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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 найзначим 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,
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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 тракопеласгите 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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Иновации по
света и у нас
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ресурсите
и
възстановяване
на
природните ресурси и по-нататъшно
снабдяване и закупуване на суровини,
които отговарят на регулаторните
стандарти за опазване на околната среда
и по начин, който намалява въглеродните
емисии.
ESG „част от ДНК“

Компания за хартиени продукти
поставя ESG на първо място
Предлага се поддръжка за предприятия,
които искат да постигнат своите цели за
устойчиво развитие в района на Големия
залив и извън него.
Тази история е част от поредицата
„Хонконг означава бизнес“ „Осъществено
от HSBC – Преодоляване на GBA“.
Екологичните,
социалните
и
управлението (ESG) се превърнаха в
ключов въпрос за много фирми, като
банките помагат на предприятията в
усилията им да се приспособят към
устойчивото развитие. Като пример за
подкрепата, която може да бъде
предоставена, голяма група за хартиени
продукти в Хонг Конг получи зелен заем
от 400 милиона хонконгски долара (51
милиона щатски долара) за изграждане
на комплекс от зелени фабрики в
континентален Китай (основната снимка)
и засилване на ESG усилия.

King Lai
Главен финансов директори директор на
групата Leo Paper Group (Хонконг)

Кинг Лай, главен финансов директор и
групов директор на Leo Paper, каза, че
производителят на принтери и хартиени
продукти се позиционира като глобална
комуникационна група за печат.

Leo Paper Group (Хонг Конг) приема ESG
като основен принцип, застъпвайки Green
Harmony® и ще използва зелените заеми
за създаване на зелени фабрики чрез
проекти
като
енергоспестяване
и
намаляване
на
въглерода,
предотвратяване на отпадъчни газове,
предотвратяване на твърди отпадъци,
предотвратяване на отпадъчни води,
зелено строителство, използване на

„Ние не просто общуваме или създаваме
продукти,
но
чрез
креативни
поздравителни
картички
и
други
хартиени продукти предаваме изненади,
лични послания и емоции, укрепвайки
комуникацията и връзките между хората.
В дигиталната ера продажбите на
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физически поздравителни картички може
да намаляват, но все още имаме цена и
пазар.“През своите 40 години Leo Paper
се разрасна от микропредприятие до
група, в която работят 13 000 души с пет
фабрики. Трите му най-дълго установени
фабрики са в Хешан, който е в рамките на
района на Големия залив на ГуангдонгХонг Конг-Макао (GBA) град Jiangmen.
Сред тях Heshan Astros Factory е найголемият и първият построен. Четвъртият
завод е създаден в провинция Хунан,
северно от Гуангдонг, докато най-новият
му завод е във Виетнам.Продуктите от
завода във Виетнам отиват основно в
Съединените щати, докато тези от Хунан
са
за
вътрешни
продажби.
Междувременно продуктите от завода
Jiangmen се изнасят за отвъдморски
пазари, които не привличат мита за внос,
като Европа, Обединеното кралство,
Австралия и Япония.

околната среда се прилагат навсякъде“,
каза г-н Лай. Още през 1991 г. групата е
създала свои собствени съоръжения за
пречистване на отпадни води във
фабриката Heshan Astros. „От първия ден
на работа разбрахме, че ESG е важен
проблем и част от ДНК на групата“, каза гн Лай.
Оттогава групата е получила 32
международно признати сертификата за
системи за управление, обхващащи
социална отговорност, управление на
качеството, опазване на околната среда и
управление на риска.
Leo създаде търговската марка Green
Harmony®, която спечели през 2010 г.
„Зеленото означава опазване на околната
среда (E), а хармонията е резултат от
добро социално (S) и корпоративно
управление
(G). По
този начин
компанията
и
нейните
външни
заинтересованите страни могат да
съществуват в хармония“, каза г-н Лай.

„Тези фабрики имат собствена гама от
продукти, но стандартите за опазване на

град Шаогуан, провинция Гуангдонг, като
част от стремежа си за устойчивост.
Фабриките на Leo Paper имат за цел да
намалят отпадъците с цел „нулеви
отпадъци“ и също така ще намалят
емисиите на въглероден диоксид чрез
използване на слънчева енергия за
генериране на електричество, както и
засаждане на дървета за смекчаване.
Селскостопанската и горска площ на
групата в град Шаогуан, провинция
Гуангдонг обхваща повече от 6 000 му

Leo Paper разполага с повече от 400
хектара земеделски и горски площи в
12

(400 хектара) с повече от 100 000
засадени дървета.

да
генерира
2900
мегаватчаса
електроенергия
годишно.
„В
промишлеността е трудно да бъдеш
самодостатъчен
с
електроенергия,
защото фабриките консумират много, но
ние ще направим всичко възможно.“

Г-н Лай каза, че слънчевата енергия се
генерира във фабриката във Виетнам от
декември 2020 г. Фабриката има шест
независими сгради със слънчеви панели
на покривите, създавайки повърхност за
генериране на слънчева енергия от
повече от 3 хектара. Силната слънчева
светлина в страната означава, че
капацитетът
за
производство
на
електроенергия е висок и фирмата очаква

Той добави, че Leo Paper планира да
инсталира слънчеви панели на покрива
на най-голямата фабрика в Хешан.
Първата фаза ще бъде пилотно в
многоетажни сгради и се очаква да
приключи тази година, докато втората
фаза ще бъде в нискоетажни сгради.
Допълнителни фази ще бъдат внедрени в
други фабрики.
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Leo Paper проведе ден за засаждане на
дървета, за да насърчи служителите да

участват в засаждането на дървета и да
практикуват опазване на околната среда

Групата
използва
независими
изследвания и разработки (R&D) и
иновативни технологии за надграждане и
трансформиране на своите операции,
което също помага на фирмата да се
придържа към ангажимента си към
ESG.Групата прилага роботизирани ръце в
производствения процес на печатарската

въглеродните емисии са включени във
всички аспекти на облеклото, храната,
жилищата и транспорта.
Г-н Lai каза, че вярва, че има тенденция
към трансформация и приемане на ESG и
че компаниите трябва да държат това на
фокус.

Leo Paper публикува доклади за
корпоративна социална отговорност/ESG
за 12 последователни години, от 2009 г.
насам, което може да се опише като
лидер в индустрията. Г-н Лай каза, че
докладите на ESG събират и анализират
данни за потреблението на вода,
използването на електроенергия, изхода
на газ, твърди и водни отпадъци, така че

индустрия и си сътрудничи с прилагането
на иновативни технологии в области като
нови
материали,
технологии,
производствени линии и софтуер за понататъшно постигане на надграждане и
трансформация.
Намаляването
на
търсенето на работна ръка също ще
помогне за намаляване на прикритите
въглеродни
емисии,
тъй
като
14

групата да може да формулира стратегии
и мерки според действителната ситуация
и да извършва систематично управление

и подобрения, както и да постигне дълго срочни цели на устойчивото развитие.

Зелени заеми

Фабриката разполага с шест
самостоятелни сгради със
слънчеви панели на покривите

От юли 2021 г. Leo Paper си партнира с
HSBC и други големи банки (включително
местни, чуждестранни и континентални
банки с клонове в Хонконг), за да
подпише сделка за зелени заеми на
стойност 400 милиона хонконгски
долара, главно за екологична и
екологична защита на фабриките в
Континентален
Китай
и
Виетнам.
Неотдавнашният ключов проект е
планираното изграждане на 11-та фаза на
завода Heshan, който ще включва повече
допълнителни зелени елементи.

