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ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА 

БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ 

АПАРАТИ 

И през 2021 година в Института за 

космически изследвания и технологии при 

Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) 

е работено активно в иновационна насока. 

Получени са един Патент за изобретение и 

едно Свидетелство за регистрация на 

полезен модел. И двете иновации са в 

областта на безпилотните летателни 

апарати (БЛА) за дистанционни 

изследвания. 

Патент     

  Полезен модел 

ДВАНАДЕСЕТ-РОТОРЕН ДРОН  

  МНОГОРОТОРЕН КОПТЕР  

ЗА ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

  рег. No 67406/15.12.2021 

 

рег. No 4114/09.09.2021. 

      

 

И в двете разработки се предлагат 

оригинална конфигурацията на роторите, 

посоките им на въртене и геометрията на 

планера на БЛА. Взаимното разположение 

на тези компоненти гарантират повишени 

технико-експлоатационни характеристики 

на БЛА: минимални габарити, маса и 

аеродинамично налягане върху планера; 

минимален разход на електрическа 

енергия; намаляване на необходимата 

максималната мощност на 

електромоторите, задвижващи роторите; 

удължаване времето за полет и др. 
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Иновациите са разработени до фаза 

експериментално тестване и конструиране 

на опитни образци 

Патентът и полезният модел са 

създадени съвместно в две секции на 

ИКИТ-БАН: „Аерокосмически системи за 

управление” и „Дистанционни изследвания 

и ГИС”. Изобретателите са проф. дтн инж. 

Гаро Мардиросян и доц. д-р инж. Светослав 

Забунов. Двете разработки за отчетени като 

върхови приложни постижение в системата 

на БАН. 

„ИНОВАТИВНО“ 
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ОСЪЩЕСТВЕНА 

МНОГОГОДИШНА МЕЧТА 

В края на 2021 год. получих 

наградата „Изобретател на годината 2021“ 

в категория „Машиностроене и 

строителство“ на конкурса организиран от  

 

 

Съюза на изобретателите в 

България.   

 

За да се стигне до тук, извървях 

дълъг път, който е пряко свързан и с моята 

професия. 

Израснал съм сред строители, което 

по някакъв начин определя и изборът ми 

на професия и ме отведе в ранните ми 

юношески години в гр. Варна, където 

завърших Строителния техникум „Васил 

Левски“ през 1975 г. със специалност 

„технически ръководител“. Оттогава и до 

сега животът и работата ми са свързани със 

строителството и неговите проблеми.  

Проблемите и неудачите в 

строителството са ме вълнували винаги. Но 

те и винаги са ми давали заряда и смисъла 

да работя за решаването на проблемите в 

тази сфера по най-рационалният начин. 

Именно тези ми лутания в решаване на 

наболелите проблеми ме насочиха и към  
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Патентно ведомство през есента на 2015 г. 

със заявка за патент на идея, която дълги 

години обмислях като решение на един от 

проблемите в строителството и по-точно на 

покривните конструкции на сгради. 

През 2020 г. Патентно ведомство на 

Република България ми издаде Патент № 

67127 В1 от 17.08.2020 за „Водосточна 

керемида“. 

 

 

Предназначението на патентованата 

водосточна керемида (улама) е да събира 

покривната вода между две пресичащи се 

покривни плоскости, образуващи вътрешен 

покривен ъгъл и да я отвежда към 

покривни улуци и водостоци. 

 

 

В практиката  са известни улами, 

които са изпълнение от поцинкована или 
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алуминиева ламарина. Известни са също 

така и елементи, изпълняващи функцията 

на улама , които са изработени от метал 

или са изработени от три части, едната от 

които е предназначена да отвежда водата 

от лявата покривна пола, другата - от 

дясната, а третият елемент служи като 

капак там, където се събират двата 

елемента. 

 

Уламата от поцинкована ламарина 

има сравнително кратък срок на 

експлоатация, в пъти по-кратък от срока на 

експлоатация на улук, изработен от 

бетонен или керамичен материал. Уламите 

от алуминиева ламарина са по-

дълготрайни, но цената им е висока. 

Напасването на съответния необходим 

брой двуелементни улами по дължината на 

вътрешния покривен ъгъл изисква рязането 

им, което усложнява процеса на 

монтирането. А дву- и три елементните 

улами, изработени от метал, са подложени 

на корозия. Налага се и допълнително 

силикониране на гвоздея или винта, с 

които се закрепват. Появяват се проблеми 
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и при демонтажа им. 

Водосточната керемида, която съм 

патентовал е лишена от всички тези 

недостатъци. Това е осъществено с 

помощта на нейната форма. Тя 

представлява пресечен конус, чиято околна 

повърхнина е срязана едностранно със 

завити на 180о навътре краища, които 

формират бордове. По външната част на 

по-големия диаметър на пресечения конус 

е оформена гривна, чрез която керемидата 

се закрепва върху летвите от покривната 

конструкция.  

 

Предимствата на водосточната керемида 

се изразяват в следното: 

♦ Не се налага рязане на керемидите 

за постигане на общата дължина на 

вътрешния покривен ъгъл, а това става чрез 

припокриване (застъпване) на две съседни 

покривни керемиди; 

 

♦ Благодарение на бордовете на 

керемидата всеки от двата водни потока 

съответно от двете покривни повърхности 

не може да прелива в съответната 

насрещна страна и водата се стича надолу 

към водосточните улуци; 

♦ Керемидата може лесно да се 

демонтира и монтира отново, за да се 

използва неколкократно, тъй като при 

демонтажа не се нарушава целостта й; 

♦ Дълъг експлоатационен срок. 

♦ Чрез нея се предотвратява 

действието на киселинните дъждове, UV 

лъчите и корозията, които са характерни за 

уламите, произведени от различните 

видове метали и полиамиди. 

Николай Димитров 

 

 

Българска фирма създаде първия в света 

изцяло екологичен, негорим и 

биоразградим топло и шумоизолационен 

материал 

Българска фирма създаде първия в света 

100 процента екологичен, негорим и 

биоразградим топло и шумо изолационен 

материал, съобщиха от Професионалната 

асоциация по роботика и автоматизация. 

DECIBEL е българска инженернo-

производствена компания, която е 

единственият производител на системи за 

звукоизолация и акустика в България. 

