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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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Данни за възнагражденията за 

повече от 20 конкретни индустрии 

Ръководство за сравнителен 

анализ на лихвите 

 

С данни, анализирани и представени от 

водещата в света база данни ktMINE, този 

изчерпателен доклад за ставките на 

лицензионните възнаграждения в 

лицензионните сделки предоставя 

решаващ източник на данни и показатели 

за 20+ специфични индустрии. 

Получете данните, от които се нуждаете, 

за да поддържате вашите лицензионни 

споразумения с Ръководството за 

сравнителен анализ на процентите на 

роялти. 

Извличането на точна оценка на IP 

портфейла може да представлява 

значително предизвикателство. 

Транзакционната информация и ясната 

методология са трудни за намиране, а 

изследванията, необходими за събиране 

на конкретни, подробни данни, отнемат 

време и в най-добрия случай са скъпи. Но 

на страниците на Ръководството за 

сравнителен анализ на процентите на 

роялти ще получите изчерпателен поглед 

върху ставките и тенденциите за повече 

от 20 индустрии. 

 

Това последно издание включва три пъти 

повече анализирани споразумения от 

предишното издание и в ръководството 

са включени 20+ индустрии. Данните за 

ставките на възнагражденията са 

ефективно организирани по отрасли, така 

че можете бързо да прегледате IP 

пейзажа и да получите информацията, от 

която се нуждаете, а индивидуалните 

обобщени споразумения от действителни 

сделки са включени за всяка индустрия. 

Ще получите медиани, средни стойности 

и интерквартилни диапазони на 

възнагражденията лихвите на 

възнагражденията варират според вида 

на сделката. 

Диапазони на лихвените проценти по вид 

споразумение (нематериални 

маркетингови активи, 

патентни/технологични нематериални 

активи и комбинирани нематериални 

активи) 

Общи тенденции в лицензионните 

споразумения по индустриални сектори, 

плюс наблюдения върху най-популярните 

типове лицензионни споразумения, 

направени според тенденциите в 

ставките на роялти през последните 10 

години. 

Критичните данни и анализи от реалния 

свят в този единствен по рода си ресурс 

ще ви помогнат да оцените 

справедливата стойност и ще гарантират, 

че ще получите оптимална цена за 

вашата интелектуална собственост. Дори 

по-добре, идва на невероятно ниска цена 

– $299 за цифрово изтегляне. 
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Сравнете вашите лицензионни 

споразумения за 20+ индустрии, 

включително: 

Алтернативна и възобновяема енергия 

Биотехнология 

Бизнес услуги 

Химикали 

Компютри: хардуер и софтуер 

Потребителски стоки за дълготрайна 

употреба 

Потребителски недълготрайни стоки 

Потребителски услуги 

Развлечение 

Екологични отпадъци и управление 

Финансови услуги 

Храни и безалкохолни напитки 

Здравеопазване: Съоръжения 

Здравеопазване: Фармацевтични 

продукти 

Здравеопазване: продукти и консумативи 

Индустриално оборудване и машини 

интернет 

Нефт и газ, Минно дело, Метали 

На дребно 

Телекомуникации 

Транспортно оборудване 

Кликнете тук за повече подробности или за 

поръчка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://techtransfercentral.com/marketplace/bvr/rrbg/
https://techtransfercentral.com/marketplace/bvr/rrbg/
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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 
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ПАТЕНТНИ ПРЕТЕНЦИИ 

 

 

 

 

В издадената скоро книга „Патентните претенции“, авторът споделя своя дългогодишен 

опит за съставяне на патентни претенции. Представен е анализ и практически подход с 

множество примери от различни области на техниката. 

Целта е публикацията да допринесе за по-лесния подход на специалистите към 

съставянето на патентните претенции. Книгата е особено подходяща за използване от 

специалисти, отскоро стартирали работата си в областта на защитата на изобретенията, а и 

би улеснила тези, които вече имат опит, но които не са се сблъсквали с някои специфични 

случаи. Доколкото българското и европейското законодателство допускат изобретателите 

или предприятията да се представляват сами пред собствените си ведомства, насоките, 

дадени в настоящата книга, биха били полезни и за тях. 

Изложението е изградено върху изискванията, посочени в действащия „Закон за патентите 

и регистрацията на полезните модели“, обнародван, ДВ, бр. 27 от 2 април 1993, в сила от 1 

юни 1993, изменен и допълнен многократно, последна публикация на измененията ДВ, 

бр. 92 от 27 октомври 2020 г., наричан нататък ЗПРПМ. Съобразени са и са посочени и 

изискванията към претенциите на Европейското патентно ведомство и на Федералната 

служба по интелектуална собственост на Руската федерация, които две ведомства са 

посочени в Договора за патентно коопериране (РСТ) като възможни за избор 

международен проучвателен орган за заявки, подадени от български заявители. Разбира 

се, включени са и всички изисквания, посочени в този договор. 

 

Собствена информация 
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ISBN: 978-619-245-111-0  
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Новини от света на 

бизнеса и 

интелектуалната 

собственост 
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БЪЛГАРИЯ 

 

От 1 юли 2022 г.държавната "Мини Марица 

Изток" ЕАД започна да изнася въглища за 

Сърбия. Решението беше историческо в 70-

годишната история на мината, която досега 

винаги е захранвала ТЕЦ-овете в Маришкия 

басейн. Според договора със сръбската 

страна износът ще продължи до края на 

отоплителния сезон - 30 април 2023 г., но 

има клауза за удължаване. Предвижда се 

да бъдат продадени 1 750 000 тона 

лигнитни въглища на цена, по-висока от 

тази, на която купуват централите в 

комплекса "Марица Изток". 

Източник: Дума 

……………………………………………………………………  

През първото полугодие на 2022 г. 

продуктите на Херти АД са стигнали до 50 

държави по целия свят. Най-големият пазар 

на „Херти“ остава Франция, а следващите 

по значение са Великобритания, Германия, 

България, Русия и останалата част от 

Европа, които формират общо около 69% от 

оборота на компанията. За шестте месеца 

на тази година печалбата й преди данъчно 

облагане е нараснала до 4.60 млн. лева при 

524 хил. година по-рано. Тя е резултат от 

постигнатия ръст от 87.81% в продажбите 

на Групата „Херти“ на всички пазари 

спрямо същия период на миналата година. 

В предприятието работят 566 работници и 

служители. 

Източник: Банкеръ 

Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) 

задвижи проекта за изграждане на 

магистрала, която ще ни свърже със 

Северна Македония. Ведомството обяви 

обществена поръчка за 3,720 млн. лв. с ДД 

С за изработване на идеен и технически 

проект заедно с парцеларен план за новия 

аутобан, който още няма име. Срокът за 

подаване на оферти е 15 септември. Идеята 

е магистралата да започва от Дупница с 

пътен възел, който да я свърже със 

“Струма”. Оттам тя ще тръгне на запад, като 

част от трасето ще дублира сегашните 

пътища Дупница - Кюстендил и Кюстендил - 

Гюешево. Цялото трасе ще е около 62 

километра, но докато не се изготви точен 

технически проект, тази дължина е само 

условна. 

Източник: 24 часа 

…………………………………………………………………    

A1 България, част от А1 Group, официално 

приключи придобиването на 100% от 

дяловия капитал на един от най-големите 

български системни интегратори - СТЕМО. 

Придобиването беше финализирано и 

предстои да бъде  вписано и в Търговския 

регистър, след като в началото на юли 

получи одобрение от Комисията за защита 

на конкуренцията (КЗК). СТЕМО ще 

продължи да функционира като отделна 

компания. Сделката ще доведе до 

сътрудничество между екипите на двете 

компании в сферата на системната 

интеграция, мрежовите решения, услугите 

за киберсигурност и защита и внедряването 

на софтуер. Източник: money.bg 

http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=1884
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=1884
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=18689
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=39709
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=11587


 

16 
 

  

"Лидл България" ще има нова складова 

база, като за целта на 6 юли е купила от 

държавната компания "Индустриални 

зони" терен от 195 декара в Божурище. 

Цената на сделката е 25.5 млн. лв. 

"Закупеният терен на територията на 

индустриалния парк e планиран за 

изграждане на следваща логистична база. 

Предвижда се изграждане на халета за 

готова продукция и пакетирани стоки с 

различен температурен режим, а също и на 

офиси, административни и технически 

помещения.", коментираха от "Лидл 

България". Германската верига още е в етап 

на разширение на мрежата и отваря нови 

обекти. За първи път тя влезе в десетката 

на най-големите компании по приходи в 

България за 2021 г. 