През юли 2022 г. групата направи още
една стъпка към разширяване на своята
екологична верига за доставки, като
насърчи повече от 20 доставчици да
практикуват съвместно намаляване на
въглеродния диоксид и други цели за
опазване на околната среда.
„Това е пробив в зеленото търговско
финансиране,
свързано
със
сертифицирането
за
опазване
на
околната среда от Forest Stewardship
Council (FSC), което ще подкрепи Leo
Paper да доставя суровини от доставчици,
отговарящи на стандартите за опазване
на околната среда на FSC, и ще гарантира,
че избраната хартия и дървесина идват от
контролирано засаждане и сеч“, каза г-н
Лай. „Горите и устойчиво регенерираните
дървесни видове ще помогнат на групата
в решимостта й да намали емисиите на
въглероден диоксид с 25% през 2025 г. в
сравнение с 2019 г.“

Г-н Лай каза, че компанията има три цели
при изграждането на фабриката. „Първо,
за да подчертаем оптимизма относно
нашите бизнес перспективи; второ,
изграждането на зелена фабрика може
да намали разходите за енергия с 20% в
дългосрочен план, което е добра
инвестиция; трето, клиентите все повече
изискват от своите доставчици да внедрят
ESG. Но дори и те не го искат, ние ще
поемем инициативата да го направим,
защото ESG е в нашето ДНК.“

ESG има
сектори
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значение

за

всички

Главният финансов директор на Leo Paper
Group (Хонг Конг) и директор на групата
King Lai (в средата) беше един от
лекторите в ESG семинар, организиран
съвместно от HKTDC и HSBC по-рано.

Говорейки на ESG семинар, организиран
съвместно от HKTDC и HSBC, г-н Lai каза:
„Мисля, че HKTDC свърши добра работа,
като провежда семинари за обяснение на
въпроси като ESG и зелено финансиране
на МСП. Аз също се регистрирах в
приложението GoGBA на HKTDC, което
предоставя информация за правене на
бизнес в GBA. HKTDC също има офиси в
различни провинции и градове в
континенталната част, за да подпомага
МСП, което е много удобно.“

За да подкрепи екологичното развитие на
GBA, HSBC наскоро стартира GBA
Sustainability Fund, отделяйки 5 милиарда
щатски долара за подкрепа на GBA
предприятия,
които
прилагат
трансформация на нетен въглероден

Stay competitive
Обръщайки се към предизвикателствата,
които пандемията COVID-19 постави пред
различни индустрии по света, г-н Лай
вярва, че компаниите трябва да бъдат
конкурентоспособни, за да останат
стабилни.
Гледайки към бъдещето, г-н Лай очерта
целите на Лео. Първата цел е да се
инвестира в изграждането на сгради от
фаза
11,
включващи
повече
допълнителни зелени елементи във
фабриката Heshan Astros. Второто е да
продължим да правим ESG добре и да
прилагаме на практика основните
концепции на групата. Третият е
постигането на четирите показателя през
2025 г., включително емисиите на VOC
(летливи
органични
съединения),
намалени с 80%, 60% намаляване на
опасните отпадъци и намаляване както
на емисиите на въглероден диоксид, така

диоксид и бизнес модел за устойчиво
развитие.
18-месечната програма за кредитен фонд
е предназначена за GBA предприятия и
няма ограничение за размера. Прилага се
за производители и строители на имоти,
които планират да намалят въглеродните
емисии, или предприятия, свързани с
борбата с изменението на климата и
намаляването на замърсяването, и
екологични индустрии като транспорт,
енергетика, водни ресурси и управление
на отпадъчни води.
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и на използването на промишлена вода с

25% в сравнение с 2019 г.

** HSBC е една от най-големите
международни банки в района на
Големия
залив
и
единствената
чуждестранна банка в Гуангдонг с
присъствие в 21 града на ниво
префектура, свързвайки клиенти с
глобалната си мрежа. HSBC има за цел да
се
превърне
в
предпочитаната
международна банка за клиентите в GBA.
HSBC се ангажира да помага на компании
от всякакъв размер в региона, които
желаят да разширят бизнеса си зад
граница, за да се възползват от

възможностите и да посрещнат своите
трансгранични банкови нужди, като
предоставят безпроблемно обслужване.
Банката наскоро стартира GBA Payment
Connect, Credit Connect, Account Connect,
Trade Connect и Service Connect,
предоставяйки
пълна
гама
от
информация и услуги, за да позволи на
предприятията
да
навлязат
в
континентален Китай. Щракнете тук за
повече подробности относно GBA
услугите на HSBC.

Следвайте ни за актуализации
относно GBA и HKTDC:

Трансгранични
бизнес
инструменти
и
бизнес
информация за GBA от официални
източници

Мини програма GoGBA WeChat:
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НОВИНИ ОТ СВЕТА НА БИЗНЕСА И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Индия се превърна в световната фабрика
за лекарства и сега доставя на човечеството
повечето от ваксините. Според местното
министерство на финансите 60% от всички
ваксини, използвани в света, сега се
произвеждат в Индия. Фармацевтичната
индустрия се развива бързо през
последните десетилетия. Цената на труда в
тази страна е ниска, а опитът и нивото на
умения на фармацевтичните работници е
доста
впечатляващо.
В
Индия
производствените обекти непрекъснато се
разширяват, оборудването се подобрява, а
наличните технологии позволяват бързо да
се адаптират огромни производствени
мощности към производството на всякакви
лекарства. Индия скоро ще произведе найголямото количество Sputnik V, една от найефективните ваксини срещу коронавирус,
разработена от руски учени. В същото
време именно в Индия вече се
произвеждат максималният брой местно
произведени коронавирусни ваксини.
Страната постигна успех не само в
производството на лицензирани лекарства
от други производители и генерични
лекарства, но също така разработва свои
собствени лекарства, инвестирайки много
пари в изследвания.(hotpoint-news)

жалби на отстранените изпълнителни
директори на фалиралата Корпоративна
търговска банка (КТБ) - две на правото на
справедлив съдебен процес и едно на
защита на собствеността, В жалбите беше
оспорено отнемането в края на 2014 г. на
лиценза на КТБ от Българската народна
банка (БНБ) като се твърдеше, че това е
станало без възможност за оспорване от
страна на КТБ и без надлежния съдебен
контрол. Съдът посочва и че България
трябва да преразгледа законодателството,
да установи има ли пропуски и да ги
отстрани, за да не се допускат други
подобни нарушения. Съдът отхвърля иска
за обезщетение в размер на над 5.3 млрд.
лв.
Източник: Дневник
…………………………………………………….
Общите приходи на 30-те най-големи
софтуерни компании софтуерни компании
в България вече надхвърлят 2 млрд. лв.
приходи за 2021 г. Само преди три години
общите приходи бяха под 1 млрд. лв. Броят
на хората, наети в тези компании, се е
увеличил средно с 10% между 31 декември
2020 и същата дата на 2021 г. А общата
печалба на всички големи в сектора е 268
млн. лв., или средно маржът е 13 ст. на
всеки лев приход. Най-голямата софтуерна
компания в България и тази година е "Ви
Ем Уеър България", българското дружество
на американската VMware. Приходите през
2021г, скачат с 28.4% до 260 млн. лв.,