Компанията е основана през 2012 г., а през 

2014 г. инвестира в собствена фабрика в 

Ботевград, където и до сега произвежда 

своите продукти, с цел да задоволи 

търсенето на потребителите за качествени, 

достъпни и акустично тествани и 

сертифицирани системи. Продуктите на 

дружеството са създадени от акустици и са 

тествани по Европейски стандарти. 

Фирмата е получила известие, че заявката 

за патент на този устойчив изолационен 

материал, е приета. Новата им 

интелектуална собственост е в резултат на 

3 годишни експерименти, изследвания, 

тестове и подготовка за входиране на 

патента. 
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Според информация от фирмата, 

потвърдена и в патентните книжа, става 

дума за революционен материал във 

формата на панел, изработен от 100 

процента екологични суровини, които 

освен, че са изцяло разградими имат 

свойството да обогатяват почвата, когато 

бъдат изхвърлени в нея.  Основните 

характеристики на материала са неговата 

добра топлоизолация, шумоизолация и 

шумопоглъщане, въздухо и 

паропропускливост, антифунгицидност, 

хигроскопичност и 

твърдост.Топлоизолационните му 

характеристики са сравними с тези на 

стиропора, шумоизолационните му са 

сравними с тези на дебелите предстенни 

обшивки, паропропускливостта му е като 

на каменна вата, не е хигроскопичен за 

разлика от повечето изолационни 

материали и е нечуплив, което го прави 

лесен за монтаж без нуждата от 

конструкция. 

От фирмата заявиха, че монтажът му ще се 

осъществява чрез директно лепене на 

екстериорни и интериорни стени и тавани, 

както и като подподова изолация. 

Модификациите на материала ще включват 

готови цветове, както и възможност да се 

боядисва или финишира с мазилка. Засега 

компанията не разкрива суровините, които 

ще ползва, но подчерта, че повечето от тях 

се набавят в България и са 100% 

възобновяеми. 

Производството на материала вече е факт 

във фабриката на DECIBEL в Ботевград, но 

от компанията споменаха, че предстои 

изграждане на нова фабрика, специално за 

новото им откритие. В момента компанията  
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изпълнява тестова поръчка от 500 м2 за 

топло, шумо и пароизолация на частен 

паркинг във Виена. 

Интерес към продукта и компанията има от 

няколко инвестиционни фонда в САЩ, 

Германия и България. От компанията 

смятат, че това е една необходима и 

липсваща крачка към по-зелено и 

устойчиво бъдеще в строителния сектор.   

Източник: БТА 
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Съюзът на изобретателите в България в тясно сътрудничество с Патентно ведомство на 

Република България, Селскостопанска академия и Федерация Научно- технически съюзи, 

ежегодно организира конкурса „Изобретател на годината. С него правим обществено 

достояние творческите търсения и постижения на български изобретатели във всички 

области на техниката, селското стопанство, селектиране на нови сортове растения и породи 

животни, съчетано с научно-техническото предприемачество, граждански и професионални 

изяви със голяма обществена значимост през съответната година и да стимулира този с най-

значим принос за издигане престижа на званието “изобретател”. Наградата е признание за 

изобретател със значителен принос към българските иновации, в подкрепа на българската 

икономика. 

 

 

 

Бихме желали да ви поканим да вземете участие в          

реализацията на конкурса                           

„Изобретател на годината 2022“, 

 

 

 

 

 

 

За повече информация: 

+359 2 987 85 98 

office@sibulgaria.org 

ул. ”Раковски” № 108,  

mailto:office@sibulgaria.org
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1000 София  
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Съюзен      

живот 
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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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БЪЛГАРИЯ 

 
Американският електромобилен концерн 

Tesla Inc. ще добави още една станция за 

супер бързо зареждане (Supercharger) на 

електрически превозни средства в 

България, която ще бъде ситуирана в 

Бургас, става ясно от сайта на 

производителя. Другите подобни обекти на 

компанията в България се намират в София 

и в Пловдив (една). Бургас ще е едва 

третият град у нас, който ще разполага с 

подобна станция. От лятото на 2021 г. в 

София работят две зарядни станции на 

Tesla, които се намират съответно в мол 

Paradise Center и в Serdica Center. Тази в 

Paradise е с мощност от 250 киловата, 

зарядната станция в Serdica е 11 киловата. 

По данни от средата на 2021 г. в България 

има над 350 зарядни станции за 

електромобили, според Илия Левков, 

председател на браншовата организация 

„Индустриален клъстер Електромобили“. 

Източник: investor.bg 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Близо 200 млн. лв. се очаква да бъдат 

платени в най-скоро време на строителния 

сектор. Сумата е част от дължимите им 

суми за извършени законно, качествено и в 

срок ремонти през последната година. На 

бизнеса се дължат над 700 млн. лв., а 

служебният кабинет ще опита да плати 

поне част от тях, тъй като близо 520 млн. 

лв. са  

 

блокирани заради решението на НС и 

липсата на парламент. Това обясни 

председателят на Българска браншова  

 

 камара „Пътища“ инж. Стефан Чайков след 

среща със служебния регионален министър 

арх. Иван Шишков. Тези средства не са 

заложени както в бюджета за 2022 г., така и 

в актуализацията му, но от строителното 

министерство са обещали да търсят 

резерви в предвидените средства за 

ведомството и пътната агенция. 

Източник: Труд 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

https://trud.bg/
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО  
Международна конференция, организира- 

на съвместно от Академията на СОИС и 

институциите за обучение по интелек- 

туална собственост на СОИС 

…………………………………….. 

Патентно ведомство и Висше училище по 

телекомуникации и пощи на 10 май 2022 

подписаха меморандум за сътрудничество 

…………………………………………………………………… 

Онлайн поредица от семинари относно 

разликата между половете в интелектуал- 

ната собственост в Европейския регион 

……………………………………………… 

 

На 12 май 2022 година се проведе семинар 

на тема „Основи на индустриалната 

собственост“, организиран съвместно от 

Патентно ведомство и Службата на 

Европейския съюз за интелектуална 

собственост (EUIPO). Целта на обучението 

бе да повиши информираността, чрез 

осигуряване на теоретични и практически 

знания, по индустриална собственост за 

представители на академичната общност - 

студенти, млади учени, центрове за 

компетентности, центрове за върховни 

постижения и други заинтересовани 

страни. 

