Facebook：

https://www.facebook.com/tie.Taipei/ 

｜Contact us：invent@taitra.org.tw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edm.taitra.org.tw/link_archive/165406858970831/u00001/inventors@abv.bg/index.htm
mailto:invent@taitra.org.tw
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П О К А Н А 

СЪЮЗЪТ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

и ФНТС в БЪЛГАРИЯ  

П О К А Н А 

СЪЮЗЪТ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

и ФНТС в БЪЛГАРИЯ  

  

съвместно с 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

и с любезното съдействие на  

Съюз на изобретателите в България 

организират 

ПЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

„ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И 

ПЕРСПЕКТИВИ” 

13 октомври 2022 год. 

УХТ -Пловдив 

бул.Марица 26, аудитория Хоризонт, Бл.2 

 

ЦЕЛ на конференцията: Запознаване на 

участниците с актуалните проблеми, 

свързани с най-новите изисквания към 

производителите на храни, напитки, 

добавки, машини и др. Представяне на 

нови продукти и технологии от 

хранителния бранш.Дискусия по всички 

въпроси, вълнуващи производителите от 

хранителния бранш  

Участници: Конференцията ще бъде 

полезна за млади научни работници и 

специалисти от ХВП, студенти, докторанти, 

собственици на фирми, управители, 

мениджъри по качеството, производствени 

и търговски директори на предприятия, 

вътрешни одитори, специалисти от 

производствени отдели, РЗИ и БАБХ, 

научни звена, заведения и други 

специалисти от предприятия в различните 

браншове на ХВП, както и за опаковки, 

опаковъчни материали, машини и апарати 

за ХВП., търговци на едро и дребно и др. 

Презентациите на участниците-лектори ще 
бъдат издадени в сборник на електронен 
носител с ISSN номер  

 
ТЕМИ: 

● Основни тенденции в развитието на 

иновациите в хранителната 

индустрия; 

● Индустриалната собственост като 

елемент на иновационния процес; 

● нови гъвкави инструменти за 

бъдещето развитие на политиката 

на качеството. 

● Регистрация на защитени географски 

означения и храни с традиционно 

специфичен характер; 

● Хранителните добавки и добавки в 

храни – нови законодателни 

изисквания; 

● Иновации в опаковките на храните; 

●  

 

 

● Възможности за подпомагане на 

бизнеса от програми и проекти; 

● Финансиране и субсидиране на 

иновационни проекти; 
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● Иновациите в ХВП – споделяне на 

опит от водещи фирми и научни 

звена; 

● Разработки на нови продукти на 

млади учени и студенти в областта 

на ХВП; 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  

Име и фамилия ........................................... 

ЕГН........................... 

Месторабота ...........................бранш......... 

Длъжност...................тел............. 

 

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 

07.10. 2022 г. на адрес: 

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, 

Съюз по хранителна промишленост 

УКАЗАНИЯ 

1. Заявката за участие съгласно приложения 

формуляр се изпраща в срок до 07.10. 2022 

г.  Тя се приема по телефон или e-mail: 

ufi_sb@abv.bg  

2.Конференцията е без такса за участие - 

фирми, научни работници, преподаватели 

от учебни заведения, аспиранти, 

докторанти, студенти и 

ученици, БАБХ, министерства и др. 

3. Регистрацията на участниците е на 

13.10.22 год.от 9,00 до 9,50 часа 

 

Тази заявка следва да се изпрати в срок до 

07.10. 2022 г. на адрес: 

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, 

Съюз по хранителна промишленост 

УКАЗАНИЯ 

1. Заявката за участие съгласно 

приложения формуляр се изпраща в срок 

до 07.10. 2022 г.  Тя се приема по телефон 

или e-mail: ufi_sb@abv.bg  

2.Конференцията е без такса за участие - 

фирми, научни работници, 

преподаватели от учебни заведения, 

аспиранти, докторанти, студенти и 

ученици, БАБХ, министерства и др. 

3. Регистрацията на участниците е на 

13.10.22 год.от 9,00 до 9,50 часа 

4. Конференцията се провежда  

от 10,00 до 17,00 часа на 13.10.2022 год. 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: 

Съюз по хранителна промишленост 

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408 Тел: 

(02) 987-47-44, инж. Бургуджиева, GSM 

0888 72 24 82; 

e-mail: ufi_sb@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufi_sb@abv.bg
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XVIII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

  AGRA IТI’2022 

09-13 март 2022 г. 