Източник: Капитал 

…………………………………………………………………… 

Два проекта с участието на "Бианор 

Сървисиз“ ЕООД, което е 100% дъщерно 

дружество на “Бианор Холдинг“ АД, са сред 

финалистите, които ще получат 

финансиране от Европейския фонд за 

отбрана (European Defense Fund). Това я 

прави първата българска софтуерна 

компания, която участва в няколко 

консорциума в рамките на този фонд. 

Новите проекти са FaRADAI и EU-GUARDIAN. 

Планира се изпълнението им да започне 

през есента на 2022 година.  

Първият е за постигане на бърза адаптация 

на системите с изкуствен интелект при 

минимално количество данни за 

обучението на изкуствения интелект. 

Координатор на проекта е Центърът за 

изследвания и технологии Hellas от Гърция.   

Вторият проект е наречен EU-GUARDIAN - 

Европейска рамка и доказателства за 

концепцията за интелигентна 

автоматизация на кибер отбрана при 

инциденти. 

Източник: Банкеръ 

………………………………………………………………….. 

Дo ĸpaя нa 2022 г. щe cтapтиpaт ĸapгo 

пoлeти c бългapcĸи бeзпилoтни тoвapни 

caмoлeти в Cpeдизeмнoмopиeтo, a пpeз 

2024 г. и в Бългapия. Kapгo пoлeтитe нa 

бългapcĸитe дpoнoвe щe зaпoчнaт 

пъpвoнaчaлнo в Maлтa и Итaлия, ĸaтo 

пocтeпeннo щe ce paзшиpявa oбxвaтът им. 

Koмпaниятa "Дpoнaмиĸc" e paзpaбoтилa 

coбcтвeн дpoн, нapeчeн "Чepният лeбeд", 

ĸaтo ĸpaйнaтa ѝ цeл e дa yлecни 

лoгиcтиĸaтa и нaчинa нa пpeнacянe нa 

тoвapи, c дocтaвĸa oщe нa cъщия дeн. Близo 

140 дyши paбoтят в ĸoмпaниятa, oт ĸoитo 

нaд 100 в Бългapия.  

Източник: varna24.bg 

……………………………………………………. 

Българската високотехнологична ĸoмпaния 

Endurosat откри в края на месец август т.г. 

собствена лаборатория за тестове на 

космически технологии в София. Базирана 

в София с над 110 служители, Endurosat cи 

пapтниpa c НАСА, ЅрасеХ и Европейската 

космическа агенция (ЕКА). Космически 

компании и университети от цял свят 

изстрелват свои полезни товари (камери, 

сензори, електроники, експериментални 

http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=34448
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=4485
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=4485
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=47872
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=47872
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=19770
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=73840
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=65453
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апаратури) в орбита на сателитите на 

компанията. По този проект Българската 

агенция за инвестиции към Министерство 

на иновациите и растежа връчи на 

Endurosat сертификат за инвестиция клас 

“А” през август миналата година. 

Инвестицията на компанията е в размер на 

над 4 млн. лв. 

Източник: economy.bg 

…………………………………………………………………… 

Интерконекторът Гърция-България вече е 

свързан с българската национална и 

транзитна газопреносна мрежа, съобщиха 

от проектната компания. Свързването на 

инфраструктурата на двата независими 

преносни оператора за България - Ай Си 

Джи Би (ICGB) и "Булгартрансгаз", е 

извършено близо до Стара Загора. 

Процесът е изпълнен с три златни заварки. 

Златната заварка представлява заваръчен 

шев, който не се подлага на хидравлично 

изпитване, а вместо това преминава през 

задълбочен безрарушителен контрол, за да 

се гарантира, че заварката е без дефекти и 

изцяло в съответствие със приложимите 

стандарти за качество. По-рано тази година 

газопроводът се свърза с 

Трансадриатическия газопровод (TAP). 

Физическото свързване беше извършено 

при газоизмервателната станция на 

газопровода до гръцкия град Комотини. 

Източник: Труд 

…………………………………………………………………… 

 

 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО 

При подготовката на Единния 

патентен съд на ЕС са спазени 

законите на Република България 

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА 

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО 

Предвид множеството спекулации относно 

това, че Патентното ведомство на 

Република България е забавило влизането 

в сила на Протокола за предварително 

изпълнение на споразумението относно 

Единния патентен съд, Патентното 

ведомство на Република България 

представя следната позиция: 

Патентното ведомство на Република 

България е държавен орган с компетенции 

в областта на закрилата на индустриалната 

собственост, което в своята дейност се е 

ръководило от нормите на националното и 

европейското законодателство. Това се 

отнася и за присъединяването на 

Република България към споразумението и 

протокола за Единния патентен съд и 

всички последващи действия, свързани с 

това. Република България е ратифицирала 

споразумението на 8.04.2016 г., като 

законът за ратифициране е обнародван в 

“Държавен вестник”, бр. 32 от 22.04.2016 г. 

Протоколът е ратифициран на 6.06.2018 г., 

като законът за ратифициране е 

обнародван в ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г. 

България е една от първите държави 

http://www.economy.bg/
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=57402
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=57402
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=46103
https://trud.bg/
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членки, присъединила се към създаването 

на Единния патентен съд в ЕС. 

През 2021 г. ведомството активно участва 

във формирането на административните 

органи на Европейския патентен съд и 

успешно проведе процедурата на 

национално ниво по актуализация на 

текста, касаещ тълкуването на чл.3 от 

протокола към споразумението за Единния 

патентен съд, свързан с излизането на 

Обединеното кралство от ЕС и 

определянето на Италия като третата 

държава след Германия и Франция с най-

голям брой европейски патенти през 2012 

г. За своята активност и професионално 

отношение Патентното ведомство получи 

специални благодарности от италианския 

посланик в България за работата по 

подготовката на документите за 

актуализиране на текста към протокола. В 

резултат на успешната му работа е 

издадено решение №345 от 30.05.2022 на 

Министерския съвет за одобряването на 

проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Закона ратифициране на 

протокола за предварително изпълнение 

на споразумението относно Единния 

патентен съд, с което се предлага на 

Народното събрание да разгледа и приеме 

законопроекта. 

При изпълнението на процедурата 

Патентното ведомство стриктно е следвало 

разпоредбите на чл.19, ал.2 от Закона за 

международните договори, съгласно 

които: “резерви и декларации се одобряват 

от държавния орган, изразил съгласие за 

обвързване на Република България с 

конкретен договор”, за конкретния случай 

това е Народното събрание на Република 

България. Трябва да се отбележи, че 

приложените национални процедури на 

държави членки за одобрението на 

актуализирания текст от протокола са 

различни от тази, предвидена в чл.19 ал.2 

от Закона за международните договори. 

Нещо повече, с решение № 130 от 

28.02.2020 г. на Министерския съвет ролята 

на Патентното ведомство на Република 

България е определена само като 

национален представител в 

Административния комитет и Бюджетния 

комитет към Единния патентен съд. 

Правомощията на председателя на 

Патентното ведомство са определени само 

до уведомяване на подготвителния 

комитет към Единния патентен съд за 

националното представителство на 

Република България в управителните 

органи, включително и за номинацията на 

Висшия съдебен съвет за национален 

представител в Консултативния комитет. На 

председателя на Патентното ведомство не 

са предоставени правомощия да избира 

или променя националната процедура по 

одобрение на текстове по резерви и 

декларации на международни договори, а 

му е вменено да следва националната 

процедура, съгласно разпоредбите на 

Закона за международните договори. 

В този смисъл всякакви твърдения, че 

Патентното ведомство е забавило или 

възпрепятствало работата на Единния 
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патентен съд са неверни, тъй като в 

изпълнение на дейността си ведомството е 

спазвало националното законодателство. В 

допълнение към това е и обстоятелството, 

че към днешна дата все още работата на 

Единния патентен съд е подготвителна, 

единствено на ниво Административен 

комитет за изготвяне и подготовка на 

нужните за дейността на съда 

вътрешноправни актове. Единният 

патентен съд ще заработи едва когато 

споразумението влезе в сила, а това ще се 

случи на първия ден от четвъртия месец, 

след като Административният комитет се 

увери, че съдът има готовност да започне 

работа. Това е планирано да се случи през 

последното тримесечие на 2022 г. или в 

началото на 2023 г.  

Патентното ведомство ще продължи 

активното си участие в Административния 

комитет по подготовката на работата на 

Единния патентен съд, стриктно спазвайки 

разпоредбите на националното 

законодателство. 