Европейският съд по правата на човека в
Страсбург (ЕСПЧ) установи единодушно 3
нарушения по делото, образувано по
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печалбата - с 28.6% до 16.3 млн. лв., а броят
на наетите се е увеличил с 26.6% до 1623
към края на 2021 г. На втора позиция е
базираната в Лондон Paysafe, която също
отчита внушителен ръст на приходите - 24%
до 221 млн. лв. При печалбата ръстът е
малко под 20% - 12.5 млн. лв. за 2021 г.,
докато броят на назначените служители се
е увеличил с 8% до 1448 души. На трета
позиция се нарежда единственото изцяло
българско дружество в петицата "Сайтграунд хостинг". При нея се
наблюдават огромни ръстове на приходи и
печалба, но свиване с почти 10% на броя на
служителите. Приходите и печалбата скачат
съответно с 55 и 78% до 219 млн. и 130 млн.
лв., но служителите намаляват до 508 към
края на 2021 г.
Източник: Капитал
…………………………………………………….
Компанията "Ню геймс", която беше
организатор на лотарийните игри на
обвиняеми хазартен бос Васил Божков
трябва да плати над 47 милиона лева
държавни такси, реши Административен
съд София-град. Решението е на първа
инстанция и касае неплатени такси за
хазарт плюс лихви за периода от 2015 до
2019 година. То е образувано по жалба на
Васил Божков, срещу когото има обвинения
за десетки престъпления. Според съда
лотарийните игри е трябвало да плащат
такса от 15% върху залозите, а не 20% върху
разликата между залозите и печалбите.
Това е второ ключово дело, което Божков
губи. През пролетта на миналата година
компанията "Еврофутбол" беше осъдена да

плати на държавата 330 милиона лева. И по
двете дела решенията не са окончателни.
Източник: Дневник
……………………………………………………..
Топлофикация Плевен поиска спешна
финансова помощ от държавата, която да
покрие поне частично разликата между
цените на природния газ, при които КЕВР е
определил цената на топлинната енергия и
действителната
цена,
по
която
Топлофикация Плевен купува природен газ.
Ако дружеството не получи компенсации,
се очаква за периода от юни до август да
бъдат генерирани загуби от почти 13 000
000
лева
в
допълнение
на
некомпенсираните допълнителни разходи
за природен газ , които според
дружеството достигат 32 000 000 лева.
Преустановяването
на
работата
на
Топлофикация Плевен би довело до
прекъсване на отоплението в болници,
училища и детски градини, както и за
битовите потребители.
Източник: Стандарт
…………………………………………………….
След като Столична община бе осъдена да
премахне трамвайното трасе по локалното
платно на бул. „Скобелев“ при тунела към
НДК заради наднормен и опасен за
здравето шум, кметството обяви конкурс за
„реализация
на
ново
транспортнокомуникационно
решение
по
бул.
„Скобелев“ от бул. „Христо Ботев“ до бул.
„Витоша“, включващ транспортен тунел
„НДК“.
Заданието
предвижда
още
рехабилитация на пътните платна след
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ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Най-много вложения през 2021 година са
направили чужди компании в индустрията 43,3 на сто от всички вложения или 12,2
млрд.
евро,
отчита
Националният
статистически институт. Общо преките
чуждестранни инвестиции в нефинансовия
сектор към 31.12.2021 г. възлизат на 28, 1
млрд. евро по текущи цени. Чуждите
инвеститори са имали интерес още към
сектора на услугите (търговия, ремонт на
автомобили,
транспорт,
складиране,
хотелиерство и ресторантьорство) - 6, 278
млрд. евро. През изминалата година
намаляват
инвестициите
в
сектор
строителство, но се увеличават тези в
сектора “Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения”.
Източник: Труд
……………………………………………………..

тунела по бул. „Васил Левски“ от бул.
„Фритьоф Нансен“ до ул. „Граф Игнатиев“.
Обществената поръчка е на стойност 17,5
млн. лв. без ДДС и е част от по-голяма
процедура за общо 61 млн. без ДДС, в
която влизат още два големи обекта в
София. Премахването на трамвайното трасе
по „Скобелев“ ще се извърши по метода на
инженеринга, при който една фирма
проектира, изпълнява и контролира
качеството на дейностите.
Източник: Сега
……………………………………………………………………
АМЕРИКА
Американският
производител
на
електрически превозни средства Nikola
Corp. заяви, че може да продаде акции, за
да набере до 400 млн. долара, тъй като
компанията
иска
да
увеличи
производството на фона на растящите
разходи, съобщава Ройтерс. Nikola, която се
сблъсква с по-високи разходи за труд и
суровини заради войната в Украйна и
ускорената инфлация, обяви, че няма
задължение да продава каквито и да било
акции и може да спре продажбата по всяко
време. По-рано този месец компанията
получи одобрението на инвеститорите да
увеличи броя на емитираните акции от 600
на 800 милиона, след като на няколко пъти
отложи
годишното
събрание
на
акционерите, за да си осигури по-голяма
подкрепа в полза на предложението.
Източник: investor.bg
……………………………………………………………………

Нефинансовите предприятия в България са
реализирали общ положителен финансов
резултат от 29.9 милиарда лева за 2021
година,
съобщи
Националният
статистически институт. Във финансовия
сектор
застрахователните
компании
отчитат обща балансова стойност на
активите
от
8.6
млрд.
лв.,
пенсионноосигурителни
дружества
и
пенсионни фондове - 538 млн. лв.,
специализираните
инвестиционни
предприятия - 12.27 млрд. лв., а
сдруженията и фондациите - 1.42 млрд. лв.
412 119 са нефинансовите предприятия в
България, подали годишен отчет за
21

дейността си през 2021 г. в Националния
статистически институт, което е само с 0.1%
повече в сравнение с 2020 година.
Източник: profit.bg
………………………………………………………………….

Европа, ситуацията с финансирането е
особено тежка във Великобритания.
Акциите на листнатите в страната компании
също имаха лош месец, като бенчмаркът
FTSE 100 се понижи с близо 2% през август,
въпреки че спадът надхвърля 6% в
доларово изражение. Това се дължи на послабия паунд, чиято стойност сега е
намаляла с повече от 14% от началото на
годината. В същото време индексът FTSE
250, който е по-фокусиран върху вътрешния
пазар, се срина с повече от 5%, предвид
опасенията за инфлацията и рецесията.
Източник: Bloomberg
……………………………………………………..
Honda и LG потвърдиха слуховете за
партньорство между двете компании и
официално
обявиха
сътрудничество,
изразяващо се в построяването на нов
завод за батерийни компоненти в САЩ.
Сделката е на стойност от около 4.4
милиарда евро и ще бъде осъществена до
края на тази година, докато стартирането
на строежа трябва да започне през 2023
година. Фабриката трябва да заработи
официално през 2025 година и да
произвежда литиево-йонни батерии. Те ще
се
произвеждат
специално
за
електрическите модели на Honda и Acura за
американския пазар, за да подсигурят
производството на коли на ток. В целите на
двата бранда включва производство на
батерии с годишен капацитет от 40гВч.
Honda вече потвърди, че разработва три
различни
платформи
предвидени
специално за електромобили, които ще
можем да открием в 30 нови модела, които

През последните месеци се наблюдава
най-голямата
разпродажба
във
Великобритания на паунд, злато и
корпоративни облигации от години.
Стойността на паунда вече наближава
историческо дъно, след като отчете близо
5-процентен спад този месец – найголемият от вота за Brexit през 2016 г.
Междувременно
доходността
на
държавните облигации отчете най-големия
си месечен скок в историята.
Фондовете вече избягват активите в
Обединеното кралство с твърдението, че на
Английската централна банка (АЦБ) ще
ѝ бъде трудно да повишава лихвите
достатъчно бързо, за да овладее кризата с
растящите
разходи
за
живот.
Разпродажбите на пазарите подчертаха
зависимостта на страната от чуждестранни
инвестиции. Този процес започна, когато
Великобритания
реши
да
напусне
Европейския съюз (ЕС), докато по-слабият
паунд и по-високите цени на суровините
помрачават условията за търговия в
страната. Това е комбинация, която повиши
доходността на 10-годишни британски
облигации с близо 100 базисни пункта този
месец, най-големия ръст в статистиката на
Bloomberg, която се води от края на 80-те
години на миналия век Въпреки че
инфлацията и увеличените разходи по
заемите вредят на компаниите в цяла
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ще се появят на пазара до 2030 година.
Първите от тях вероятно ще видим през
2026 година, а до края на десетилетието от
Honda смятат да достигнат производство от
750 до 800 хиляди електромобила годишно
само за Северна Америка.
…………………………………………………………………...
Настъпи разместване в световната
класация на най-богатите хора.
Вече под номер 3 е индийският милиардер
Гаутам Адани, който във вторник тази
седмица изпревари Бернар Арно. Със
състояние в размер на 137 млрд. долара,
според Bloomberg Billionaires Index, Адани е
първият в историята азиатец, който достига
до челната тройка. Преди него са само
основателят на Amazon Джеф Безос (със
153 млрд. долара) и главният изпълнителен
директор на Tesla Илон Мъск (с 251 млрд.
долара), пише CNBC. Разместването в
класацията идва само 6 месеца, след като
Адани бе обявен за най-богатия човек в
Азия. Той добави 60.9 млрд. долара към
богатството си през тази година, което го
превърна в единственият в топ 10, който не
регистрира спад в състоянието си през 2022
г. Адани извървява дълъг път от отпадането
от колежа още през втората година в
Gujarat University до сортировач на
диаманти. Адани е основател на Adani
Group - корпорация, която разполага с
огромно портфолио от компании в
различни
индустрии,
включително
пристанища, въглища и енергетика.
Източник: profit.bg
…………………………………………………………………