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР 

6-та палата, щанд А-9 

 
организатор 

 

СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 

в партньорство, сътрудничество и с подкрепата на 
     

                                                                                                    
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ 

 
със съдействието на 

 
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР 
ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС ПЛОВДИВ 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ ПЛОВДИВ 
СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ 

ПАМ МЕДИКА ЕООД 
ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС ПЛЕВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС МОНТАНА 
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   ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ 

      СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ  

  XVIII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 

AGRA-ITI’2022 

09–13.03.2022 г., Пловдив 

присъжда се златен плакет  

на 

доц. д-р НАТАЛИЯ ПЕТРОВСКА, доц. д-р ВАЛЕНТИНА ВЪЛКОВА,  

за високо постижение в областта на селекционирането и 

отлично представяне на нов сорт царевичен хибрид 

“КНЕЖА 573” 

—----- 

доц. д-р. ДИМИТРИНА ИЛЧОВСКА, доц. д-р НАТАЛИЯ ПЕТРОВСКА,  

доц. д-р ВАЛЕНТИНА ВЪЛКОВА,  

за високо постижение в областта на селекционирането и 

отлично представяне на нов сорт царевичен хибрид 

КНЕЖА 575 

—------- 

доц. д-р ВАЛЕНТИНА ВЪЛКОВА, доц. д-р НАТАЛИЯ ПЕТРОВСКА,  

за високо постижение в областта на селекционирането и 

отлично представяне на нов сорт царевичен хибрид 

КНЕЖА 651 

—------- 

доц д-р ЗЛАТИНА ПЕЙЧЕВА УР и проф. д-р ВИОЛЕТА ЗЛАТЕВА БОЖАНОВА 

за високо постижение в областта на селекционирането и 

отлично представяне на нов сорт пшеница  

САШЕЦ 

—------ 

проф. д-р ДАНИЕЛА ГАНЕВА, проф. д-р ГАЛИНА ПЕВИЧАРОВА,   

доц. д-р СТАНИСЛАВА ГРОЗЕВА-ТИЛЕВА, доц. д-р ОЛГА ГЕОРГИЕВА,   

гл. ас. д-р ГАНЧО ПАСЕВ и ст. експерт ИВАНКА НИКОЛОВА 

за високо постижение в областта на селекционирането и 

отлично представяне на нов сорт  

ДОМАТИ „ПРОМЕТЕЙ“ 

—----------------- 

ГЕОРГИ ВАТРАЧКИ  

за високо постижение в областта на реализация на индустриална собственост  

и отлично представяне на иновационен продукт 
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БИОАКТИВНА ХРАНА “ВАТРАСИН” 