Всички други твърдения по повод работата 

на Патентното ведомство, свързани с 

Единния патентен съд, нямат нищо общо с 

изложената по-горе реална фактология по 

темата, а единствено увреждат имиджа на 

държавната институция. 

Източник: bpo.bg 

…………………………………………………………………… 

ЕВРОПА 

Италианската банка "Монте дей паски" 

планира постепенно да набере 2.5 

милиарда евро свеж капитал до средата на 

ноември. Падането на правителството на 

Марио Драги обаче може да затрудни най-

старата банка в света в реализирането на 

този план, съобщава "Ройтерс". Банката 

може да получи 1.6 милиарда евро 

държавна помощ до 12 ноември, тъй като 

ангажиментът вече е поет от италианската 

хазна. Останалите средства обаче е по-

вероятно да дойдат от частен инвеститор и 

от нов мажоритарен собственик, след като 

италианското финансово министерство 

търси купувач на "Монте дей паски" от 

години. В началото на август Европейската 

комисия одобри нови срокове за 

преструктурирането на италианската банка, 

както и нов краен срок за правителството 

да продаде контролния си дял. Италия 

притежава 64% от "Монте дей паски" след 

като през 2017 г. я спаси от фалит, което 

струва на данъкоплатците 5.4 милиарда 

евро. Европейската комисия заяви, че е 

счела за приемливо искането на Италия за 

повече време за повторната приватизация 

на банката, след като усилията за спазване 

на първоначалния краен срок до края на 

2021 г. се провалиха. Нови ангажименти за 

преструктуриране на банката включват 

съкращения на персонал с цел свиване на 

оперативните разходи и по-нататъшни 

продажби на качествени активи. 

 Източник: dividend.bg 

……………………………………………………………….. 

Инвестициите в информационни и 

комуникационни технологии в Европа ще 

достигнат 1,1 трлн. долара през 2022 и 1,4 
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трлн. през 2024 г. Ръстът спрямо миналата 

година се очаква да е 4% въпреки пречките 

като инфлационния натиск, недостига на 

работна сила и военните действия в 

Украйна. За периода 2021 - 2026 г. 

анализаторите очакват среден ръст от 5%. В 

средата на миналата година IDC съобщи за 

0,7% ръст спрямо 2019 (945,6 млрд. долара 

оборот) и очаквания за 4,5% ръст през 2021 

г. (до 988,3 млрд. долара). Хардуерният 

сегмент се очаква да се свие с 0,1 на сто 

през настоящата година. Най-засегнати ще 

бъдат разходите за устройства заради 

увеличаващите се разходи за живот в 

Европа, недостиг на продукти и спрени 

доставки (последното не е само 

европейски проблем). Потребителският 

сектор, банките и дискретното 

производство ще бъдат сред най-много 

харчещи в ИКТ, формирайки почти 46% от 

общите разходи за през 2022 г.  В сферата 

на производството недостигът на 

квалифициран персонал продължава да 

влияе на веригите за доставки. Много 

компании ще инвестират в технологии, за 

да намалят натиска върху своя персонал. В 

Русия се очаква общ спад от 23% в 

инвестициите в ИКТ. Това се дължи на 

силното намаляване на разходите за 

хардуер, свързано с изтеглянето на много 

компании от страната. Въпреки това 

софтуерният сектор и ИТ услугите ще 

продължат да растат заради нуждите на 

местния бизнес. 

Източник: IDG 

………………………………………………………………… 

Цените на жилищата в Швеция са 

продължили да намаляват миналия месец, 

а растящите разходи за живот заплашват да 

преобърнат тенденциите на един от най-

нажежените жилищни пазари в Европа, 

пише Bloomberg. През юли индексът на 

цените на жилищата в Швеция HOX е 

отбелязал спад от 2,9% спрямо предходния 

месец, съобщава компанията Valueguard, 

която събира данните. Забавянето засилва 

опасенията, че корекцията може да се 

превърне в срив с по-широки последици. 

През юни цените намаляха най-много от 

финансовата криза насам. Цените на 

апартаментите в шведската столица 

достигнаха дъно през втората половина на 

юни, но са нараснали с 1,4% през първите 

две седмици на август спрямо целия месец 

юли. Цените на потребителските стоки в 

Швеция нарастват с най-бързия си темп от 

три десетилетия, а Шведската централна 

банка реагира, като оскъпява кредитите. 

Очаква се Riksbank да удвои основната си 

лихва до 1,5% на заседанието си идния 

месец, точно когато брокерите на 

недвижими имоти се надяват на повече 

сделки, които да дадат по-ясна представа 

накъде се насочва пазарът. 

Източник: investor.bg 

……………………………………………………. 

През 2021 ЕС е произвел над 3,1 милиарда 

литра сладолед, което е с 4% повече от 

предходната година. Това сочат данни на 

Евростат. През същия период държавите 

членки на ЕС са изнесли 254 милиона 

килограма сладолед за страни извън ЕС на 

обща стойност 850 милиона евро. 
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Същевременно, вносът на сладолед от 

страни извън ЕС възлиза на 71 милиона 

килограма на обща стойност 192 милиона 

евро. Най-големият производител на 

сладолед през 2021 сред държавите членки 

на ЕС е Германия, която е произвела 614 

милиона литра. Следват я Франция (459 

милиона литра) и Италия (381 милиона 

литра). Освен че е най-големият 

производител през 2021, Германия е 

произвела средно най-евтиния сладолед от 

1,4 евро за литър. Франция е отчела средна 

цена от 2 евро за литър, докато в Италия 

стойността е 2,1 евро за литър сладолед. 

България е почти на дъното в ЕС по 

производство на сладолед  с почти 14 млн. 

литра през 2021. Франция  е най-големият 

износител на сладолед от всички държави 

членки на ЕС. Страната е изнесла 57 

милиона килограма сладолед през 2021 г., 

което представлява 22% от износа извън 

ЕС. Тя изпреварва Нидерландия (която е 

изнесла 38 милиона килограма сладолед, 

или 15% от общия износ извън ЕС), Италия 

(33 милиона килограма, или 13%) , 

Германия (24 милиона килограма, или 10%) 

и Белгия (23 милиона килограма, или 9%). 

Източник: economy.bg 

…………………………………………….. 

 

АМЕРИКА  

Местоположението на бизнеса може да 

играе огромна роля при определянето на 

това какви служители и клиенти могат да 

бъдат привлечени, както и разходите като 

данъци и заплати. Looka.com – уебсайт, 

който предлага инструменти за брандинг и 

дизайн за стартиращи фирми – публикува 

нова класация на най-добрите щати в САЩ 

за предприемачи. Калифорния остава е 

най-доброто място за започване на 

собствен бизнес в САЩ. Това е въпреки 

известните високи разходи за живот, 

включително една от най-високите 

корпоративни данъчни ставки в страната. 

Първите пет щата в класацията включват: 

Калифорния, Тексас, Ню Джърси, Илинойс 

и Джорджия. Калифорния отдавна е център 

за нови бизнеси, особено за 

технологичната индустрия, макар щата да 

беше напуснат от доста водещи бизнеси, 

търсещи по-ниски разходи и в много случаи 

по-ниски данъци. Въпреки че Tesla, Oracle и 

Hewlett Packard преместиха централите си 

извън Калифорния от 2020 г. насам, Looka 

посочва все още високата концентрация на 

малки предприятия и стартиращи фирми в 

Калифорния с по-малко от петима 

служители и един от най-добрите нива на 

оцеляване за нови бизнеси в САЩ.  

 

Калифорния също е на първо място по 

отношение на годишната заплата за 

предприятия с по-малко служители. През 

2021 г. 82,56% от новите предприятия в 

Калифорния все още работят след първата 

си година, при средно за страната 81,7%. 

Веднага след Калифорния в класацията е 

Тексас, който може да се похвали с 

четвъртата най-голяма концентрация на 

фирми с по-малко от пет служители. Тексас 

предлага втората най-висока годишна 

заплата за фирми с по-малко от петима 



 

22 
 

  

служители и по-ниска от средната цена на 

живот - подпомогната от липсата на данък 

върху личните доходи в щата. 

Източник: CNBC 

……………………………………………………. 

Amazon придобива iRobot, производителя 

на роботите прахосмукачки Roomba, за 1,7 

млрд. долара. Сделката е четвъртата най-

голяма за гиганта и се очаква да задълбочи 

присъствието му на пазара на 

потребителска роботика. Придобиването 

трябва да бъде одобрено от регулаторните 

власти и от акционерите на iRobot. 