В края на месец май 2022 г. общата
стойност на парите в обращение е 24,5
млрд. лв., което е спад с 24,8 млн. лв.
спрямо предходния месец, показват данни
на БНБ. Спадът на парите в обращение през
май е още по-показателен на фона на
високата
инфлация.
Свиването
на
наличните пари в обращение е знак за
намаляване
на
потреблението
на
домакинствата, отчитат и от НСИ. Оборотът
в търговията на дребно за месец април
намалява с 0,8% спрямо предходния месец.
Данните за април обаче са достатъчно
показателни за свиване на потреблението.
Оборотът при продажбите на храни и
напитки през април намалява с 0,5%
спрямо предходния месец.
Източник: Труд
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Българският производител на мода Fashion
Supply планира IPO на пазара за растеж на
малки и средни предприятия BEAM. Целта
на компанията е да набере 4 млн. лв.
капитал, с който да се насочи към
следващите стратегически цели на бизнес
модела си. Fashion Supply е позиционирана
успешно на европейския пазар, основно в
Нидерландия и Англия, със собствени
дизайнерски колекции за облеклата с
нестандартни размери. Производителят е
партньор на модните компании в сегмента
- MS Mode, The Sting, Miss Etam, Terranova и
други. В компанията е внедрен изцяло
автоматизиран модел на работа.
Източник: money.bg
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Производителят на IoT (интернет на
нещата)
устройства
„Алтерко“
е
предоставило допълнително финансиране
на американското дъщерно дружество
Allterco Robotics U.S., съобщават от
публичната компания. Финансирането е в
общ размер 1,5 млн. щатски долара
съгласно
решение
на
съвета
на
директорите. Общо 500 хил. долара се
предоставят като парична вноска за
увеличение на капитала. Останалите 1 млн.
долара се предоставят като допълнителна
парична вноска за период от една година
срещу годишна лихва от 1%Финансирането
ще бъде използвано за разширяване на
търговския екип на дъщерното дружество в
САЩ и покриване на временни нужди от
парични средства и др.
Източник: investor.bg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
"Телевик" ще разширява производствените
възможност с нова фабрика, която ще
повиши капацитета почти тройно с
инвестиция за 10 млн. лв. Това ще позволи
на компанията да навлезе и в нови пазарни
ниши. Българското предприятие е основано
през 2000 г. и в момента в него работят
около 200 души. Цялата тази дейност в
момента се извършва в рамките на 3300
кв.м, като това включва производствена
база, склад за части и материали и склад за
готови изделия. С площ от 5500 кв.м новото
хале ще бъде доста по-просторно.
Изграждането му е започнало в края на
2021 г. и трябва да приключи официално
през първото тримесечие на 2023 г.
Източник: Капитал
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е купил 1115
дка земеделски земи при средна цена 1386
лв./дка – най-високата, която е платил през
2022 година. Той постоянни прави покупки
на разпокъсани малки парчета земя в над
800
землища,
което,
заедно
с
извършваните последващи комасационни
проекти, води до окрупняване на
собствеността. През месец май 2022 г. са
продадени 7 дка земеделски земи на
средна цена 3000 лв./дка и е получено
окончателно плащане по два договора за
продажба на разсрочено плащане от 2017
г. за 923 дка земеделски земи. Към края на
месец май 2022 г. дружеството притежава
185 095 дка земеделска земя и 60.8 дка
земя в урбанизирани територии.
Източник: Банкеръ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Заради спирането на газовите доставки от
правителството по основния договор на
България с “Газпром експорт”, от
“Булгаргаз” ЕАД са обявили спешен търг за
покупка на количества на платформата на
“Газов Хъб Балкан” ЕАД от 20 юни с цел
“гарантиране
непрекъснатост
на
снабдяването за българските потребители”.
В обявлението на “Булгаргаз” ЕАД се казва,
че се търси природен газ от организирания
борсов пазар, а търсените количествата за
юли са 46 000 MWh на ден. Според справка
на
“Булгаргаз”
ЕАД,
прогнозните
количества за юли 1 722 335 MWh, което
означава, че осредненото количество за
ден е около 50 000 MWh. Така излиза, че от
20 юни отново ще се търси газ за
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индустрията и битовите потребители за
следващия месец, при това отново през
оферти, “предложени от търговци на
природен газ”.
Източник: Труд
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Американската верига за бързо хранене
McDonald's ще плати сумата от 1,25 млрд.
евро във Франция, за да избегне
разследване за данъчни измами. В
четвъртък председателят на Съда в Париж
потвърди
съответното
споразумение
между
прокуратурата
и
френското
дъщерно дружество на McDonald's,
съобщиха от юридическия орган в Париж.
По този начин разследванията, провеждани
от 2016 г. насам по подозрение в данъчни
измами, ще бъдат прекратени. Френското
правосъдие подозира McDonald's, че
изкуствено намалява печалбите си във
Франция, като плаща лицензионни такси на
европейската си компания майка в
Люксембург. В началото на 2016 г.
прокуратурата започна предварително
разследване, след като представители на
синдикатите подадоха жалба срещу
френското дъщерно дружество на веригата
за бързо хранене заради организирана
данъчна измама. Според тогавашната
информация става въпрос за годишна сума
в размер на 75 млн. евро.
Източник: investor.bg

спре разрушителния скок на инфлацията.
Централната банка на САЩ прогнозира
забавяне на икономиката и нарастваща
безработица през следващите месеци.
Повишението на лихвата беше найголямото, правено от Фед от 1994 г. насам,
и
беше
предоставено,
след
като
последните данни показаха продължаващо
ускоряване на инфлацията. „Инфлацията
остава висока, отразявайки дисбаланса на
предлагането и търсенето, свързан с
пандемията,
по-високите
цени
на
енергията и по-големия ценови натиск“, се
казва в изявление на Федералния комитет
за отворен пазар в края на последната си
двудневна
среща
във
Вашингтон.
„Комитетът е силно ангажиран с връщането
на инфлацията до нейната цел от 2%.
Изявлението продължи да цитира войната
в Украйна и политиките за блокиране на
Китай като източници на инфлация.
Източник: economic.bg
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Японският автоконцерн Honda Motor Co. и
технологичният
гигант
Sony
Corp.
подписаха споразумение за създаване на
съвместно предприятие за електрически
превозни средства с „висока добавена
стойност“ под името Sony Honda Mobility,
което ще предостави „ново поколение
мобилност и услуги“, съобщава Automotive
News. Този ход, обявен по-рано в
четвъртък, обединява две емблематични
японски марки от две от най-важните
индустрии в страната: автомобилната и
високите технологии. Компанията, в която