 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДЕНИТЕ ЕКСПОНАТИ 
 
ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД КНЕЖА 573 
1.1. Селекция 
1.2. Област на приложение : Нови сортове растения и породи животни I/9 
1.3. Проблем, който се разрешава: Критичните периоди при хибрида по отношение на 
необходимостта от вода избягват трайните засушавания. Хибрид, който успешно 
преодолява трайното засушаване в последните 5 г. 
1.4. Предимства : Допълване на сортовата листа с още един хибрид, подходящ за зърно и 
силаж, предпочитан от земеделските производители. 
2. Форма на експоната: Рекламни материали 
3. Защита на експоната: Заявка№, 1147/05.04.2021 за издаване на Сертификат в Патентно 
ведомство на Република България. 
4. Автор/и: доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р. Валентина Вълкова 
5. Контакти: Контакти: адрес: Кнежа, 5835, Институт по царевицата, e-
mail:mri_kneja@abv.bg, тел. 09132713, website: ic-kneja.com 
……………………………………………………….. 
ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД КНЕЖА 575 
1.1. Селекция 
1.2. Област на приложение : Нови сортове растения и породи животни I/9 
1.3. Проблем, който се разрешава: : Допълване на сортовата листа с още един хибрид, 
подходящ за зърно и силаж, предпочитан от земеделските производители. Отлично 
преодолява отрицателното въздействие на високи температури и липса на валежи. 
Хибрид, който успешно преодолява трайното засушаване в последните 5 г. 
1.4. Предимства : След екологично изпитване в различни части на страната е определен от 
земеделските производители, като предпочитан и перспективен. Хибридът съчетава 
висока продуктивност с устойчивост към икономически важни болести и неприятели по 
царевицата. Подходящ за отглеждане при сухи и поливни условия, зърно и силаж. 
2. Форма на експоната: Рекламни материали 
3. Защита на експоната: Заявка№, 1146/05.04.2021 за издаване на Сертификат в Патентно 
ведомство на Република България. 
4. Автор/и: доц. д-р. Димитрина Илчовска, доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р. 
Валентина Вълкова 
5. Контакти: Контакти: адрес: Кнежа, 5835, Институт по царевицата, /e-
mail:mri_kneja@abv.bg, тел. 09132713, /website: ic-kneja.com 
…………………………………….. 
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ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД КНЕЖА 651 
1.1. Селекция 
1.2. Област на приложение : Нови сортове растения и породи животни I/9 
1.3. Проблем, който се разрешава: Висока адаптивност на биотичен и абиотичен стрес. 
Стабилен добив при различни условия на отглеждане. Реализира висок добив на зърно и 
биомаса. Хибрид, който успешно преодолява трайното засушаване в последните 5 г. 
1.4. Предимства : Нов хибрид, създаден в променливи агроклиматични условия, с доказан 
в екологичната мрежа на страната висок потенциал. Интензивен хибрид, устойчив на 
отрицателното действие на засушаване и екстремно високи температури. 
2. Форма на експоната: рекламни материали 
3. Защита на експоната: Заявка№, 1148/05.04.2021 за издаване на Сертификат в Патентно 
ведомство на Република България. 
4. Автор/и: доц. д-р. Валентина Вълкова, доц. д-р Наталия Петровска 
5. Контакти: Контакти: адрес: Кнежа, 5835, Институт по царевицата, /e-
mail:mri_kneja@abv.bg, тел. 09132713, /website: ic-kneja.com 
…………………………………………… 
ПШЕНИЦА СОРТ САШЕЦ 
1.1.  Селекция,  
1.2.Област на приложение   
1.3.Проблем, който се разрешава: Ефективно използване на азота за 1-ца продукция. Най- 
високи добиви се получават при ниво на торене N 6  и   N 12 kg/da а.в. Много добра 
студоустойчивост и сухоустойчивост.  
1.4.  Предимства: Сорт Сашец е съчетанието на високо качество и добър потенциал за 
добив. Икономичен сорт. Това води до снижаване на себестойността и по-добри 
икономически резултати за фермерите. Сорт Сашец е в група А – силни пшеници, 
подобрители на брашната. 
2. Форма на експоната: постер   
3.Защита на експоната: сертификат № - в процедура на получаване, сорта е нов 
  Приоритет: ; Държава/и, където защитата е в сила: България и ЕС 
4. Автор/и:   Име/фамилия    1. доц д-р Златина Пейчева Ур 
                                                      2. проф. д-р Виолета Златева Божанова 
5.Контакти: адрес/e-mail/тел./website:  
1. Пловдив, ул Иларион Макариополски 74 ет. 6 zlatinapguhr@abv.bg,   0885036368 
2. Димитровграв ул. Волгоград 6 ет. 2 ап. 6         violetazb@abv.bg          0894615076 
………………………………………………… 
 
 
 

mailto:zlatinapguhr@abv.bg
mailto:violetazb@abv.bg
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НОВ СОРТ ДОМАТИ „ПРОМЕТЕЙ“ 
1.1. Изобретение, селекция 
1.2. Област на приложение Научна дейност и разработки  
1.3. Проблем, който се разрешава. Сортът Прометей е с повишена продуктивност, 
подобрени химико-технологични качества на плодовете, устойчивост на абиотични и 
биотични фактори. С неговото внедряване в производството се разнообразява и обогатява 
сортовата структура и се предлага на българския пазар висококачествени домати за 
промишлена преработка. 
1.4. Предимства. Сортът Прометей съчетава жизненост, продуктивност, добри 
морфологични, химични и вкусови качества на плодовете, устойчивост на вертицилийно и 
фузарийно увяхване. Плодовете са подходящи за производство на цели белени и 
небелени домати, доматен сок, концентрати и сушене. Високото съдържание на сухо 
вещество, общи захари, титруеми органични киселини и ликопен определят 
технологичната пригодност на сорта за преработка във висококачествени доматени 
продукти. 
2. Форма на експоната:, постер(плакат), 
3.Защита на експоната: Форма: Сертификат№ 11219 Р2/01.09.2021 г. София 
   Приоритет: ...../...../............. д/м/г; Държава/и, където защитата е в сила: България 
4. Автор/и: проф. д-р Даниела Ганева, проф. д-р Галина Певичарова, доц. д-р Станислава 
Грозева-Тилева, доц. д-р Олга Георгиева,  гл. ас. д-р Ганчо Пасев, ст. експерт Иванка 
Николова 
5.Контакти:  
4003, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе” 32 
тел.: 032 951227, GSM 0886346883 
E-mail: izk_maritsa@abv.bg; www.izk-maritsa.org 
………………………………………………….. 
БИОАКТИВНА ХРАНА “ВАТРАСИН” 