Същевременно изпълнителният директор 

на iRobot Колин Енгъл ще продължи да 

ръководи организацията след 

приключването на сделката. Открита през 

1990 г., iRobot е най-известна с 

роботизираните си прахосмукачки Roomba, 

които бяха пуснати на пазара през 2002 г. 

за автономно почистване на пода. През 

второто тримесечие на годината iRobot 

регистрира 30% спад на приходите спрямо 

предишната година, основно дължащ се на 

"неочаквано намаляване. На този фон на 

увеличаващи се разходи и спадащи 

приходи не е изненадващо, че iRobot обяви  

съкращаването на около 140 служители, 

или 10% от кадрите. 

Източник: CNBC 

……………………………………………………. 

Volkswagen обмисля да навлезе в минния 

бизнес в Канада, за да подсигури 

доставките на суровини за собственото си 

производство на батерии. Канада има 

почти всички суровини, необходими за 

производството на батерии. VW и 

Mercedes-Benz Group се споразумяха с 

Канада за осигуряване на доставки на 

никел, кобалт и литий, необходими за 

направата на акумулаторми батерии.  Със 

споразумението на VW има за цел да 

съкрати веригите на доставки в САЩ и да се 

възползва от данъчни стимули. Volkswagen, 

Mercedes и Stellantis имат амбициозни 

планове за производство на батерии. VW 

иска да изгради шест фабрики само в 

Европа, както и още една в Северна 

Америка. А Mercedes планира осем по 

целия свят в партньорство със Stellantis, с 

която ще вложат около 7 млрд. долара. 

Източник: economic.bg 

 

 

АЗИЯ 
 

Броят на превозите с товарен влак Китай-

Европа през 2022 г. достигна 10 000 на 21 

август, 10 дни по-рано от миналата година, 

показват данни на China State Railway Group 

Co., Ltd. (China Railway). Влаковете са 

превозили 972 000 двадесетфутови 

еквивалентни единици стоки тази година, 

което е с 5% повече спрямо година по-

рано. С 82 маршрута влаковете вече 

достигат до 200 града в 24 европейски 

страни, образувайки транспортна мрежа, 

покриваща цяла Европа. Влаковете 

превозват повече от 50 000 вида стоки в 53 

категории, като автомобили и части, дрехи 

и аксесоари, както и зърно и дървен 

материал. Китай положи сериозни усилия 

за увеличаване на транспортния капацитет 

на влаковете чрез модернизиране на 

вътрешните транспортни канали и 

http://www.economic.bg/
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координиране на подобренията на 

инфраструктурата с задграничните 

железници. През 2022 г. средният дневен 

товарен обем по източния маршрут за 

китайско-европейските товарни влакови 

услуги е нараснал с 41,3 процента спрямо 

2020 г., а този по западните и централните 

маршрути се е повишил съответно с 20,7 

процента и 15,2 процента. 

Източник: China People’s Daily 

…………………………………………………….. 

Най-големият автомобилен пазар в света 

Китай реализира ръст от 33,4% в 

продажбите през юли 2022 година. 

Данните на LMC Automotive за юли 2022 г. 

показват, че в Китай са били продадени 2 

474 354 нови коли, при показател от 1 855 

261 единици през същия месец на 2021 г. 

Единственият друг пазар, на който се 

отчита ръст на месечна база е обобщеният 

от агенцията на Бразилия и Аржентина. Тук 

увеличението е значително по-скромно- 

+6.3%, до ниво от 205 846 единици. Във 

всички останали основни пазари се 

наблюдава понижение, като те варират от -

36.9% в Източна Европа, до -3.7% в Корея. 

Обобщените данни за световния пазар на 

новите автомобили през юли са с ръст от 

5,8% до ниво от 6 918 128 единици, при 

показател от 6 539 324 през юли 2021 

година. Данните на LMC Automotive 

съобщават, че през първите седем месеца 

на 2022 година в световен мащаб са били 

реализирани 45 477 948 нови коли, което е 

с 6,4% по-малко в сравнение със същия 

период на последната година. 

Единственият от основните пазари на ръст 

на продажбите за периода януари-юли на 

тази година е Китай. В страната се отчита 

ръст от 2.5% до 14 383 356 единици. 

……………………………………………………. 

Вносът на злато в Китай от Швейцария 

скочи до най-високото си ниво от над пет 

години, давайки тласък на засилване в 

търсенето на метала. Като причина за 

увеличенията във вноса се посочва 

смекчаването на COVID мерките във 

втората най-голяма световна икономика. 

Китай, който е един от основните световни 

купувачи на злато е доставил над 80 тона 

швейцарско злато през юли, сочат данните 

на Швейцарската федерална митническа 

администрация. Това е над два пъти 

спрямо внесените количества през юни и 

осем пъти повече от полученото през май, 

предава Bloomberg.  Цените варират между 

1700 и 1850 долара за унция през 

последните два месеца, въпреки че в 

периоди, в които Фед вдига лихвените 

проценти, привлекателността на метала 

намалява. 

Източник: actualno.com 

………………………………………………………. 

Китай е увеличил покупките си на петрол, 

газ и въглища от Русия с 15 милиарда 

долара между март и юли 2022 г. в 

сравнение със същия период на миналата 

година. От март до юли 2022 г. Китай е 

закупил петрол, газ и въглища от Русия за 

общо 35 млрд. долара, докато през същия 

период на 2021 г. Китай е закупил руски 

енергийни ресурси за 20 млрд. долара, 

съобщава Bloomberg. През юли Китай е 

внесъл с 14% повече въглища, отколкото 
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през юли 2021 г. На 20 август Reuters, 

позовавайки се на данни от Главната 

митническа администрация на Китайската 

народна република, съобщи, че Русия 

остава най-големият износител на петрол 

за Китай за трети пореден месец, 

изпреварвайки Саудитска Арабия. По-

специално през юли Китай е получавал 

около 1,68 милиона барела руски петрол на 

ден. От началото на годината Русия е 

изнесла около 48,4 милиона тона петрол за 

Китай. 

Източник: Труд 

……………………………………………………….. 

ФИНАНСОВИ НОВИНИ 

Броят на въведените в експлоатация 

жилищни сгради в България през второто 

тримесечие на 2022 г. е 1128, а 

новопостроените жилища в тях са 3826, 

съобщи Националният статистически 

институт (НСИ). Спрямо второто тримесечие 

на 2021 г. сградите са с 30% повече, а 

жилищата в тях намаляват с малко над 8%. 

От въведените в експлоатация 

новопостроени жилищни сгради през 

второто тримесечие на 2022 г. със 

стоманобетонна конструкция са 79,3%, с 

тухлена - 16,8%, с друга - 3,3%, и с панелна - 

0,6%.  

Източник: investor.bg 

…………………………………………………………………… 

Влиза в сила регламентът на Европейската 

комисия за 15-процентните доброволни 

спестявания на природен газ от страните 

членки до края на март 2023 г., които при 

необходимост може да се превърнат в 

задължителни ограничения, но от тях ще е 

засегнат основно бизнесът. Според него 

всички държави от Общността трябва да 

разработят национални планове за 

газовите спестявания. Изискването е за 

средно 15 на сто свиване спрямо средното 

потребление за месеците от август до 

април в последните пет години. За 

България това означава да намали газовото 

си потребление, което през зимните 

месеци е около 2 млрд. куб. м, с около 300 

млн. куб. м. У нас най-големият потребител 

на природен газ са топлофикациите и най-

вече столичното дружество, на което се пада 

около 1/3 от газовата консумация. Следват 

химичните торови заводи и 

металургичните. 

Източник: mediapool.bg 

…………………………………………………………………. 

 

„Топлофикация София“ ще натрупва нови 52 

млн. лв. задължения към „Булгаргаз“. До 

края на годината загубите ще възлизат на 

почти половин милиард лева. Причината, 

според кметът на София Йорданка 

Фандъкова, е разликата в цените, на които 

дружеството купува газ и продава 

топлинната енергия. Фандъкова посочи, че 

след последното решение на КЕВР от тази 

седмица за цена на газа от близо 300 лв. за 

мегаватчас,. за гражданите, и за бизнеса 

това са непосилни цени. „Топлофикация 

София” купува газа на същата цена. В 

същото време цената, на която продава 

топлинната енергия, е със заложена цена 

на газ от КЕВР 122 лв. Това са близо 180 лв. 

https://trud.bg/
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=1204
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=1204
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разлика за всеки мегават час и е 

непрекъснато трупане на нови задължения. 