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Федералният резерв на САЩ повиши
основния си лихвен процент със 75
базисни пункта в сряда, опитвайки се да
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Honda и Sony ще имат равни дялове, ще
бъде създадена тази година с цел
разработване
и
продажби
на
електромобили и предоставяне на услуги
за мобилност през 2025 г. Сделката все още
подлежи на регулаторно одобрение.
Ясухиде Мизуно, управляващ директор в
Honda,
ще
изпълнява
ролята
на
председател и главен изпълнителен
директор в новата компания. Мизуно
преди отговаряше за автомобилните
операции в Honda.
Източник: investor.bg

земеделието, след като през март от
"Сортови семена елит“ отказаха да участват
в изкупуването на зърно.
Източник: Банкеръ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Държавният
газов
оператор
"Булгартрансгаз" е решил да прекрати и
трите поръчки за разширението на
газохранилището в Чирен до 1 млрд. куб.
м., две от които са блокирани от жалби
пред
Комисията
за
защита
на
конкуренцията още на етап подаване на
офертите, а за третата се очаква същото.
Така за тях ще се обявят нови обществени
поръчки, които ще са по-различни от сега
прекратените. Причините са в намерението
на
дружеството
да
преформатира
финансовата част на обществените поръчки
– осигуряването на средствата и начина на
плащане, заради очакваната държавна
гаранция за теглене на 207.6 млн. евро
заем
от
Европейската
банка
за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
Източник: mediapool.bg

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Началото на изкупуването на зърно е
обвързано с решението на Агенцията по
вписванията
по
вписването
на
увеличението на капитала на държавното
дружество "Врана" ЕАД. В Търговския
регистър то е регистрирано все още с
началния си внесен капитал в размер на 3
181 135 лева. Спорът е, че Търговският
регистър иска тези пари да са по сметката
на „Врана“ ЕАД, за да впише увеличението
на капитала, а от Министерството на
земеделието смятат, че е достатъчно това,
че парите са преведени по специална
негова сметка. В края на март
Министерският съвет взе решение за
увеличение на капитала на това държавно
дружество с 1.1 млрд. лева. Чрез него
държавата предвижда да бъдат изкупени
750 000 тона хлебна пшеница и 325 000
тона слънчоглед, с които да се осигури
продоволствието до 2023 година. "Врана“
ЕАД е вторият избор на Министерството на

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Белгийският производител на микрочипове
Melexis откри своята високотехнологична
сграда в София след инвестиция от €75
милиона. Към вече съществуващата площ
на сградата - 7 500 кв. м. са добавени нови
15 000 кв. м., на които се помещават
офисни
пространства,
научноизследователска,
развойна,
производствена дейност и складова база,
съобщиха
от
компанията.
Новото
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производство разполага с капацитет за над
450 машини. В момента в българския офис
работят над 650 души, което го прави найголемият за компанията в световен мащаб.
В изпълнение на поетия ангажимент през
2021 година да разшири екипа си в
страната със 160 нови служители, Melexis
България
активно
наема
хора
в
производството и в инженерните си екипи.
Източник: money.bg

разрухата на обекта, да го възстанови и
отвори за посетители. Съобщението е на
„Парк Мария Луиза“ АД и е направено от
Тодор Тодоров, ръководител на проектите
на фирмата. Комплексът не функционира от
2005 г. Столична община е миноритарен
собственик в "Парк Мария Луиза" АД чрез
общинската фирма "Софийски имоти",
което държи 41.96% от собствеността.
Останалите 58.04% си поделят фирмите "Карплеон" ЕООД и "Юромарк асет
мениджмънт" ООД. През март 2020 г.
Столична община възложи на общинската
фирма "Софинвест" да изготви пазарна
оценка на терена, върху който е изградена
къпалнята с изградените върху него сгради
и съоръжения.
Източник: Сега

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Иван Чернев е избран за главен
изпълнителен директор на Kaufland
България. Той поема поста от Валтер Волф,
който напуска компанията. Kaufland е
представена в България от 2006 година.
Към днешна дата компанията има 61
хипермаркета в 35 града в страната.
Веригата е лидер в сектора на модерната
търговия с годишен оборот от близо 1.7
млрд. лв. и един от най-големите
работодатели в страната с екип от близо
6500 служители. Компанията е направила у
нас инвестиции от 1.6 млрд. лева, които са
вложение в различни дейности – от
използването на енергийно ефективни
технологии и проектирането на нови сгради
с мисъл за природата, през подкрепата на
уязвими групи до намаляването на
пластмасата.
Източник: Банкеръ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Германският производител на вятърни
турбини Nordex SE навлиза на сръбския
пазар чрез поръчка за доставка на 105 MW
турбини за вятърен парк, който ще се
управлява от местния инвеститор MK Group
и словенския фонд за зелена енергия ALFI.
Nordex има договор за доставка на 22
бройки от машините N149/4.X за вятърния
парк "Кривача", разработен от австрийската
фирма Ivicom. Проектът ще бъде изграден в
района на общините Голубац, Кучево и
Велико Градище в Източна Сърбия, на
около 150 километра източно от Белград.
Това ще бъде първият вятърен парк в
Източна Сърбия. Очаква се доставките на
турбините да бъдат извършени през
пролетта на 2023 г., а вятърният парк да

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Дружеството собственик на лятната
къпалня „Мария Луиза“ в Борисовата
градина в София има намерение да спре
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бъде пуснат в експлоатация в края на
същата година. Бъдещата му продукция се
оценява на 310 GWh годишно, което се
равнява на около 1% от потреблението на
електроенергия в страната. Nordex ще
обслужва турбините за период от 25
години.
Източник: money.bg

Китай изпревари Германия и вече е найголемият вносител на руска енергия в
света. Това показва проучване на
базирания в Хелзинки Център за
изследване на енергията и чистия въздух
(CREA). Според доклада износът на руски
изкопаеми горива за Китай възлиза на
стойност 12,6 милиарда евро. По този
начин досегашният лидер Германия остава
на второ място с енергиен внос от Русия за
7,8 милиарда евро. От началото на военния
конфликт в Украйна Москва е получила
приходи в размер на около 93 милиарда
евро от продажбата на петрол, природен
газ и въглища. По-рано този месец
Федералната
мрежова
агенция
на
Германия (BNetzA) съобщи, че доставките
на газ в страната са стабилни. Германският
министър на икономиката Роберт Хабек
пък посочи през май, че ситуацията с газа в
Германия е "управляема", тъй като
енергията може да се доставя от други
източници.
Източник: money.bg

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Икономиката на САЩ ще изпадне в
рецесия през следващата година според
близо 70% от икономистите, анкетирани от
Financial Times като част от икономическото
проучване на изданието и Initiative on
Global
Markets
(IGM).
Последното
проучване прогнозира спад на найголямата икономика в света на фона на
увеличените усилия на Федералния резерв
да ограничи най-високата инфлация от
около 40 години насам. От март досега
централната банка на САЩ повиши своя
базов лихвен процент с 0.5 процентни
пункта от почти нулеви нива. Федералният
комитет за отворен пазар FOMC се събира
отново във вторник за двудневна среща, по
време на която се очаква да се приложи
първото последователно повишаване на
лихвите от 1994 г. насам. Почти 40% от 49те икономисти, участвали в проучването на
FT и IGM прогнозират, че Националното
бюро за икономически изследвания (NBER)
ще обяви рецесия през първото или
второто тримесечие на 2023 г.
Източник: money.bg

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Digital4Sofia 2022 и победилите в StartUp
World Cup Bulgaria
На 13 юни в Интер Експо Център, София, се
проведе една от най-мащабните е-комерс
инициативи в България – Digital4Sofia 2022,
сред чиито партньори е мрежата в
подкрепа на бизнеса, Enterprise Europe
Network – България (EEN-България).
Конференцията беше посветена на найновите
тенденции,
регулации,

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Уебинар

предизвикателства и обещаващи иновации
в едни от най-бързо развиващите се
сектори в световен мащаб – онлайн
търговията и финансовите технологии,
както и на мястото на България на
международната сцена. В събитието взеха
участие гости и лектори от водещи
компании,
финансови
и
публични
институции от страната и ЕС. Специално
внимание беше отделено и на EENБългария като ключов инструмент в
стратегията на ЕС за стимулиране на
икономическия растеж и създаване на нови
работни места. В представянето на
мрежата, г-н Ангел Хронев, „ТърговскоПромишлена Камара- Пловдив“, сподели
дългогодишния си опит, като наблегна на
ключови ползи за МСП в посока
интернационализация, достъп до нови
технологии, дигитализация и устойчиво
развитие.