Трите цели на създаването на Ватрасин са постигнати(безвредност,ефективност и 
универсалност). Съставът на Ватрасин е изцяло натурален като химията е сведена под 2 % 
(ацетилсалицилова киселина/аспирин). 
Действието на материалите е синергично.В състава на Ватрасин-В има две иновации: 
1.Като състав за пръв път в света ние регистрираме използването на калциев хидрооксид 
Ca(OH)2/гасена вар/. 
2.Пет действия в един продукт – обезболяване,антисептика,подхранване,хидратиране и 
сваляне на температурата в определения участък. 
Производството на Ватрасин  е безотпадна уникална технология.  
2.1.Ватрасин – В .Козметичен крем,в състава на който има растителни масла и пчелни 
продукти.Универсален като козметика и средство за решаване на кожни проблеми 
като:акне,афти,херпеси,охлузвания,пластики,циреи,екземи,ухапвания от 

http://www.izk-maritsa.org/
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насекоми,хрема,синузит,хемороиди,всякакви сърбежи и кожни раздразнения,псориазис и 
др. 

 

 

2.2.Ватрасин – 1 .Употребява се като козметика за масаж на суха и напукана 
кожа,подхранване,хидратиране,при 
изгаряния(термични,електрически,слънчеви,химични,лъчеви),при 
измръзвания(атмосферни и от втечнени газове),при възпаление на кожата от залежаване 
на болни и инвалиди. 
2.3.Ватрасин – 1М.Както останалите продукти от тази марка и тук най-важните качества са 
ефективност,безвредност и универсалност.Предназначение: след тежки физически 
натоварвания – труд,състезания,тренировки,фитнес и др. нанасяне външно чрез масаж да 
подпомага възстановяването на човешкия организъм.При навременна употреба 
(т.е.тренировка>баня>масаж)се постига много важен ефект – избягване на 
крампи(схващане) и мускулна треска.Облекчава и ставни проблеми.Както и останалите 
продукти от марката и този може да се ползва колкото е необходимо,няма опасност от 
предозиране.   
Фирмата разработва нови храни и козметични продукти. 
3.Ватрасин БАХ/биоактивна храна/. 
При изхранването на многобройното население на планетата ресурсите на земята за 
подхранването на растенията се изчерпват .Продуктите от реколтата са с все по-малко 
хранителни вещества,необходими  за качествения метаболизъм в организма на човека.От 
друга страна човешката дейност предизвиква тотално замърсяване на земя,вода и 
въздух,оттам и на самия него с тежки метали,пестициди,нитрати и т.н.Поради тези две 
основни причини се налага ежедневно хората да приемат храни,които им доставят 
достатъчно и качествени микроелементи,като същевременно тези продукти служат и за 
почистване на организма от патогени и замърсяванията от околната среда. 
В следващите редове Ви представяме продукта Ватрасин БАХ/биоактивна храна/.  
1.Състав : ленено семе(lini semen ex mulos) 5 - 10 %;сусамено семе(sesamae semen) 2- 
5%;канела(cinnamomun) 3-5 %;куркума(turmeric) 6-8%;джинджифил(gingiber)  3-6 
%;чия(cuius) 5-8%; коноп(cannabis) 2-5%;натурален пчелен мед(naturalis mel)  66-79%. 
2.Цели на създаването на Ватрасин  БАХ./биоактивна храна/. 
а)Храна,която задоволява човешките потребности пълноценно от 
витамини,микроелементи,омега3,омега6,минерали и т.н. необходими за правилния 
метаболизъм на организма.Налага се заради изтощаването на почвите,които се третират с 
химикали,пестициди,хербициди и т.н. с цел повишаване добивите,но намаляват 
драстично качествата и съдържанието на полезни вещества в растенията,изхранващи 
човечеството. 
б)Състава е подбран,така че освен за пълноценно хранене от синергичното действие на 
продуктите,организма на човека се почиства от шлаките и патогените на клетъчно ниво. 
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в) Двете цели по-горе описани водят до най-важната трета цел – нормализиране  и 
повишаване на имунитета на човека,който от своя страна решава повече от 70% от 
здравословните проблеми на организма. 
3.Предимствата са неизброими,а ефекта за здравето на хората – огромен!!! 
а)Укрепване здравето профилактично и подпомага за възстановяване голяма част от 
хората със здравословни проблеми. 
б)Съставните продукти за Ватрасин БАХ са в достатъчно количество и качество при 
производството във селското стопанство. 
в)Технологията на производство е незамърсяваща околната среда и безотпадна. 
 