…………………………………………….. 

Нови сортове растения с положително 

въздействие за европейската икономика 

……………………………………………… 

По-тежки санкции за компютърни 

престъпления. Завишени са максималните 

наказания относно интелектуалната 

собственост и детска сексуална експлоа- 

тация в интернет Санкциите са затвор и 

глоба.  

…………………………………………….. 

Facebook с нови проблеми относно 

регистрация на своите марки META 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/mezhdunarodna-konferentsiya-organizirana-savmestno-ot-akademiyata-na-svetovnata-organizatsiya-za-intelektualna-sobstvenost-i-institutsiite-za-obuchenie-po-intelektualna-sobstvenost-na-sois
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/mezhdunarodna-konferentsiya-organizirana-savmestno-ot-akademiyata-na-svetovnata-organizatsiya-za-intelektualna-sobstvenost-i-institutsiite-za-obuchenie-po-intelektualna-sobstvenost-na-sois
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/mezhdunarodna-konferentsiya-organizirana-savmestno-ot-akademiyata-na-svetovnata-organizatsiya-za-intelektualna-sobstvenost-i-institutsiite-za-obuchenie-po-intelektualna-sobstvenost-na-sois
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/mezhdunarodna-konferentsiya-organizirana-savmestno-ot-akademiyata-na-svetovnata-organizatsiya-za-intelektualna-sobstvenost-i-institutsiite-za-obuchenie-po-intelektualna-sobstvenost-na-sois
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/patentno-vedomstvo-na-republika-balgariya-i-visshe-uchilishte-po-telekomunikatsii-i-poshti-na-10-may-2022-g-podpisaha-memorandum-za-satrudnichestvo
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/patentno-vedomstvo-na-republika-balgariya-i-visshe-uchilishte-po-telekomunikatsii-i-poshti-na-10-may-2022-g-podpisaha-memorandum-za-satrudnichestvo
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/patentno-vedomstvo-na-republika-balgariya-i-visshe-uchilishte-po-telekomunikatsii-i-poshti-na-10-may-2022-g-podpisaha-memorandum-za-satrudnichestvo
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/onlayn-poreditsa-ot-seminari-otnosno-razlikata-mezhdu-polovete-v-intelektualnata-sobstvenost-v-evropeyskiya-region
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/onlayn-poreditsa-ot-seminari-otnosno-razlikata-mezhdu-polovete-v-intelektualnata-sobstvenost-v-evropeyskiya-region
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/onlayn-poreditsa-ot-seminari-otnosno-razlikata-mezhdu-polovete-v-intelektualnata-sobstvenost-v-evropeyskiya-region
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/seminar-na-tema-osnovi-na-industrialnata-sobstvenost-12-may-2022
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/seminar-na-tema-osnovi-na-industrialnata-sobstvenost-12-may-2022
https://ipbulgaria.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2/
https://ipbulgaria.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2/
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/265184-zatvor-i-globa-glasuvat-po-tezhki-sanktsii-za-kompyutarni-prestapleniya
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/265184-zatvor-i-globa-glasuvat-po-tezhki-sanktsii-za-kompyutarni-prestapleniya
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/265184-zatvor-i-globa-glasuvat-po-tezhki-sanktsii-za-kompyutarni-prestapleniya
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/265184-zatvor-i-globa-glasuvat-po-tezhki-sanktsii-za-kompyutarni-prestapleniya
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/265184-zatvor-i-globa-glasuvat-po-tezhki-sanktsii-za-kompyutarni-prestapleniya
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/265184-zatvor-i-globa-glasuvat-po-tezhki-sanktsii-za-kompyutarni-prestapleniya
https://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2022/05/facebook-meta.html
https://intellectualpropertyplanet.blogspot.com/2022/05/facebook-meta.html
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АМЕРИКА 
Бизнес група, в която влизат General Motors 

Co., Toyota Motor Corp., Volkswagen AG и 

други големи автомобилни производители, 

заяви, че законопроектът на стойност 430 

млрд. долара, одобрен в неделя от 

американския Сенат, може да застраши 

постигането на целите за налагане на 

електрическите превозни средства в САЩ 

до 2030 г. „За съжаление, изискванията за 

данъчните облекчения за покупка на 

електромобил ще направят така, че голяма 

част от електрическите коли на пазара да 

останат без достъп до подобни стимули“, 

предупреждава главният изпълнителен 

директор на Алианса за автомобилни 

иновации Джон Бозела, добавяйки, че 

законопроектът „също така ще застраши 

колективната цел за увеличаване на дела 

на електромобилите до 40-50% от общите 

продажби до 2030г. на американския 

пазар. Групата от автомобилни концерни 

предупреди в петък, че голяма част от 

електрическите модели няма да отговарят 

на изискванията за данъчни облекчения в 

размер на 7500 долара за купувачите в  

 

САЩ. За да отговарят на условията за 

кредит, превозните средства трябва да 

бъдат сглобени в Северна Америка, което 

би накарало от играта редица електрически 

автомобили, след като законопроектът 

влезе в сила. 

Източник: Bloomberg 

…………………………………………………………………… 

ЕВРОПА 
Холандската фирма North Sea Farmers 

обяви, че е реализирала първата в света 

механична реколта от офшорна (на 

известно разстояние от брега) ферма за 

водорасли. North Sea Farmers има почти 

100 членове, включително гиганта за храни 

и потребителски стоки като Unilever и 

енергийната фирма Shell. Те се надяват 

драстично да увеличат производството на 

водорасли в Европа през следващото 

десетилетие. В момента световното 

производство на морски водорасли е 

доминирано от Азия и по-специално Китай. 

Общата световна реколта през 2019 г. е 

35,8 милиона тона, като от това количество 

97% идват от Азия, като повече от 

половината са от китайски води. През тази 

година Европа е произвела само 287 033 

тона, или 0,8% от общото количество в 

световен мащаб, като почти всичко това е 

събиране на диви запаси. Има хиляди 

различни видове морски водорасли по 

света, но седем от тях се събират преди 

всичко. Те включват водорасли и пиропия. 