Европейското бюро за информационна
под
крепа
в
областта
на
интелектуалната собственост (European
IP Helpdesk) e домакин на събитието на
06 юли 2022 г., което ще продължи
около час. То ще даде информация за
създаването и развитието на правата
на интелектуална собственост както по
време на проектите, финансирани по
програма „Хоризонт 2020“, така и след
тяхното приключване.

Програмата на събитието завърши с гала
вечер и излъчване на национален
победител в състезанието StartUp World
Cup Bulgaria, част от световния тур и
основен квалификационен кръг на StartUp
World Cup 2022, чиято основна цел е да
насърчи иновациите и предприемачеството
в световен мащаб.

Лектор на събитието ще бъде д-р
Юджийн Суини, главен изпълнителен
директор на Iambic Innovation.

„Максимизиране въздействието на
резултатите на проектите по Хоризонт
2020“

Ще бъдат анализирани най-често
допусканите грешки в планирането, ще
бъдат дадени и някои практически
съвети, така че бенефициентите да
реализират най-добрите възможни
резултати от своите проекти по
„Хоризонт 2020“.

Участието в уебинара е безплатно, но
изисква предварителна регистрация.
Допълнителна информация и при
интерес за участие

Вижте компанията-победител и повече
информация тук
Снимка: EEN – България
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

ДигИхъб се присъедини към Enterprise
Europe Network – България

Набиране на предложения за вписване в
Златната книга 2022 на българските
изобретатели

Югоизточният дигитален иновационен хъб
/ДигИхъб/ е новият партньор на мрежата за
Югоизточен регион. Хъбът е създаден през
2020 г. от Община Бургас, „Индустриален и
логистичен парк – Бургас“ АД, Университет
„проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски
свободен университет, ИКТ клъстер-Бургас
и Фондация ДИНТ.

За поредна година, като израз на оценка,
почит и обществено признание към
авторите и изобретателите с високи научни
и
творчески
постижения,
Патентно
ведомство
стартира
процедура
по
набиране на предложения за вписване на
изтъкнати автори и изобретатели в
„Златната книга на Патентно ведомство на
Република България”, учредена от 1981 г.
Предложенията за вписване се правят от
стопански,
научни
и
обществени
организации и трябва да сa придружени с
подробна справка за номинираните лица.

Мисията на ДигИхъб е да подпомага
дигиталната трансформация в Югоизточен
регион,
да
стимулира
ефективното
технологично развитие на предприятията,
както и да създава възможности за
изграждане и повишаване на дигиталната
компетентност на бизнеса и публичния
сектор и да създава мрежи от
партньорства.

Предложенията се подават на адрес: бул. Г.
М. Димитров 52Б, София 1040, или на email: services@bpo.bg, Срокът за подаване
на предложенията е до 25.09.2022 г.

Петко Георгиев – председател на
Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб,
представи включването на Бургас в
мрежата
ЕЕN
на
конференцията
DigitalBurgas.

За повече информация се свържете с
лицето за контакт - Златина Славчева – тел.
02 9701 355.

Запис от презентацията и конференцията
Снимка:
Югоизточен
Иновационен Хъб (digihub.bg)

Дигитален

ПРИЛОЖЕНИЕ
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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.

сравнение със същите
предходната година.

месеци

на

Източник: 24 часа
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Източник: investor.bg

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

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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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
32

следващите 6 месеца. В сравнение с
допитването през февруари-март 2021 г.
техният брой се е увеличил с 2620 или с
4,5%.

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.

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

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

награди на Световната организация по
интелектуална собственост, която признава
изключителни предприятия и лица, които
използват индустриална собственост, за да

насърчават икономическия, социалния и
културния прогрес. Глобалните награди са
насочени
към
малки
и
средни
предприятия, които представляват
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гръбнака на световната икономика и ще
бъдат съсредоточени към младежите и
жените през следващите години.

Организацията на обединените нации и
други международни организации в
Женева.

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 .

Източник: WIPO

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
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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 агрохранителния 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
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СЪЮЗЪТ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
с придружаваща
ИЗЛОЖБЕНА ЕКСПОЗИЦИЯ “ИЗОБРЕТЕНО В БЪЛГАРИЯ”

9-ти юни 2022 г.
ДОМ НА ТЕХНИКАТА
Зала 2, ул. 3-ти март № 39, Монтана
в сътрудничество и с подкрепата на

ФЕДЕРАЦИЯ НА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

ТЕРИТОРИАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА
НТС МОНТАНА

в партньорство с

ПАТЕНТНО
ВЕДОМСТВО

ОБЛАСТНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА
НТС ПЛЕВЕН

ТЕРИТОРИАЛНА
ТЕРИТОРИАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
НТС ЛОВЕЧ
НТС ВИДИН

ЦЕНТЪР ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР ЕВРО*ТЕХ*ТРАНС
ФОНДАЦИЯ «ВИЗИЯ ЗА НАУЧЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН РАСТЕЖ»
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И
ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПЛЕВЕН

К
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Kонференцията откри инж. Иван Мартинов, Председател на Техническите Съюзи
Монтана (по-долу виж извадки от словото).
Днес имам приятното задължение да ви
приветствам с ДОБРЕ ДОШЛИ на годишната
конференция на СИБ, на която сме
домакини и организираме заедно с ФНТС,
както и областните организации на НТС гр.
Плевен и НТС гр. Ловеч.

През последните години се наблюдават
множество инициативи на тема иновации,
които различни браншови организации,
училищни и научни институции провеждат
с участници главно в своята собствена
среда.
На региона липсват мероприятия, на които
ученици,
студенти,
преподаватели,
предприемачи и иноватори да представят
своите идеи, успехи и проблеми, да се
опознават помежду си и това да води до
ползотворна съвместна дейност.
Целта на нашата организация винаги е била
да е среда за успешни съвместни
мероприятия. Не напразно мотото на
днешната среща между преподаватели,
ученици, представители на бизнеса и
изобретателите е „Заедно в успеха“.

Благодаря ви, че сте тук, и в този хубав
юнски ден след множество затруднения от
комплексен характер, успяваме с една
актуална тема да съберем в Дома на
Техниката гр. Монтана, представители на
местната администрация и бизнес, учители
и ученици от регионалните училища,
заедно с изобретатели, които са създатели
на нови техники и технологии, респективно
носители на новаторския дух.
Защо това е важно за нас като организация,
както и за областта и региона като цяло?
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През годините, подчерта д-р инж. Христов,
ние от Съюза на изобретателите в България
винаги се стремим да надграждаме идейно
събитията, които се организират с нашите
партньори. стремим се да внасяме нови
теми, нови посоки на развитието на
техническото творчество и да бъдем винаги
полезни на хората, поели по нелекия път на
изобретателството.
наред със всичко
традиционно наложено до момента, сега
продължаваме стартиралата преди няколко
години инициатива за налагане на теми
като “иновации в образованието” и “имат
думата изобретателите, селекционерите и
представителите
на
ученическото
творчество”.
Д-р инж. Христов изказа благодарност към
домакините на събитието от ТО на НТС в
Монтана и лично на инж. Иван Мартинов за
безрезервната подкрепа и съдействие. Той
благодари
за
сътрудничеството
и
подкрепата на ФНТС, на колегите, които ще
изнесат доклади и презентации, както и за
съдействието на ТО на НТС Плевен и на
Център за Развитие на Интелектуална
Собственост и Технологичен Трансфер.