 
 
 
г)Стимулира се производството на съставните суровини,особено на пчелния мед – един 
изключително важен продукт за човечеството,производството на който недостатъчно се 
подкрепя. 
д)И накрая при ползването на Ватрасин БАХ излиза многократно по-приятно и евтино от 
лекарствата и престоите по болниците.  
е)Помага за отслабване – нормално,а не драстично. 
Няма опасност от предозиране. 
Недостатъци: 
1.Не може да се ползва при бременност. 
2.Не се препоръчва за хора с ниско кръвно налягане (хипотония). 
3. Не се използва от хора алергични към съставките 
4. Не се ползва от деца под 3 години. 
5.Прави се консултация с лекар специалист,когато се вземат лекарства за разреждане на 
кръвта. 
6.Не замества пълноценното хранене. 
Начин на употреба:  
1 супена лъжица от сместа се разтваря в 1 чаена чаша топла вода и се консумира сутрин на 
гладно половин час преди хранене(закуската след това не е задължителна). 
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Кликнете върху банерите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaninvestsummit.com/
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https://www.wocols.com/general-info/
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https://www.ifia.com/mobile_event/international-competition-for-inv-members/
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https://www.ifia.com/ifia-members/collaborating-members/korea-kinews-events/
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https://www.ifia.com/mobile_event/kinews-invention-events/
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https://ec.europa.eu/growth/news/intellectual-property-and-youth-innovating-better-future-2022-04-26_en?fbclid=IwAR2VVS3xeZ-_pRHvp6rzqoPVYF6yVUNh7U2DDDcJAMuK39yWZzAuMZzl6SU
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https://uiausa.org/inspire-top-100/
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https://enterprise-europe-network.bg/evropeyskata-komisia-obiavi-datite-za-horizon-europe-info-talks/
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https://www.inventaipei.com.tw/en/index.html
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https://www.tisias.org/ican-2022.html
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https://www.tisias.org/ican-2022.html
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FIA И ABIPIR ПОДКРЕПЯТ СТАРТЪП 

ИЗТОЧНА ИНДИЯ И „СТАРТЪП БРАЗИЛСКА 

ВРЪЗКА“ 

*** 

Международната федерация на 

асоциацията на изобретателите – IFIA и 

Международната асоциация на 

иновативните изобретатели, учени и 

предприемачи в Бразилия – ABIPIR 

подкрепят Startup East India и „Startups 

Brazil Connection“. 

IFIA-ABIPIR LATAM–Индия, ръководена от г-

н Ананд Канан, е горда да покани 

изобретатели, предприемачи,  

 

 

собственици на стартиращи фирми и 

традиционни бизнеси, инвеститори и 

публични мениджъри да участват в това 

иновативно събитие в Индия, 

специализирано в стартиращи фирми. 

Като представител на Международната 

федерация на асоциацията на 

изобретателите (IFIA), брилянтно 

ръководена от президента Алиреза 

Растегар, когото представлявам в Латинска 

Америка, аз, Марсело Вивакуа, ще 

представя „Програмата за свързване на 

стартиращи фирми в Бразилия“ по време 

на едно от най-важните събития за 

стартиращи фирми в света, проведено в 

една от екосистемите, която е референтна 

в тази област на иновациите, Индия. 

Startups Brazil Connection е стартираща 

компания, чиято основна цел е да свърже 

стартиращи фирми от Бразилия и чужбина 

с екосистеми за бизнес и иновации 

(инкубатори, ускорители, университети) по 

целия свят, улеснявайки процесите на 

интернационализация и стимулирайки 

създаването на партньорства в печеливша 

спечелване на отношения и генериране на 

печалби, богатство, работни места и 
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подобряване на качеството на живот на 

хората по целия свят. 