Последният се използва за направата на 

нори, сушените листове от японски 

водорасли, които увиват навито суши. 

Промишлеността на морските водорасли се 
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оценява от експерти на около 40 милиарда 

долара през 2020 г., като се очаква да скочи 

до 95 милиарда долара до 2027 г. 

Междувременно холандското  

 

 
 

 

правителство предлага да задели 400 кв. 

км (154 кв. мили) от своите териториални 

води в Северно море за широкомащабно 

отглеждане на морски водорасли. 

Германия и Република Ирландия също са в 

челните редици на развитието. В 

Обединеното кралство, което разбира се 

вече не е в Европейския съюз, Шотландия е 

водеща. 

Източник: BBC 

 

 

АЗИЯ 

Стокооборотът между САЩ и Китай за 

първите седем месеца на 2022 г. се е 

увеличил с 11,8% и възлиза на 452,3 млрд. 

долара, сочат оповестените днес данни на 

главното митническо управление на Китай. 

Според данните на китайските Митници 

износът от Китай за САЩ за периода 

януари-юли е нараснал на годишна база с 

15% до 347,4 милиарда долара, докато 

САЩ са внесли в Китай стоки за 104,8 

милиарда, което е с 2,5% повече в 

сравнение със същия период на миналата 

година. Отделно през юли стокооборотът 

на двете страни възлиза на 68,5 милиарда 

долара, в това число Китай внася в САЩ 

стоки за 55,03 милиарда, САЩ в Китай — за 

13,5 милиарда. Според резултатите от 2021 

г. стокообменът между Китай и САЩ е 

нараснал с 28,7% до 755,6 млрд. долара. 

(Кеш) 

……………………………………………… 
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СВЕТЪТ 
 

Руснаци няма да могат да използват Times 

New Roman и други популярни шрифтове 

Компанията Monotype е блокирала достъпа 

на руски потребители до библиотеката на 

своя уебсайт, съдържаща редица от най-

популярните шрифтове, които се използват 

в света. Това съобщи вестник "Ведомости". 

Уебсайтът на американската компания все 

още е достъпен в Русия, но при опит да се 

разгледа страницата с каталог на шрифтове 

от Русия, се вижда съобщение за забрана 

на достъпа. Тя обаче може да бъде 

заобиколена с помощта на VPN услуга, 

както установяват редица руснаци. Според 

източника, най-популярните шрифтове на 

Monotype са достъпни за руските 

потребители, например в пакета Microsoft 

Office, тъй като преди това Microsoft е 

закупила правата върху тях. Теоретично 

компанията може да постигне пълна 

забрана за използване на шрифтове в 

Русия, но експертите се съмняват, че това 

ще се случи, така че най-вероятно 

обичайните шрифтове Times New Roman 

трябва да останат в Word. Шрифтовете 

Monotype имат аналози, които визуално са 

подобни на оригинала, казва Алексей 

Андреев, управляващ партньор на 

агенцията за  

 

брандинг Depot. Той даде за пример 

шрифтовете на руската компания Parataip. 

………………………………………………………………… 

Русия и Китай замразиха научното си 
сътрудничество. Руските учени вече нямат 
достъп до изданията на най-големите 
световни научни издателства 

………………………………………………………………….. 

ИНОВАЦИИ 
В новия програмен период ще има 

програма за научни изследвания, иновации 

и дигитализация за интелигентна 

трансформация, каза Николай Денков 

……………………………………………… 

София е домакин на най-големия форум за 

иновации и технологии в Югоизточна 

Европа. Специален гост на събитието - 

световноизвестният футурист Крисчън 

Кром 

……………………………………………… 

Pyмъния вoди пpeгoвopи c Аррlе за 

отваряне на Цeнтъp зa нayĸa и инoвaции 

……………………………………………… 

Нов доклад на WIPO разглежда факторите, 

влияещи върху иновациите 

 

https://www.ploshtadslaveikov.com/rusiya-i-kitaj-zamraziha-nauchnoto-si-satrudnichestvo/
https://www.ploshtadslaveikov.com/rusiya-i-kitaj-zamraziha-nauchnoto-si-satrudnichestvo/
https://www.ploshtadslaveikov.com/rusiya-i-kitaj-zamraziha-nauchnoto-si-satrudnichestvo/
https://www.ploshtadslaveikov.com/rusiya-i-kitaj-zamraziha-nauchnoto-si-satrudnichestvo/
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/266331-v-noviya-programen-period-shte-ima-programa-za-nauchni-izsledvaniya-inovatsii-i
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/266331-v-noviya-programen-period-shte-ima-programa-za-nauchni-izsledvaniya-inovatsii-i
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/266331-v-noviya-programen-period-shte-ima-programa-za-nauchni-izsledvaniya-inovatsii-i
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/266331-v-noviya-programen-period-shte-ima-programa-za-nauchni-izsledvaniya-inovatsii-i
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2022/05/12/4345203_/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2022/05/12/4345203_/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2022/05/12/4345203_/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2022/05/12/4345203_/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2022/05/12/4345203_/
https://money.bg/inovations/rumaniya-vodi-pregovori-s-apple-nadyava-se-na-tsentar-za-nauka-i-inovatsii.html
https://money.bg/inovations/rumaniya-vodi-pregovori-s-apple-nadyava-se-na-tsentar-za-nauka-i-inovatsii.html
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/setting-course-new-wipo-report-looks-influencing-factors-innovation-focus-2022-04-13_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/setting-course-new-wipo-report-looks-influencing-factors-innovation-focus-2022-04-13_en
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Компанията - майка на националните 

превозвачи на Франция и Нидерландия, Air 

France-KLM започна продажба на акции на 

стойност 2.26 млрд. евро. Целта е с 

осигурените средства да плати част от 

задълженията си към френското 

правителство, което го подкрепи 

финансово по време на пандемията от 

коронавирус. Това е втора подобна 

кампания в рамките на последната година, 

като според експерти този ход неимоверно 

ще засили позициите на авиокомпанията. 

По този начин превозвачът ще се постарае 

да изплати напълно дълга към 

правителството. Погасяването му е от 

голямо значение, защото то е част от 

условията на Европейския съюз за участие 

във всяка бъдеща консолидация на 

авиокомпаниите и бранша като цяло. 