За да има успешен бизнес с висока
добавена стойност в региона и образовани
млади хора, които да се реализират
успешно тук, е необходимо те взаимно да
се познават, да си имат доверие и да се
изграждат партньорства.
Пътят към успеха минава през познание за
света, възпитание на желание за развитие и
успех, както и наличие на подходяща среда
за откриване на талантите и менажиране
успеха на младите хора в региона.
Затова
искам
да
благодаря
на
ръководството на Съюза на изобретателите
в България за това, че ни се довериха точно
в този момент конференцията да е тук в гр.
Монтана.
Председателят
на
Съюза
на
Изобретателите в България д-р инж.
Марио Христов поздрави участниците с
добре дошли на 21-то издание на
конференцията
«Иновации
и
Конкурентоспособност», която се провежда
за 3-ти път на територията на гр.Монтана с
любезното съдействие и домакинство на
ТО на НТС Монтана (по-долу виж извадка
от словото).
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На
откриването
на
конференцията
присъства Областният Управител на
Монтана инж. Вецина, която също
поздрави участниците и благодари на
организаторите за избора им това събитие
с национално значение да се проведе тази
година в Монтана.
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ВОДОРОД-КИСЛОРОД ПРИ ОБРАЗУВАНЕТО
НА КАФЯВ ГАЗ“ са публикувани в тази
статия, както следва:

НОВИ ОТКРИТИЯ

Кафявият газ е резултат от ПАРАЕЛЕКТРОЛИЗА и е водна молекула, която
акумулира цялата входяща енергия плюс
акумулираната енергия от хомолитичната
дисоциация на разтворените молекули, тъй
като водната молекула е с променена
структура и електронна конфигурация, без
да повишава температурата на водата и без
изпаряване. Натрупаната енергия в газа на
Браун е правопропорционална на две
енергии - вложена и натрупана от
хомолитичната дисоциация:

инж. Чавдар Каменаров
chkamenarov@gmail.com
Телефон: 0899 882742

Натрупаната енергия в газа на Браун може
да бъде представена чрез равенството:
IBG = k. (IE + Ie) където:
IBG - енталпия на Браунов газ
k - коефициент на пропорционалност и
0˂к˂1
k = f (α, t, δ, T), където
α = 0≤1– степен на електролитна
дисоциация
t - времето на протичане на ток през един
импулс
δ = → 0˂δ˂1 - отношение между площта на
получения деформиран импулс S1 към
площта на идеалния правоъгълен импулс
S2, като площите S1 и S2 са резултат от
паразитните капацитети (между гейт и
източник). на полеви транзистори) и
паразитни
индуктивни
загуби
(от
дължината на захранващите линии на
електролизните вани съотношение между Т

инж. Пламен Каменаров
pkamenarov@yahoo.com
Телефон: 0897 919217
Обобщени са обявените открития в
представените презентации на ACS Spring
2022, ID 3642035 – „ТЕРМОДИНАМИЧЕН
АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА
ОБРАЗУВАНЕТО НА БРАУНОВ ГАЗ“ и ID 364
5235
„ИЗСЛЕДВАНЕ
НА
СТЕХИОМЕТРИЧНОТО
СЪОТНОШЕНИЕ
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- температура IE - енталпия на подадената,
внесена външна енергия, т.е. - енталпия на
дисоциирани хомолитични радикали. T –
температура в oK.

на водата и може да се формулира по
следния начин:
Температурата на водата е надежден
критерий за степента на пара-електролиза
и Браунов газ вместо електролиза,
свързана с получаването на "Експлозивен
газ" (смес от H2 и O2).

Не е възможно да се натрупа еднаква или
по-голяма енергия на изхода в Брауновия
газ от електролит, съставен от чиста
дестилирана вода с разтворени основи или
киселини
за
подобряване
на
електрическата проводимост.
При производството на газ на Браун поголяма енергия на изхода е възможна само
ако електролитът е съставен от различни
разтворени минерали с преобладаващ
състав от хомолитично дисоциирани
молекули.

Процесът на извличане на минерали може
да се контролира селективно, като чрез
промяна на параметрите на атакуващите
импулси могат да се извличат минерали с
концентрация на предпочитани метали за
сметка на други.
Когато атакуващите импулси се променят,
съставът на извлечените минерали също се
променя. Тази опция дава възможност да
се контролира концентрацията на метали в
добитите минерали, т.е. за извличане на
минерали с повишена концентрация на
желан метал за сметка на други.

Хетеролитичните дисоциирани молекули
извършват само пренос на електрически
заряди и функционират като катализатор.
Брауновият газ не е нито оксиводород,
нито клъстер, съставен от H2, O2, водна
пара, HHO. Брауновият газ е водна
молекула, но с променена структура и
променена електронна конфигурация с
натрупана огромна енергия.

Областният Управител на Монтана инж.
Вецина, въпреки напрегнатия й график,
изслуша няколко доклада с интерес и даде
висока оценка за нивото на конференцията.
………………………………………………

Брауновият газ е функция само на параелектролиза, но не и на електролиза. Този
ефект води до създаването на критерий за
оценка на чистотата на газа на Браун, т.е.
до каква степен на пара-електролиза се
извършва вместо електролиза. Този
критерий е пряко свързан с температурата
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Това откритие слага край на хегемонията на
Китай по отношение на редките метали,
осигурявайки безопасно и стабилно
производство от постоянен неограничен и
неизчерпаем източник на минерали –
морската вода.

МИНЕРАЛИ БОГАТИ НА ЧЕРНИ
ЦВЕТНИ И РЕДКИ МЕТАЛИ 1
Предлаганата технология е иновативна,
няма аналог и е абсолютна световна
новост, предназначена за добив на
енергия, минерални ресурси и като
„отпадък“ на изхода се добива чиста
дестилирана вода, годна за питейни нужди
и е екологично чиста. С „отпадъка“
технологията се превръща в своеобразна
обезсолителна инсталация.

Енергийната ефективност на добива на газ
и минерали на Браун зависи единствено от:

Във ваните постепенно се натрупва и още
един „отпадък“ - скъпоструваща тежка
вода. Този „отпадък“ е следствие от
феноменалното свойство на тежката вода,
трудно да се подава на разпад чрез
електролиза.
Най-голямата заслуга на предлаганата
технология е, че при производството на
енергоносителя – Браунов газ, от морската
вода се отделят огромни количества
минерали, като утайки, изключително
богати на полиметали. Съдържанието на
редица метали е стотици и хиляди пъти над
това в естествените седименти на морското
дъно, утаявани за милиони години и
съизмеримо с някои от рудните находища
за подземен добив. Разликата е, че всички
рудни находища са изчерпаеми и
изтощаеми, като постепенно металното
съдържание в минералите намалява,
докато стане неефективно и се търсят нови
находища. При настоящата технология,
източника е неизчерпаем и неизтощим –
морска вода, с постоянни характеристики.
Това означава, че даже и при по-ниско

Електропроводимост на морската вода;
Разстоянието между електродните плочи,
т.е. токът и производителността на
Брауновия газ и минералите не зависят от
повърхността на плочите.
От съотношението между хетеролитични и
хомолитични разтворени минерали в
морската вода зависи допълнително
натрупаната енергия.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДОБИВ ОТ МОРСКА
ВОДА НА ЕНЕРГИЯ - БРАУНОВ ГАЗ И

1

Докладът е изнесен по време на конференцията
“Иновации и Конкурентоспособност” на 9-ти юни
2022 година в гр.Монтана
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съдържание на някои метали, при
наличието на неограничен, неизчерпаем и
неизтощаем източник, технологията за
добив на метали от произведените
минерали може да стане ефективен.
Особено перспективен е добива на редки
метали, повечето от които са изключително
скъпи, далеч надхвърлящи цената на
златото на международния пазар. Засега
монопол в производството на редки
метали държи Китай.