Трябва да се каже, че това събитие е много 

важно и за изобретателите, защото е 

възможността да се научат как да 

превърнат своите изобретения в 

стартиращи фирми и по този начин да 

улеснят процеса на получаване на  

 

 

финансиране от финансиране на рискови 

капиталисти (VC), Angel Инвеститори и 

стартиращи фирми, финансиращи проекти, 

изпълнявани от много правителства. Точно 

това направих сам, за да превърна моите 

изобретения в биотехнологиите във 

ветеринарната медицина в стартъпи, 

получих финансиране и го продадох на 

голяма компания. 

********************************* 

НОВИНАРСКИЯТ КАНАЛ IFIA СТАРТИРА С 

ПРОВЕРЕН БЕЙДЖ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА 

TELEGRAM 

 

Телеграмният канал на IFIA предлага най-

новите и извънредни новини за 

изобретения, изобретатели, новини, 

свързани с технологиите, и събития, 

случващи се по света. 

Зрителите се натъкват на най-актуалните 

новини за международни изложения за 

изобретения, конференции, семинари и 

споразумения, сключени между IFIA и 

други организации, които са от значение  

 

 

 

за подобряване на състоянието на 

изобретателите. 

Освен това международните събития, 

които ще се провеждат от партньорските 

организации, се насърчават, за да се 

повиши обществената осведоменост за тях 

и да се улесни участието на изобретатели и 

други ентусиасти. 

Telegram каналът на IFIA предоставя 

информация за широката гама от дейности, 

предприети от асоциацията. IFIA има за цел 

да разпространява културата на 

изобретението и иновациите, да подобрява 

статута на изобретателите, да насърчава 

сътрудничеството между асоциациите на 

изобретателите и да допринася за 

развитието на идеи. IFIA си сътрудничи 

тясно с международни организации, които 

са от значение за реализирането на своите 

цели. 

************************************ 

ОСНОВНО СЪБИТИЕ на IFIA: KIWIE/Корея 

Международна изложба на изобретения на 

женски  / 25 до 27 август 2022 г. 

 

https://email.cloud.secureclick.net/c/6015?id=106540.183.1.3ccbe71941389e160708f725da1c89d3
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KIWIE е наистина единственият фестивал, 

честващ жените изобретатели и 

изобретения в света, който стимулира 

растежа на жените изобретатели повече от 

десетилетие като излага и награждава 

патентните технологии и изобретения на 

жени у дома и в чужбина. 

Тази година KIWIE 2022 е хибридно 

събитие, което ще се проведе онлайн и 

офлайн, така че да можете да разглеждате 

сайта и онлайн изложбената зала 

едновременно. 

Жени, които са кандидатствали или са се 

регистрирали за местни или чуждестранни 

права върху индустриална собственост, 

имат право да участват в KIWIE-2022. 

 

Дата, час и място 

Корейско международно изложение за 

женски изобретения 2022 (KIWIE 2022) 

Дата: 25 август (четвъртък) – 27 (събота), 

2022 г. (3 дни) 

Място на провеждане: зала 4, Изложбен 

център 1, КИНТЕКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://email.cloud.secureclick.net/c/6015?id=109646.201.1.1f6ee4f27eaf8ecad5ca1b54be9b1c72
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Уважаеми колеги, най-учтиво Ви каним 

на Осемнадесетата международна 

научна конференция 

"Космос, Екология, Сигурност - 2022". 

http://space.bas.bg/SES/index.html 

 

 

 

_____________________________________ 

проф. дтн д-р инж. Гаро Мардиросян 

Институт за космически изследвания и 

технологии 

Българска академия на науките 

+359 878 972 873 

+359 888 988 378 

mardirossian.info 

 

http://space.bas.bg/SES/index.html
http://mardirossian.info/
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) 

 

  

Съюзът на Изобретателите в България (СИБ) е сдружение 

с нестопанска цел в частна полза на изобретатели, 

патентни специалисти, селекционери и новатори от 

всички области на науката и техниката и функционира 

на принципите на доброволното членство, 

самоуправлението и демократичността в съответствие 

със Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

 

 

СИБ е член на: 

Федерацията на научно-техническите съюзи в България 

(ФНТС) 

 

Международната федерация на асоциациите на 

изобретателите (IFIA) 

 

Националната асоциация по интелектуална собственост в 

България (НАИС) 