Групата потвърди целта си за намаляване 

на съотношението на нетния дълг към 

печалбата преди лихви, данъци, и 

амортизация (EBITDA) до около 2.0-2.5 до 

2023 г. 

Източник: Капитал 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ford Motor заяви, че ще добави около 6200 

работни места в Средния Запад, докато 

обновява три фабрики за изграждане на 

нови електрически и газови модели, 

включително нова версия от седмо 

поколение на Mustang coupe. Заводските 

инвестиции, от около 3,7 милиарда долара, 

ще отидат за преоборудване на заводи за 

изграждане на ново електрическо превозно 

средство и изцяло нови версии на 

задвижваните от газ Ford Mustang и Ford 

Ranger. Ford също така ще добави 

работници за увеличаване на 

производството на ванове Ford Transit и 

електрически пикапи Ford F-150 Lightning. 

Компанията не предостави никакви 

подробности за новото електрическо 

превозно средство, с изключение на това, 

че производството му ще започне „в 

средата на десетилетието“ в съществуващ 

завод в Охайо. В допълнение към новите 

работни места, близо 3000 временни 

почасови служители във фабриката ще 

бъдат назначени на пълен работен ден.  

Източник: CNBC 
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Японският технологичен гигант Toshiba 

съобщи, че е получила 10 инвестиционни 

предложения, 8 от които предполагат 

компанията да стане частна. Събирането на 

офертите е част от опитите на японския 

конгломерат да проучи стратегически нови 

възможности да продължи бизнеса си. 

Останалите две предложения са за 

капиталови и бизнес съюзи, според които 

Toshiba ще остане публична компания. От 

компанията посочиха, че след оценка на 

предложенията ще изберат потенциални 

партньори и ще продължат процедурата. 

Това вероятно ще стане след 183-то по ред 

годишно общо събрание на акционерите, 

насрочено за 28 юни. Технологичният 

производител обяви, че след юли 2022 г. 

ще предостави на избраните потенциални 

партньори възможност за надлежна 

финансова и правна проверка, след което 

ще поиска обвързващи предложения.  

Източник: economic.bg 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Годишната инфлация в България за месец 

май 2022 година спрямо същия месец на 

миналата година достигна 15.6 процента, 

изчислиха от Националния статистически 

институт. Индексът на потребителските 

цени за април бе 14.4 на сто. През май 

спрямо четвъртия месец се увеличават 

цените на стоките и услугите във всички 

потребителски групи. Намаление има при 

цените за развлеченията и културата, а 

само тези при съобщенията остават на 

равнището от април. През май са се 

увеличили цените на много от 

хранителните продукти - ориза, брашното, 

хляба - с 9.4%, месото, прясната и охладена 

риба и др. 

Източник: 24 часа 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

През последните петнадесет години 

българската икономика бавно се 

възстановява, но далеч не е достигнала 

пълния си потенциал. През 2022 г. България 

заема 53-то място от общо 64 държави, 

което показва липса на напредък от 2021 г. 

насам. Бизнесът се възстановява след 

пандемията от Covid-19, но остава все така 

http://www.economic.bg/
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сред най-неконкурентните в Европа. Това 

сочи Годишникът на световната 

конкурентоспособност 2022 г. на Института 

за развитие на управлението (IMD, 

Швейцария). Страната отбелязва 

влошаване с пет позиции в сравнение с 

2020 г. и с петнадесет позиции в сравнение 

с 2009 г. 

Източник: mediapool.bg 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Национална електрическа компания" ЕАД 

(НЕК) ще може да продаде на АЕЦ 

„Козлодуй" ЕАД част от наличното старо 

оборудване, което се намира на 

площадката на АЕЦ „Белене", става ясно от 

решение на Министерския съвет. 

Продажбата се отнася за филтри, 

вентилатори и други детайли, които са от 

съществено значение за изпълнение на 

програмите за продължаване на срока на 

експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ 

„Козлодуй". Стойността на предвиденото за 

продажба оборудване е близо 8 млн. лв. 

Продажбата ще бъде извършена чрез пряко 

договаряне между двете дружества. 

Източник: investor.bg 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

През следващия летен сезон предстои да 

бъде пуснат по вода първият собствен 

модел катамаран, произведен от 

силистренска фирма, съобщи Калоян 

Радулов, управител и съсобственик на 

"Елика Ярд" (Elica Yard). В начинанието са 

въвлечени чуждестранни инженери, 

дизайнери и консултанти. Моделът Omaya 

50p е 15-метрова двукорпусна моторна 

яхта по дизайн на германско студио. 

Разработването на модела е отнело повече 

от девет месеца. В зависимост от 

различните добавки към продукта, класа на 

изпълнение и двигателите, цената на 

луксозните плавателни средства може да 

достигне между 900 хил. до 1,2 млн. евро. 

Източник: БТА 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Природният газ ще има алтернатива за 

производствата в Тракия икономическа 

зона (ТИЗ). Заводите край Пловдив в 

бъдеще ще могат да работят с биометан и 

зелен водород. Това е първият такъв 

проект в България. Програмата предвижда 

постепенно въвеждане на биометан, който 

се произвежда по специална технология от 

биогаз и се подава в съществуващата 

газопроводна мрежа на зоната. Тя е на 

„Ситигаз България“ ЕАД. Вторият етап 

включва разработването и въвеждането 

първоначално на 10% зелен водород от 

възобновяем източник (получен чрез 

електролиза) в мрежите на „Ситигаз“ с 

тенденция за увеличаване количеството 

след разширяване на газопроводните 

мрежи и съобразяването им с новите 

условия за производството на водород. 

Източник: Марица 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

 

http://mediapool.bg/
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=137
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=137
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=15546
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=15546
http://investor.bg/
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=39740
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=39740
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=39304
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"Умната фабрика" на „Шнайдер електрик“ в 

Пловдив се разширява. Инвестицията е на 

стойност над 60 милиона евро и обхваща 

разширение на сградата на завода с 3000 

кв. м и увеличение на производствените 

мощности. Предстои създаването на три 

нови производствени линии за 

автоматични прекъсвачи, с които общият 

обем на продукцията ще нарасне с близо 

30% С разширението на фабриката до 

средата на 2023 г. ще бъдат открити над 

100 нови работни места. Така служителите 

в България ще наброяват над 1000 души. 