Източник: economic.bg 

………………………………………………………………….. 

Икономиката на България нараства с 4.8% 

на годишна база през второто тримесечие 

на настоящата 2022 година, съобщи 

Националният статистически институт. 

Темпът на растеж на брутния вътрешен 

продукт се засилва спрямо първото 

тримесечие, когато нарастването бе в 

размер на 4.5%. Икономическият растеж на 

България е над средния за Европейския 

съюз, който възлиза на 4% през второто 

тримесечие, според експресните оценки на 

Евростат. Средният растеж в еврозоната 

достига 3.9%. Най-висок годишен ръст на 

БВП се отчита в Словения (8.3%), 

Португалия (6.9%) и Унгария (6.5%). 

Икономиката на Румъния е нараснала с 

5.3% през второто тримесечие, докато тази 

на Германия записва увеличение от 1.5%. 

Източник: actualno.com 

………………………………………………………………….. 

Преките чуждестранни инвестиции в 

България намаляват със 138.6 млн. евро за 

юни 2022 година по предварителни данни 

на БНБ. Преди година интересът е бил по-

висок и тази сума се увеличава с 292.5 млн. 

евро. За периода между януари и юни 

преките чуждестранни инвестиции в 

страната се повишават с 289.2 млн. евро 

(0.4% от БВП). Това обаче също не е 

успокоително, тъй като за същия период на 

миналата година, парите които са влезли у 

нас като инвестиции с увеличават с 606.3 

млн. евро (0.9% от БВП), т.е. вложенията у 

нас са намалели с 317.1 млн. евро (52.3%) 

за година. 
Източник: Банкеръ 

…………………………………………………………………… 

Рекорден бюджетен дефицит се очертава 

за 2023 г. както в номинално изражение, 

така и в относителен план. Междинната 

прогноза на Министерство на финансите 

сочи дефицит от 11 млрд. лв., което прави 

6.9% от брутния вътрешен продукт 

(прогнозиран на 165 млрд. лв.). Това е 

очакването при запазване на сега 

заложените политики, енергийни помощи, 

пенсии и други социални разходи. За 

рекордния дефицит държавата ще се 

принуди да изтегли 14 млрд. лв., с което 

отношението на държавния дълг към 

брутния вътрешен продукт ще доближи 

40%.(Tribune) 

Пътуванията на български граждани през 

арил, май и юни 2022 г., когато паднаха 

ковид ограниченията, са се увеличили с 

15,5% в сравнение със същите месеци на 

2021 г. Тази тенденция се е засилила в 

разгара на летния сезон. Летуващите до 

края на юли са били с 55% повече в 

сравнение с година по-рано и само с 25% 

по-малко от рекордната 2009 г., каза 

служебният министър на туризма Илин 

Димитров. Почиващите през тези три 

месеца са похарчили 267,922 млн. лв., 

което е само с 8,2% повече в сравнение със 

същите месеци на 2021 г. Този ръст е по-

малък от инфлацията за същия период. От 

май 2021-а до май 2022-а цените у нас са 

нараснали с 15,6% и на практика 

http://www.economic.bg/
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българският турист си е позволявал да 

купува тази пролет и лято по-малко в 

родината си, отколкото година по-рано. 

Най-силно се чувства това по отношение на 

храната. 
Източник: 24 часа 

………………………………………………………………….. 

Лихвите по жилищните кредити 

продължават да намаляват, докато тези по 

потребителските заеми растат, отчита БНБ 

за юли 2022 г. Средната годишна лихва по 

новите заеми за жилище възлиза на 2,47 на 

сто, което е с 0,02 на сто по-малко спрямо 

предходния месец. Това е ново рекордно 

ниско ниво. Годишният процент на 

разходите по ипотечните заеми също се 

понижава с 0,02 на сто до 2.71 на сто през 

юли. Преди година ипотечните кредити се 

отпускаха със средна годишна лихва от 2,71 

на сто, а процентът на разходите по 

жилищните заеми бе малко под 3 

процента. В същото време лихвите по 

потребителските заеми се увеличават. 

Ръстът за юли е 0,63% и средната лихва по 

този тип кредити вече е 8,19 на сто. 

Източник: Труд 

………………………………………….. 

Европейската комисия предлага да 

отпускане на допълнителни 460 млн. евро 

за България по линия на инструмента SURE. 

Така общата подкрепа за страната достигна 

971 млн. евро. След като Съветът одобри 

това предложение, помощта ще бъде 

предоставена под формата на заеми, 

отпуснати при благоприятни условия, 

съобщиха от ЕК. Тези средства ще помогнат 

на България да покрие разходите, свързани 

с продължаването на схемата за 

субсидиране на заплатите, въведена в  

отговор на пандемията от коронавирус, и 

по този начин да се справи с 

продължаващото сериозно социално-

икономическо въздействие на кризата 

причинена от COVID-19. 

Източник: 24 часа 

…………………………………………………….. 

Българите пътували в чужбина през юли 

2022 г., са 731 700, или с 19,4% повече от 

регистрираните през същия месец на 

миналата година. В средата на лятото на 

2019 г. броят им е бил само с 30 000 по-

голям, отчита Националният статистически 

институт (НСИ). През миналия месец 

българите най-много са пътували към 

Турция, като 182 900 души са я посетили. 

На море в Гърция са били 179 800 души. На 

трето място по посещаемост от българи е 

Германия - 60 200, следва Румъния с 58 800 

и Сърбия - 38 300. Между 26 и 17 хил. души 

са посетили и страни като Италия, 

Република Северна Македония, 

Обединеното кралство, Австрия и Испания. 

Очаквано в летния месец близо половината 

от пътуванията в чужбина са били с цел 

почивка и екскурзия - 44,5% от всички 

пътували. 

Източник: 24 часа 

……………………………………………………. 

В региона на гр. Пловдив са реализирани 

над три милиарда евро инвестиции през 

последните 20 години и е в първите три 

места за привличане на инвеститори в 

Европа, съобщи Богдан Богданов, 

изпълнителен директор на Българската 

агенция за инвестиции. "От началото на 

https://trud.bg/
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годината досега в България са 

сертифицирани 11 пpoeктa нa oбщa 

cтoйнocт 231 млн. лв. c пpeдвидeни зa 

oткpивaнe нaд 1500 нoви paбoтни мecтa. 

Двa oт тeзи пpoeкта ca нa идeнтичнa 

cтoйнocт oт oкoлo 85 млн. лв и са в 

Пловдивска област”. Πъpвата e за зaвoд зa 

пpoизвoдcтвoтo нa 3D eндocкoпи кpaй 

Πъpвoмaй, a дpyгата e зa пpoизвoдcтвo нa 

eлeктpичecки вeлocипeди кpaй Πлoвдив. 

Инвестицията в Първомай е на "Интуитив”. 

Те правят основно 3D ендоскопи, 

използвани глобално в роботизираната 

хирургична система "Да Винчи”. Другият 

голям проект в Пловдив е на българо-

австрийското дружество „Пиерер & Макском 

Мобилити“ ООД за изграждане на завод за 

електрически велосипеди и други 

двуколесни електрически превозни 

средства. Заводът ще бъде разположен в 

„Тракия икономическа зона“. Размерът на 

инвестицията възлиза на 85 млн. лева. 

Източник: Марица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=28961
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=28961
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&p=shortp&prt=bgdaily&selcomp=39740


 

28 
 

  

 



 

29 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщения с 

линкове 



 

30 
 

  

 

Европейска седмица на изобретателите 

Отворена покана – Организирайте събитие 

в рамките на Европейската седмица на 

изобретателите и спечелете дрон и шанса 

да говорите в Европейския парламент! 

Чудили ли сте се някога кои са най-

известните европейски изобретатели и кои 

изобретения са пионери? 

ThinkYoung организира първата по рода си 

Европейска седмица на изобретателите, 

която ще се проведе от 7 до 13 ноември, с 

много дейности в цяла Европа. 

Европейската седмица на изобретателите 

има за цел да гарантира, че изобретателите 

са признати и правата им са защитени, за 

да насърчи среда на изобретателност и 

иновации в допълнение към 

вдъхновението на млади европейци от 

всякакъв произход да впрегнат 

въображението си и да разпознаят скрития 

изобретател в себе си в полза на 

обществото. 

Ако вашата организация/ асоциация/ 

компания се интересува от участие в 

Европейската седмица на изобретателите, 

като същевременно допринася за целите 

на Европейската година на младежта 2022, 

тази покана е за вас! 