тази енергия (регенерацията е заложена в
проекта), цялата инсталация се превръща в
енергийно самозахранваща.
3. Добив и производство на питейна вода.
При регенерация на произведената
енергия, като „отпадък“ се получава чиста
дестилирана вода годна за питейни нужди.
С този бонус, технологията се явява и като
своеобразна обезсолителна инсталация. С
този си бонус, технологията НЯМА АНАЛОГ
и е абсолютна световна новост, защото
обезсоляването на морска вода енергийно
се самозахранва и липсва най-големия
проблем при обезсолителните инсталации
с обратна осмоза – голямо количество
отпадък, като гъста бяла пяна от
отделените минерали от морската вода.

Друга заслуга на технологията е, че
успешно може да се прилага за
унищожаване на битови отпадъци, като
получената енергия от същите добавена
към енергията добита от морската вода,
превръща цялата инсталация в енергийна,
защото енергията на изхода многократно
превишава енергията на входа.

4. Унищожаване на битови отпадъци – При
този бонус, цялата инсталация се превръща
в енергийна за производство на енергия.

Бонусите получавани от тази технология,
могат да се класифицират в следния ред:

5. Екологична инсталация – Една от
големите заслуги на технологията е, че
може успешно да бъде използвана за
почистване
на
силно
замърсени,
включително и радиоактивно заразени
води, като на изхода отново се получава
енергия, която се регенерира за рязко
намаляване
енергоемкостта
на
инсталацията,
минерали
богати
на
полиметали, чиста дестилирана вода, с
която може да се рекултивират силно
замърсените земи и почви.

1. Инсталация за добив на минерални
ресурси. Предлаганата технология се
изпълнява на брега на морето и напълно
обезсмисля и заменя всички дълбоководни
технологии за добив на минерали от
морското дъно (вж в google.com (Deep Sea
Mining). За дълбоководния добив на
минерали, Европейската Комисия отпуска
над 60 милиарда евро за построяване на
цели плаващи градове и заводи за
проучване и добив на минерали от дъното
на световния океан на дълбочина от 800 до
над 6000 м. Всички тези технологии са
свързани със замърсяване на световния
океан и по тази причина срещат яростна
съпротива
от
всички
екологични
организации по света.

6. Производство на морска сол – Тази
опция лесно се постига още на първия етап,
като отделената вода от минералите се
подава в солните басейни за изпаряване на
водата от слънцето за добив на сол.
Разликата между досегашните технологии
и предлаганата е, че получената сол е по
здравословна, поради липса на тежки

2. Производство на енергия – енергиен
носител Браунов газ. При регенериране на
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метали.
Един
от
най-интересните
феномени на технологията е, че NaCl не се
отделя, а работи като катализатор и остава
във водата. От приложените таблици е
видно, че съдържанието на NaCl в
зависимост от режима се движи между 4 и
37%, което се дължи на остатъчната
влажност, докато солта добита в солните
басейни е от порядъка на 97-98%.

пропорционално на налягането, а според
закона Далтон за парциалните налягания,
непрекъснато
се
променя
стехиометричното съотношение водещо до
поява на гърмящ газ. Този проблем е
преодолян и е предмет на направените
открития от авторите;
- сгъстяване на Браунов газ без наличие на
криогенна техника, с което рязко се
понижава себестойността на бутилирания
Браунов газ;

7. Разширяване на технологията – За първи
път в света се предлага технология за
сгъстяване на Браунов газ до високи
налягания и неговото съхраняване, чрез
бутилиране.

- Бутилираният Брауновия газ с успех може
да се прилага както за транспортни цели,
така
и
за
битови,
промишлени,
металургични и други цели.

Тази опция е резултат на едно от
направените открития. За реализацията на
тази опция за първи път са решени
няколкото непреодолими пречки стоящи
пред науката до този момент, а именно:

- Горивна клетка работеща с Браунов газ.
Технологичния цикъл е изцяло затворен с
разработената горивна клетка. Поради
физиката (открита също от авторите)
създадената горивна клетка е много поопростена, което води до около 100 пъти
по-ниска себестойност в сравнение със
съществуващите
водородни
горивни
клетки.

- Стабилно получаване на Браунов газ , с
елиминиране на най-важния проблем
- Рекомбинация на отделените атомарни Н
и О, водещо до синтез и образуване на
молекули Н2 и О2 – гърмящ газ. Ключов
критерий за този феномен е постоянната
температура на морската вода –
електролит по време на целия процес.
Огромния проблем пред рекомбинацията
на атомите водещи до синтез и формиране
на гърмящ газ се получава при
непрекъснатото повишаване на налягането,
защото съгласно закона на Хенри,
разтворимостта на газовете е право

- Решен е и проблема с горивната
апаратура, като е преодолян проблема с
„обратен огън“, която може да се използва
за енергийни нужди – за голямата
енергетика.
С тези опции, технологията напълно
обезсмисля и заменя всички съществуващи
до момента водородни технологии;
____________________________________
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Част от изложбената експозиция
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Предстоящи
събития
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КОНФЕРЕНЦИЯ

президентът
на
Европейската
инвестиционна банка Вернер Хойер.

"ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА – ИНОВАЦИИ,
ИНВЕСТИЦИИ И СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД"

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.

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.

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.

Медийният
портал
DIR.BG
и
специализираният сайт за енергетика,
екология
и
икономика
3enews.netорганизират на 10 юни в София
конференция "Зелената сделка – иновации,
инвестиции
и
справедлив
преход".
Българска
стопанска
камара
е
институционален партньор на събитието.

Членовете на БСК в страната ще могат да
проследят събитието в реално време и
онлайн на сайта greentransition.bg.

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
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МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ
MACHTECH & INNOTECH EXPO 2022

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 лозароградинарство на Аграрен университетПловдив,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

MACHTECH & INNOTECH EXPO е найголямото специализирано изложение в
сферата на машиностроенето и
индустриалните технологии в България

Програма на събитието ТУК
Вход свободен
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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.

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

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

След което на линка за регистрация на
конференцията (по-долу) използвайте
регистрационен код 06P30PORTAL

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.

Online регистрация за конференцията Belt
and Road:
https://www.beltandroadsummit.hk/en/s/onl
ine_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.

Подробна информация за конференцията:
ttps://www.beltandroadsummit.hk/conferenc
e/bnr/en

Регистрационен линк за услугата търсене
на
бизнес
партньори:
http://www.eventdex.com/bnr2022

Програма на конференцията:
https://www.beltandroadsummit.hk/conferen
ce/bnr/en/programme
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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
……………………………………………………………………
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Кликнете върху банерите

53

54

55

56

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
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Дата: 25 август (четвъртък) – 27 (събота),
2022 г. (3 дни)
Място на провеждане: зала 4, Изложбен
център 1, КИНТЕКС
НОВИНАРСКИЯТ КАНАЛ IFIA СТАРТИРА С
ПРОВЕРЕН БЕЙДЖ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА
TELEGRAM

Телеграмният канал на IFIA предлага найновите
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.

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.
Корейско международно изложение за
женски изобретения 2022 (KIWIE 2022)
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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.
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