През последните две години, въпреки 

Ковид-кризата, компанията увеличи 

числеността на екипа си.  

Източник: Марица 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

“Солвей Соди”, джойнт венчър между 

белгийската научна компания “Солвей” и 

турската индустриална група “Шишеджам” 

представи резултата от поредния мащабен 

инвестиционен проект в завода в Девня. 

Този проект за разширяване увеличава 

капацитета за производство на натриев 

бикарбонат, дериват на калцинираната 

сода, в завода с 200 000 тона. Новото 

съоръжение отговаря на нарастващото 

глобално търсене на натриев бикарбонат, 

базисен продукт, използван основно за 

очистка на димни газове в индустриални 

приложения и като добавка в храните за 

животни, наред с много други приложения. 

С тази инвестиция заводът в Девня,  

който е най-големият за производство 

калцинирана сода в Европа, се превръща 

във втория по големина завод за 

производство на натриев бикарбонат в 

Европа и един от най-големите в света. 

Източник: 24 часа 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Европейските страни са внесли 40% повече 

въглища от основния експортен център на 

Южна Африка през първите пет месеца на 

тази година, отколкото през цялата 2021 г., 

показват данни, получени от Reuters. 

Южноафриканският въглищен терминал 

„Ричардс Бей“ (RBCT) е доставил над 3 240 

752 тона въглища на европейските страни 

към края на май тази година, което 

представлява 15% от общия му износ. За 

сравнение, за цялата 2021 г. RBCT е изнесъл 

2 321 190 тона (4% от обема за миналата 

година). Промяната на динамиката идва на 

фона на предстоящата забрана на руски 

въглища. От втората седмица на август 

вносът им ще бъде забранен в Европейския 

съюз като част от широкообхватните 

санкции срещу Москва. Според 

http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=12665
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=241
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=15781
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информацията RBCT е доставила въглища 

на Нидерландия, Италия, Франция, 

Испания, Дания, Полша, Германия и 

Украйна през годината досега. Някои от тях 

започнаха да внасят от RBCT едва след 

нахлуването на Русия в Украйна на 24 

февруари. 

Източник: economic.bg 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Датският производител на играчки „Лего“ 

(Lego) ще инвестира над 1 милиард долара 

в първия си завод в САЩ, който освен това 

ще бъде въглеродно неутрален. Заводът в 

Честърфилд, щата Вирджиния, ще има за 

цел да съкрати веригата за доставки в един 

от най-големите си пазари и да задоволи 

нарасналото търсене. Той ще бъде вторият 

в Северна Америка и седмият извън Дания. 

Миналата година компанията обяви 

разкриването на нов завод във Виетнам. 

Инвестицията е в унисон със стратегията на 

„Лего“ от последното десетилетие да 

произвежда там, където продава. „Нашите 

фабрики са разположени близо до нашите 

най-големи пазари, което съкращава пътя 

на готовата продукция“, казва главният 

оперативен директор Карстен Расмусен. 

„Това ни помага бързо да реагираме на 

промените в търсенето и да намалим 

въглеродния си отпечатък“.  

Източник: investor.bg 

http://www.economic.bg/
http://investor.bg/
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Имотният пазар в Китай показва колебливи 

признаци на подобрение през май, като 

продажбите на нови жилища отбелязват 

първи месечен ръст тази година, предава 

Bloomberg. Продажбите на жилища са 

нараснали с 26% спрямо април, като това е 

първо повишение от декември насам, сочат 

изчисления на агенцията. На годишна 

основа обаче продажбите са намалели с 42 

на сто през май спрямо спада с 49% 

предходния месец. Китайските 

ръководители увеличават усилията за 

спиране на спада на имотния пазар, който 

тежи върху втората по големина икономика 

в света вече почти една година. Те 

включват призоваване на банките да 

кредитират повече, понижаване на лихвите 

по ипотечните кредити и частично 

разхлабване на правилата за собственост. 

Източник: investor.bg 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

В България равнището на свободни 

работни места през януари - март 2022 г. се 

е увеличило с 0,1 п.п. на годишна база до 

0,9 на сто, отчита Евростат. През 

последното тримесечие на предходната 

година то е било 0,7 на сто. Равнището на 

незаетите работни позиции през първото 

тримесечие на настоящата година в сектор 

"промишленост и строителството" е 0,6 на 

сто. Така показателят запазва стойностите 

си спрямо същия период година по-рано. В 

сектор "услуги" равнището на заетост в 

България расте през тримесечието 

приключващо в края на март 2022 г., 

достигайки 0,9 на сто - ръст от 0,2 п.п. в 

сравнение със същите месеци на 

предходната година. 

Източник: 24 часа 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

През периода януари - април 2022 г. от 

България общо са изнесени стоки на 

стойност 28 781,3 млн. лв., което е с 33,6 на 

сто повече в сравнение със същия период 

на 2021 година, съобщи Националният 

статистически институт. През април 2022 г. 

общият износ на стоки възлиза на 7 648,7 

млн. лв. и нараства с 29,6 на сто спрямо 

същия месец на предходната година. 

Основни търговски партньори на България 

са Турция, Сърбия, Съединените 

американски щати, Република Северна 

Македония, Обединеното кралство, Китай 

и Египет, които формират 52.6% от износа 

за трети страни. 

Източник: 3e News 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>    

239 339 работници и специалисти с умения 

в различни професионални направления 

ще са нужни на бизнеса през следващите 6 

месеца, сочи проучване на потребностите 

на работодателите от работна сила на 

Агенция по заетостта, което се проведе в 

периода февруари – март на настоящата 

година. Изследването е национално 

представително и е направено чрез анкети 

сред статистическа извадка от 

работодатели, представляваща 378 752 

активни предприятия в страната. 60 842 

фирми ще търсят нов персонал през 

http://investor.bg/
http://3e-news.net/
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следващите 6 месеца. В сравнение с 

допитването през февруари-март 2021 г. 

техният брой се е увеличил с 2620 или с 

4,5%. 