Ако се интересувате, организирайте 

/бъдете домакини на събитие по време на 

Европейската седмица на изобретателите 

(7-13 ноември) или между септември и 

декември. Събитието може да варира от 

конференция, уебинар, сесия с въпроси и 

отговори, разговор между млади хора и др. 

Темите могат да обхващат всякакъв вид 

области, свързани с изобретения, 

иновации, стартиращи фирми, 

предприемачество, околна среда, цифрови 

технологии, права върху интелектуалната 

собственост, образование и много други, 

както и значението на Европейския съюз за 

осигуряване на подходящата среда за 

проспериране на изобретателите и 

иновациите. 

Вашето събитие ще бъде включено в 

уебсайта, посветен на Европейската 

седмица на изобретателите, заедно с много 

други събития, случващи се в Европа. 

Осигурете повече видимост на вашето 

събитие или дейност чрез социалните 

медийни канали и медии на TY. 

Споделяйте/ретуирайте съдържанието на 

TY във вашите акаунти в социалните медии, 

като използвате комуникационния 

инструментариум, който ще предоставим 

предварително.  

Обобщавайки, вие получавате гъвкавостта 

да организирате всякакъв вид събитие 

според вашия календар и вашите ресурси, 

допринасяйки не само за масовия разговор 

на Европейската седмица на 

изобретателите, но и за Европейската 

година на младежта. 

8-те най-добри събития печелят полет, за 

да дойдат до Брюксел и да участват в 

Европейската седмица на изобретателите 

2023 г. в Европейския парламент, а 

победителят също получава дрон (Parrot 

Bebop Drone With Sky Controller)! 
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Изпратете ни имейл на 

projects@thinkyoung.eu, за да се 

присъедините към нас в това пътуване през 

най-креативните умове в Европа! 

Европейската седмица на изобретателите е 

под патронажа на г-жа Мария Габриел, 

европейски комисар по иновациите, 

научните изследвания, културата, 

образованието и младежта. 

-- 

Марина Олмедо Кабайеро 

Асистент по проекти 

Мобилен +34 (0) 693 809 205 

Офис +32 (0) 2 608 82 10 

_________________________  

ThinkYoung - Да направим света по-добро 

място за младите хора 

Брюксел – Женева – Хонконг – Найроби 

 

Place du Luxembourg 6, 1050 Брюксел, 

Белгия 

 
 

Патентно ведомство на Република 

България, съвместно с Фонда за МСП на 

Службата на Европейския съюз за 

интелектуална собственост (СЕСИС), 

предлага на вашето внимание информация 

относно броят български малки и средни 

предприятия подали заявки през месец 

Юли. През м. юли 2022 г. българските МСП 

са подали 53 заявления за кандидатстване 

по програмата, като 50 са за ваучера 1*, 1 

за ваучера 2** и 2 за двата ваучера. От 

началото на годината до края на месец юли 

общо 328 български МСП са се възползвали 

от безвъзмездното финансиране като до 

момента са изплатени общо 105 162 евро, а 

средната сума на безвъзмездната помощ, 

изплатена на МСП, е 768 евро. 

*Ваучер 1 - предоставя общо средства до 

1500 € на едно МСП за една календарна 

година, като тази сума обхваща разходите, 

подлежащи на възстановяване само за 

една, за две или общо за трите видове 

услуги: 

1. Пре-диагностиката на интелектуална 

собственост (IP scan) -представлява 

проучване и анализ на потребностите на 

МСП от закрила на ИС. Услугата се 

предоставя от Патентното ведомство и е на 

стойност 500 €, от които се възстановяват 

90%. 

2. Регистрация на марка(и) и/или 

промишлен(и) дизайн(и) на национално, 

регионално или европейско ниво – 

възстановяват се 75% от платените такси. 

https://euipo.europa.eu/sme-fund/user/login
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3. Регистрация на марка(и) и/или 

промишлен(и) дизайн(и) на международно 

ниво - възстановяват се 75% от платените 

такси. 

**Ваучер 2 - предоставя общо средства до 

750 € на едно МСП за една календарна 

година, като тази сума обхваща разходите, 

подлежащи на възстановяване за 

регистрация на патент на национално ниво 

(заявяване, проучване и експертиза, 

издаване и публикация) - възстановяват се 

50 % от платените такси. 

Източник: www.bpo.bg  

…………….…………………………………………………… 

Националният конкурс „Иновативно 

предприятие на годината 2022“ 

 

В Конкурс “Иновативно предприятие на 

годината 2022” може да се кандидатства до 

12 октомври, сряда, 23:45 часа на онлайн 

платформата https://innovation.bg. 

В конкурса могат да се включат активни 

фирми, които имат успешно разработена и 

внедрена иновация през последните три 

години. Отворени са 7 категории – пазарно 

лидерство, социална и зелена иновация, 

дигитална трансформация, иновативно 

новостартиращо предприятие и др. 

Жури от представители на държавни 

институции, бизнеса, научната общност, 

финансови и банкови институции, бизнес 

клъстери, браншови организации и медии 

определя победителите. 

Финалистите и победителите получават 

експертна и медийна подкрепа за бизнеса 

си и правото да използват утвърдената 

марка „Високи постижения в иновациите“ / 

’Excellence in Innovation’ на Фондация 

„Приложни изследвания и комуникации”. 

Отличията в конкурса се връчват по време 

на Националния иновационен форум през 

декември. 

Конкурсът се провежда традиционно под 

егидата на Президента на Р. България. 

Инициативата е призната от Европейската 

комисия за добра национална практика в 

подкрепа на иновационното развитие. 

Допълнителна информация и отзиви за 

конкурса 

………………………………………………………………… 

Ролята на интелектуалната собственост за 

създаването на „Spinoff Bulgaria“ 

 

За повече информация: 

https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-

2022/rolyata-na-intelektualnata-

sobstvenost-za-sazdavaneto-na-spinoff-

bulgaria 

……………………………………….. 

 

Защитата на интелектуалната собственост 

в Китай вече не е мираж. Все повече 

западни марки успяват да се преборят за 

правата си 

За повече информация: 

https://www.investor.bg/a/557-

moda/359191-zashtitata-na-intelektualnata-

sobstvenost-v-kitay-veche-ne-e-mirazh 

………………………………………. 

 

Жените учени с важна роля в развитието 

на изобретателството 

https://enterprise-europe-network.us7.list-manage.com/track/click?u=65072252a2513b371c337d0d2&id=e7e622bc87&e=fb7b6cfb46
https://enterprise-europe-network.us7.list-manage.com/track/click?u=65072252a2513b371c337d0d2&id=79c392ed5b&e=fb7b6cfb46
https://enterprise-europe-network.us7.list-manage.com/track/click?u=65072252a2513b371c337d0d2&id=79c392ed5b&e=fb7b6cfb46
https://enterprise-europe-network.us7.list-manage.com/track/click?u=65072252a2513b371c337d0d2&id=8fe3498ab8&e=fb7b6cfb46
https://enterprise-europe-network.us7.list-manage.com/track/click?u=65072252a2513b371c337d0d2&id=8fe3498ab8&e=fb7b6cfb46
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/rolyata-na-intelektualnata-sobstvenost-za-sazdavaneto-na-spinoff-bulgaria
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/rolyata-na-intelektualnata-sobstvenost-za-sazdavaneto-na-spinoff-bulgaria
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/rolyata-na-intelektualnata-sobstvenost-za-sazdavaneto-na-spinoff-bulgaria
https://www.bpo.bg/bg/novini/novini-2022/rolyata-na-intelektualnata-sobstvenost-za-sazdavaneto-na-spinoff-bulgaria
https://www.investor.bg/a/557-moda/359191-zashtitata-na-intelektualnata-sobstvenost-v-kitay-veche-ne-e-mirazh
https://www.investor.bg/a/557-moda/359191-zashtitata-na-intelektualnata-sobstvenost-v-kitay-veche-ne-e-mirazh
https://www.investor.bg/a/557-moda/359191-zashtitata-na-intelektualnata-sobstvenost-v-kitay-veche-ne-e-mirazh
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Висшето училище по телекомуникации и 

пощи (ВУТП) – София, организира Кръгла 

маса на тема: „Жените и лидерството в 

професионалното висше образование, в 

бизнеса и в обществените среди“. 