Източник: 24 часа 

 

Първи по рода си глобални награди на  

Световната организация по интелектуална 

собственост. 

 Победителите са от Китай, Япония, 

Холандия, Сингапур 

 

Малки и средни предприятия от Китай, 

Япония, Холандия и Сингапур са първите 

победители в новата програма за глобални 

награди на Световната организация по 

интелектуална собственост, която признава 

изключителни предприятия и лица, които 

използват индустриална собственост, за да 

окажат положително въздействие у дома и 

в чужбина. 

На церемония по награждаването, 

генералният директор Дарн Танг предаде 

трофеи на представители на петимата 

победители: Hydraloop от Холандия, 

Lucence от Сингапур, Raycan от Китай, 

Shylon от Китай и Япония, базирана в 

Япония. 

 

Група от седем изтъкнати експерти от цял 

свят избраха победителите сред 272 

заявки, обхващащи 62 държави. Тези 

награди са за иновативни търговски 

решения, базирани на правата на 

индустриална собственост, които 

насърчават икономическия, социалния и 

културния прогрес. Глобалните награди са 

насочени към малки и средни 

предприятия, които представляват 

гръбнака на световната икономика и ще 

бъдат съсредоточени към младежите и 

жените през следващите години. 
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При връчването на наградите, директор 

Дарн Танг насочи внимание към „Ранното 

откриване на рак, енергоспестяващи 

светлини, рециклиране на вода, 

диагностика на деменцията и подобрени 

медицински изображения. Носителите на 

първите глобални награди Световната 

организация по интелектуална собственост 

работят за изграждането на по-добър свят. 

Сега нашите пет печеливши МСП ще се 

възползват от подкрепата на Световната 

организация по интелектуална собственост, 

за да помогнат на бизнеса им да расте. 

Гордея се, че новосъздадената програма на 

Wipo Global Awards подкрепя 

изключителни лица и предприятия, 

използващи индустриална собственост за 

положителна промяна, като същевременно 

изгражда общност от модели за 

подражание в съответствие с нашето 

виждане, за да гарантира, че използването 

на индустриална собственост може да бъде 

от полза за всички, навсякъде“, каза той . 

 

Присъединявайки се към г -н Танг при 

раздаването на награди и приветстващи 

победители беше председателя на Общото 

събрание на Световната организация по 

интелектуална собственост, посланик 

Татяна Молкеан от постоянната мисия на 

Република Молдова в Службата на  

 

 

 

 

Организацията на обединените нации и 

други международни организации в 

Женева. 

 

Източник: WIPO 
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Съобщения с 

линкове 
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СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

 

Аграрен университет- Пловдив, Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски“, в  

 

качеството си на официален хъб мениджър на EIT Food за България, най-учтиво Ви канят на 

Информационен ден, който ще се проведе на 9 юни 2022 г. от 11.00 ч. в Аудитория 6, 

Факултет по лозаро-градинарство на Аграрен университет- Пловдив, бул. Менделеев 12. 

 

В рамките на събитието ще бъдат представени: възможностите, които EIT Food предлага в 

България за студенти, предприемачи, стартъпи, преподаватели и учени, заети в агро-

хранителния сектор; информация относно иновациите и технологиите в бранша; 

създаване на нови контакти и бъдещи бизнес инициативи. 

 

Регистрирайте се за участие ТУК 

 

Програма на събитието ТУК 

 

Вход свободен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://au-plovdiv.us14.list-manage.com/track/click?u=00b12173bbd18f4072259e795&id=3a8119f919&e=0583831823
https://au-plovdiv.us14.list-manage.com/track/click?u=00b12173bbd18f4072259e795&id=5dd4347e50&e=0583831823
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Предстоящи 

събития 



 

41 
 

   

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

"ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА – ИНОВАЦИИ, 

ИНВЕСТИЦИИ И СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД" 

През последните месеци, в условията на 

енергийна криза и предстоящите дебати 

около прилагането на пакета "Fit for 55", 

темата за Зеления преход към 

нисковъглеродна икономика отново излезе 

на преден план в Европа и в България. За 

страната ни, която е сред най-зависимите 

от изкопаемите горива в ЕС, това е 

решаващ момент и най-вече перспектива 

за модернизация и иновации, не само за 

енергийния сектор, но и за българската 

икономика като цяло. 

Медийният портал DIR.BG и 

специализираният сайт за енергетика, 

екология и икономика 3e-

news.netорганизират на 10 юни в София 

конференция "Зелената сделка – иновации, 

инвестиции и справедлив преход". 

Българска стопанска камара е 

институционален партньор на събитието. 

Целта на конференцията е да събере на 

едно място европейски и български 

лидери, водещи експерти, представители 

на бизнеса, неправителствения сектор и 

медиите. В откриващия панел ще участват 

европейският комисар по сближаване и 

реформи Елиза Ферейра, комисарят по 

икономика Паоло Джентилони, комисарят 

по иновации, научни изследвания, култура, 

образование и младеж Мария Габриел, 

както и  

 

 

президентът на Европейската 

инвестиционна банка Вернер Хойер. 

За да представят българската визия в 

различните панели са поканени 

президентът на Република България, 

министър-председателят и министри, 

представители на законодателната и на 

местната власт. 

Събитието ще бъде структурирано около 

политически и финансов панел, последвани 

от пет паралелни сесии. В тях ще се обсъдят 

следните теми: финансови инструменти за 

справедлив преход; иновации и изкуствен 

интелект; енергетика и региони в развитие; 

климатична отговорност, регулации и 

технологии на бъдещето; иновации, 

дигитализация и изкуствен интелект; 

биотехнологии и земеделие. 

Членовете на БСК в страната ще могат да 

проследят събитието в реално време и 

онлайн на сайта greentransition.bg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greentransition.bg/
http://www.greentransition.bg/
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МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ  

ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ  

TAIWAN INNOTECH EXPO 2022  

OCT 13-15, 2022  

Тази година ще може да се посещава и 
онлайн безплатно от 11 до 20.10.2022 
…………………………………………………………………… 

Аграрен университет- Пловдив, Клийнтех 
България и СУ „Св. Климент Охридски“, в 
качеството си на официален хъб мениджър 
на EIT Food за България, най-учтиво Ви 
канят на Информационен ден, който ще се 
проведе на 9 юни 2022 г. от 11.00 ч. в 
Аудитория 6, Факултет по лозаро-
градинарство на Аграрен университет- 
Пловдив,бул. Менделеев 12. 
 