Дискусионният форум бе открит от г-жа 

Десислава Радева и очерта приоритетите за 

публични политики, осигуряващи равни 

възможности за професионална 

реализация на жените. Кръглата маса 

събра представители на академичните 

среди, бизнеса, държавната 

администрация, Българска народна банка, 

депутати от последното Народно събрание 

и представители на медиите. „България 

има с какво да се похвали. На първо място 

сме в света по участие на жените в сектора 

на комуникационните и информационните 

технологии с представеност на 28%. В 

областта на науката, делът на жените е 

49%. В българското законодателство 

задължението за равнопоставеност е 

заложено навсякъде, но въпреки това се 

наблюдават разлики в условията, които се 

предлагат на жените и на мъжете. Това е 

нещо, което трябва да се взема под 

внимание при формирането на публични 

политики“, посочи заместник-министърът 

на труда и социалната политика г-жа Надя 

Клисурска. 

Председателят на Патентно ведомство на 

Република България проф. д-р Владя 

Борисова представи ролята и значението 

на жените учени за развитието на 

технологиите и иновациите и изрази вяра, 

че в българското професионално 

образование и научноизследователска 

дейност те ще продължат да заемат важна 

роля в разработването на обществено 

значими технологични иновации. България 

е от положителните примери за 

ангажираността на жените в бизнеса, 

професионалното образование и научната 

дейност, но има пространство за 

допълнително подобряване на 

равнопоставеността между половете, бе 

основното наблюдение, споделено от 

участниците в кръглата маса. 

Източник: www.bpo.bg 

……………………………………………… 

Moderna съди Pfizer и BioNTech за 

нарушаване на патенти 

Moderna е новатор в технологията за 

информационна РНК (mRNA) ваксина, която 

позволи безпрецедентната скорост в 

разработването на ваксината срещу COVID-

19. Сега компанията обвинява Pfizer и 

нейния немски партньор BioNTech в 

копиране на технологията за иРНК, която 

Moderna е патентовала между 2010 и 2016 

г., много преди COVID-19 да се появи през 

2019 г. и да избухне в глобалното съзнание 

в началото на 2020 г. Според изявление на 

Moderna през 2020 г., докато пандемията 

продължаваше, компанията нямаше да 
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наложи своите патенти, за да помогне на 

другите да разработят свои собствени 

ваксини, особено за страните с ниски и 

средни доходи. Но през март 2022 г. 

Moderna заяви, че компанията ще се 

придържа към ангажимента си да не 

налага своите патенти, свързани с COVID-

19, в страни с ниски и средни доходи, но 

очаква компании като Pfizer и BioNTech да 

зачитат нейните права върху интелектуална 

собственост. 

Pfizer и BioNTech отрекоха твърденията на 

Moderna и посочиха, че ценят и зачитат 

валидни и приложими права на 

интелектуална собственост на други, 

остават уверени срещу тези обвинения. 

……………………………………………… 

Върховният касационен съд (ВКС) ще се 

произнесе по въпроса за спиране на дела с 

предмет търговски марки 

Председателят на Върховния касационен 

съд (ВКС) с разпореждане от 25.07.2022 г. 

образува ново тълкувателно дело за 

приемане от Общото събрание на 

Търговската колегия. 

Въпросът по него е формулиран по следния 

начин: 

„Основание ли е за спиране по реда на чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК на производството по 

искове с правно основание чл. 57 от Закона 

за промишления дизайн във връзка с 

нарушение на правата върху промишлен 

дизайн наличието на висящо пред 

административен съд производство по 

обжалване на решението на председателя 

на Патентно ведомство на Република 

България за заличаване на регистрацията 

на същия промишлен дизайн?“ 

Противоречието е констатирано от състав 

на Търговска колегия, който с Определение 

No 131 от 10.05.2022 год. по т.д. No 

2347/2020 год. е счел, че са налице 

предпоставките на чл.292 ГПК и е 

предложил на Общото събрание на 

Търговска колегия на Върховния 

касационен съд да се произнесе с 

тълкувателно решение по този правен 

въпрос. 

По така поставения въпрос е налице 

противоречива практика на Върховен 

касационен съд, Търговска колегия, 

обективирана в постановени по реда на 

чл.274, ал.3 ГПК определения: 

В определение № 178 от 18.04.2018 г. по ч. 

т. д. № 271/2018 г. на I т. о., определение 

№ 323 от 15.07.2019 г. по ч. т. д. № 

1587/2019 г. на I т. о. и определение № 371 

от 09.08.2019 г. по ч. т. д. № 1389/2019 г. на 

I т. о. е прието, че след като отменяенянето 

и заличаването на регистрацията не засягат 

изпълнените влезли в сила решения по 

искове за установяване на нарушението на 

правото върху промишлен дизайн, респ. 

правото върху търговска марка, то 

производството по тези искове не следва 

да се спира на основание преюдициалност 

на спора за заличаване на регистрацията, 

тъй като това би имало за последица 

осуетяване изпълнението на решенията за 

установяване на нарушението, което е в 

противоречие с чл. 30, ал. 2 ЗПрД, респ. чл. 

28, ал. 4, т. 1 ЗМГО /отм./. 

https://ipbulgaria.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80-2/
https://ipbulgaria.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80-2/
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В определение № 769 от 23.12.2019 г. по ч. 

т. д. № 2036/2019 г. на II т. о. е възприето 

обратното становище: 

Доколкото заличаването на регистрацията 

на дизайна има действие от датата на 

подаване на заявката /чл. 30, ал. 1 ЗпрД/, 

ако в хода на производството по предявени 

искове по чл. 57 ЗпрД дизайнът, чието 

нарушаване се твърди, бъде заличен с 

решение на Патентно ведомство и по 

оспорването на това решение е налице 

висящо производство пред 

административния съд, последното се 

явява преюдициално по отношение на 

производството по исковете за нарушение 

и обосновава спиране на исковото 

производство по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК. 

Независимо, че част от цитираната 

практика (определение № 323 от 

15.07.2019 г. по ч. т. д. № 1587/2019 г. на I т. 

о. и определение № 371 от 09.08.2019 г. по 

ч. т. д. № 1389/2019 г. на I т. о.) касае 

искове за защита на правото върху 

търговска марка, предвид идентичната 

правна уредба на правните последици от 

заличаването на регистрацията на 

търговската марка (чл. 38 ЗМГО, респ. чл. 

28 ЗМГО /отм./) и от заличаването на 

регистрацията на промишления дизайн (чл. 

30 ЗПрД), същата се явява относима и към 

настоящия случай. 

Поради констатираните противоречия 

председателят на ВКС, съдия Галина 

Захарова, разпореди да бъде образувано 

тълкувателно дело. 

Източник: www.ipbulgaria.bg 

……………………………………………… 

Кадрите са ключови за развитието на 

иновациите  

Карина Ангелиева 

Един от ключовите въпроси, който поставят 

потенциалните инвеститори във 

високотехнологични производства, е имате 

ли обучени кадри и имате ли университети, 

с които да ги създаваме за нашите 

иновативни производства, посочи в 

интервю за Mediapool Карина Ангелиева. 

Цялото интервю може да прочетете ТУК. 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediapool.bg/karina-angelieva-kadrite-sa-klyuchovi-za-razvitieto-na-inovatsiite-news340071.html
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Световните блокчейн  патенти 

 

 

Блокчейн пространството заема вече  

значим обем от заявките за патенти. От 

2021 г. Китай е на първо място по брой 

подадени заявки за блокчейн патенти с 

почти 33000, което е 63.2% от заявките в 

цял свят.  На второ и трето място са САЩ и 

Южна Корея. Специалисти смятат, че 

качеството на блокчейн патентите в Китай 

може да е недостатъчно, тъй като 78.4% от 

китайските патенти, свързани с блокчейн, 

са цитирани само от един до пет пъти, а 

10.5% от патентите на страната са 

споменати 11 или повече пъти. 

Същевременно в САЩ 65.7% от 

американските патенти са в диапазона от 

един до пет пъти, а 21.5% от патентите са 

цитирани над 11 пъти. Също така, само 

0.1% от китайските блокчейн патенти са 

цитирани повече от 100 пъти, в сравнение с 

1.3% в САЩ. 
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Съюзен      

живот 
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Продължение от Бр .4 

- При лабораторните експерименти и 
изследвания, авторите са забелязали 
особен феномени при процесите, които са 
ОТКРИТИЯ, а именно:  

1. Електролизата на морска вода може да 
се определи като пара електролиза, защото 
не води до разграждане на водната 
молекула, а до цялостно акумулиране на 
вложената енергия във водната молекула, 
чийто обем нараства 1866 пъти без да се 
изпарява и без да си повишава 
температурата. Тъй като се наблюдава, 
натрупаната акумулирана енергия на 
изхода да превишава тази на входа, 
единственото обяснение е, че енергията 
акумулирана при хомолистична 
дисоциация на многобройни различни 
минерали в морска вода, под влияние на 
външно приложената енергия също се се 
прехвърля и акумулира във 
воднатамолекула, като освободената 
енергия води до бурно отделяне на 
минерали. Хетеролистично дисоциираните 
молекули не се отделят и работят като 
катализатор. Затова и при многобройните 
опити солеността не се променя, защото 
NaCl не се отделя. Това е видно при всички 
лабораторни анализи, дадени в 
сравнителните таблици.  