В рамките на събитието ще бъдат 
представени: възможностите, които EIT 
Food предлага в България за студенти, 
предприемачи, стартъпи, преподаватели и 
учени, заети в агро-хранителния сектор; 
информация относно иновациите и 
технологиите в бранша; създаване на нови 
контакти и бъдещи бизнес инициативи. 

 

Регистрирайте се за участие ТУК 

 

Програма на събитието ТУК 

 

Вход свободен 

 

 

 

 

 

 
 

 

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ 
MACHTECH & INNOTECH EXPO 2022 

 

 

MACHTECH & INNOTECH EXPO е най-
голямото специализирано изложение в 
сферата на машиностроенето и 
индустриалните технологии в България 

 

 

 

 

 

https://www.inventaipei.com.tw/en/index.html
https://au-plovdiv.us14.list-manage.com/track/click?u=00b12173bbd18f4072259e795&id=3a8119f919&e=0583831823
https://au-plovdiv.us14.list-manage.com/track/click?u=00b12173bbd18f4072259e795&id=5dd4347e50&e=0583831823
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Тази година за седми пореден път ще бъде 

проведена Срещата на високо равнище Belt 

and Road 2022 (Belt and Road Summit), 

организатори са правителството на 

Специален Административен Район 

Хонконг и Hong Kong Trade Development 

Council. Поради действащите в момента 

ограничения за влизане в Хонконг, 

конференцията ще се състои в хибриден 

формат. 

  

Форум:  7th Belt and Road Summit 2022 

Дати на провеждане: 31.08 – 01.09.2022 г. 

Място на провеждане: възможност за 

онлайн участие 

Website: www.beltandroadsummit.hk 

  

Тема на форума „Heralding a New Chapter: 

Collaborate and Innovate”, проявата ще 

представи широк спектър от тематични и 

практически теми, засягащи развитие на 

световните инфраструктури, зелено 

финансиране, ESG и устойчивост, дигитални 

технологии, Smart City и Smart 

Manufacturing.    

  

Подробна информация за конференцията:  

ttps://www.beltandroadsummit.hk/conferenc

e/bnr/en 

  

Програма на конференцията: 

https://www.beltandroadsummit.hk/conferen

ce/bnr/en/programme 

 

 

 

 

Лектори на конференцията: 

https://www.beltandroadsummit.hk/conferen

ce/bnr/en/speaker 

  

Отстъпка от 30% от таксата за участие: 

● за потребители, които 

предварително са се регистрирали 

на портала Belt and Road Portal: USD 

50 / участник  

Тук можете да се регистрирате 

предварително на портала: 

https://beltandroad.hktdc.com/  

Login/Register 

След което на линка за регистрация на 

конференцията (по-долу) използвайте 

регистрационен код 06P30PORTAL 

Online регистрация за конференцията Belt 

and Road: 

https://www.beltandroadsummit.hk/en/s/o

nline_registration 

 

Регистриралите се участници могат да се 

възползват от услугата за търсене на бизнес 

партньори, в случай, че са инвеститори или 

собственици/ представители на проект. 

 

Регистрационен линк за услугата търсене 

на бизнес партньори: 

http://www.eventdex.com/bnr2022 

 

 

 

 

 

http://www.beltandroadsummit.hk/
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.beltandroadsummit.hk%2Fconference%2Fbnr%2Fen&data=05%7C01%7Cbeata.balazs%40hktdc.org%7C695f0b45f0844f71c7a408da60208ce3%7Cde180f95eee842a49cabdc2dd6ce3ed0%7C1%7C0%7C637927990192378281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7lJvj8iQIv8h8SXeA3W8KNNmVdmoaPzF10Wx%2F2Cr1sc%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.beltandroadsummit.hk%2Fconference%2Fbnr%2Fen&data=05%7C01%7Cbeata.balazs%40hktdc.org%7C695f0b45f0844f71c7a408da60208ce3%7Cde180f95eee842a49cabdc2dd6ce3ed0%7C1%7C0%7C637927990192378281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7lJvj8iQIv8h8SXeA3W8KNNmVdmoaPzF10Wx%2F2Cr1sc%3D&reserved=0
https://www.beltandroadsummit.hk/conference/bnr/en/programme
https://www.beltandroadsummit.hk/conference/bnr/en/programme
https://www.beltandroadsummit.hk/conference/bnr/en/speaker
https://www.beltandroadsummit.hk/conference/bnr/en/speaker
https://beltandroad.hktdc.com/
https://www.beltandroadsummit.hk/en/s/online_registration
https://www.beltandroadsummit.hk/en/s/online_registration
http://www.eventdex.com/bnr2022
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Бизнес срещите ще бъдат организирани 

между 31 август и 6 септември, във 

времевия прозорец от 9 до 17 часа 

българско време. 

  

Очакваме бизнес предложения, проекти, 

търсене на инвестиционни партньори в 

следните области: 

1. Иновации и технологии 

2. Транспортна и логистична 

инфраструктура 

3. Енергия, природни ресурси и 

комунални услуги 

4. Градоустройство 

  

Тази информация за събитието и 

предоставяне на допълнителна такава 

ексклузивно за списание “ИНОВАТИВНО” е 

благодарение на любезното 

сътрудничество с 

г-жа Недялка Наги 

Marketing Officer Bulgaria 

  

Hong Kong Trade Development Council 

Budapest Consultant Office: Promo Winx Kft. 

1013 Budapest, Döbrentei u. 8., 1 em. 1., 

Hungary 

  

Tel: 00 36-20-945-9646 

Email: nedjalka.nagy@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hktdc.com/
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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/mobile_event/kinews-invention-events/
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https://www.ifia.com/ifia-members/collaborating-members/korea-kinews-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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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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Събитието е честващо 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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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 

подобряване на качеството на живот на 

хората по целия свят. 
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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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https://www.tisias.org/ican-2022.html


 

57 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tisias.org/ican-2022.html
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https://www.inventaipei.com.tw/en/index.html
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