2.При захранване на апаратурата с 

ел.енергия с определени параметри, има 

възможност за управление и избирателно 

натрупване на определени метали за 

сметка на други.  

3.Ефект, при който може да се управлява и 

регулира състава на Брауновия газ, като се 

намалява или увеличава съдържанието на 

молекулярен водород и кислород. Колкото 

количеството на Брауновия газ е по-голямо 

в сравнение с молекулярния водород и 

кислород, толкова инсталацията е по-

енергийно ефективна и по 

взривобезопасна.  

Този феномен води и до създаване на 

апаратура за борба срещу КОВИД-19. 

Известния апарат AQUACARE създадена от 

George Wiseman може да управлява само 

количеството на Брауновия газ и то като 

микс с Н2, О2 и водна пара. Новото тук е, че 

освен количеството, може да се управлява 

и качеството на микса, което е ключово, 

както за профилактика, така и за терапия на 

инфекцията.  

Степен на изпълнение: Авторите инж. 

Чавдар Николов Каменаров и инж. Пламен 

Чавдаров Каменаров са изпълнили проекта 

до лабораторен образец на електролизен 

апарат за добив на Браунов Газ и утайки 

богати на полиметали. По същия образец е 

спечелен конкурс по Европейската 

програма за „Иновации и  

Конкурентоспособност“, за изпълнение на 

ПИЛОТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ДОБИВ НА 

БРАУНОВ ГАЗ ОТ МОРСКА ВОДА с рег.No 

BG16RFOP002-1.002-0448, регистриран в 

Министерството на Икономиката, до ниво 

изгаряне на произведения енергоносител - 

Браунов газ, поради недостатъчно 

отпуснатите средства – 200 хиляди евро . 

Разработката е защитена с два Полезни 

модела – Рег. No 2337 U1, 2214 U1, 3454 U1, 

Патент No 66889 B1 и подадена заявка за 

следващ патент No 113023/8.11.2019 г., 

заявка за патент рег.No 113358/20.04.2021 
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г. заявка за патент рег.No 113363/5.05.2021, 

заявка за ПМ рег.5304/21.05.2021.  

Има извършени анализи от три национални 

оторизирани лаборатории, като данните са 

дадени в приложените сравнителни 

таблици и Европейската лицензирана 

лаборатория „АЛС“ на получените утайки, 

от където е видно многократно по-

високото съдържание на метали. Като 

пример, може да се посочи, че 

съдържанието на Хром е над 4400 пъти по-

високо в сравнение с тези на естествените 

седименти, на Никел – над 1200 пъти, на 

Цинк – над 110 пъти и т.н. и т.н. Има 

извършени изследвания и анализи, като са 

сравнени данните получени от авторите за 

съдържанието на полиметали в получените 

минерали и са съпоставени със:  

1. Съдържанието на полиметали в 

естествените седименти на морското дъно 

отложени в продължение на милиони 

години.  

2. Съдържанието на полиметали в 

естествените нодули и конкреции 

намиращи се на морското дъно до и над 

6000 м. дълбочина, формирани за милиони 

години.  

3. Съдържанието на полиметали в 

естествените полиметални рудни находища 

в България.  

Данните за сравнение за естествените 

седименти на морското дъно са взети от 

представително проучване извършено от 

Басейновата Дирекция по океанология 

(поръчка на Министерството на Екологията 

във връзка с подготовката за полагане на 

газопровод „Южен поток“– в разработката 

„Морска околна среда – South Stream 

transport.htm” , за да се прецени, какво 

влияние би оказал газопровода върху 

околната среда и биологичните видове), а 

данните за нодулите и конкрециите от 

проучването на Зеенхорст 

(“Thesis_J_Zehnhorst repository.pdf”), а 

данните за съдържанието на полиметали в 

естествените полиметални рудни находища 

от „Ore-forming-processes.pdf – Vangelova 

(СУ „Климент Охридски“, катедра 

„Минералогия“).  

Таблица с данни за концентрацията на 

метали в минерали, получени от морска 

вода от Черно море и Егейско море в 

сравнение с концентрацията в нодули, 

разположени на дъното на Тихия и 

Атлантическия океан. (Вижте уеб: 

“Thesis_J_Zenhorst_repository.pdf” - 

страница 23, 25 - таблици 2.1, 2.2, 2.3) 
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№  Elements   

(Елементи) 

Dimensi
on s 

Black Sea  

Analyzes   

are made   

from   

Laboratory  
“Eurotest”- 
Sofia 

Aegean Sea  
Analyzes are  
made from   

Laboratory   

“Eurotest” -  

Sofia 

Nodules from  
Pacific Ocean  
from statistics  
of 54 samples 

Nodules from  
Atlantic Ocean  
from statistics  
of 4 samples 

Laboratory  
KCM  

Plovdiv 

1  2  3  4  5  6  7  8 

1  Aluminum 
Al 

 %  < 0,01%  < 0,01%  2,9 %  3,1 %  - 

2  Antimony   

Sb 

mg/kg  123±12  

0,0123% 

 124±12  

0,0124% 

No data  No data  - 

3  Arsenic   

As 

mg/kg  < 3  

(0,0003%) 

 ˂3  

(0,0003%) 

No data  No data  - 

4  Barium   

Ba 

mg/kg  ˂ 5  

(0,0005%) 

 ˂ 5  

(0,0005%) 

 0,18 %  0,0045%  - 

5  Beryllium   

Be 

mg/kg  ˂ 1  ˂ 1  No data  No data  - 

6  Bismuth   

Bi 

mg/kg  57±6   

(0,0057%) 

 33±3  

(0,0033%) 

Няма 
данни  

No data  - 

7  Boron B  mg/kg  ˂ 1  

0,0001%) 

 ˂ 1  

(0,0001%) 

 0,029%  0,03%  - 

8  Vanadium V  mg/kg  153±15  

(0,0153%) 

 182±18  

(0,0182%) 

 0,054%  0,07%  - 

9  Tungsten W  mg/kg  ˂ 20  ˂ 20  No data  No data  - 

 

 

10  Gallium   

Ga 

mg/kg  20±2  

(0,0020%) 

 22±2  

(0,0022%) 

 0,001%  No data  - 

11  Iron Fe  %  18,74±0,
3%  % 

11,37±0,23
% 

 14,0%  17,5%    

27,60% 
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12  Ittrium Y  mg/kg  ˂ 1  

(0,0001%) 

 ˂ 1  

(0,0001%) 

 0,033%  0,018%  - 

13  Cadmium Cd  mg/kg  ˂ 1  ˂ 1  No data  No data  - 

14  Tin Sn  mg/kg  ˂ 2  ˂ 2  No data  No data  - 

15  Potassium 
K  

mg/kg  3549±177  

(0,3549%) 

4997±250  

(0,4997%) 

 0,8%  0,7%  0,10  
% 

16  Calcium Ca  %  0,45±0,02  

(0,0045%) 

0,73±0,0
4  

( 
0,0073%) 

 1,9%  2,7%  1,70  
% 

17  Cobalt Co  mg/kg  259±26  

(0,0259%) 

 170±17  

(0,017%) 

 0,35%  0,31%  440  

   

0,0440 
% 

18  Lanthanum 
La  

mg/kg  ˂ 1  

(0,0001%) 

 ˂ 1  

(0,0001%) 

 0,016%  ¤   

0,11% 
 - 

19  Lithium Li  mg/kg  4±0,4  

0,0004% 

 8±1  

0,0008% 

No data  No data  - 

20  Magnesium 
Mg  

mg/kg  6864±343  

(0,6864%) 

10523±21
0  

(1,052%) 

 17000  

 (1,7%) 

 17000  

 (1,7%) 

51000  
( 5,10   

%) 

21  Manganese 
Mn  

mg/kg  1699±85  

(0,1699%) 

 1167±58  

(0,1167%) 

 242000   

 (24,2%) 

 160000  

 (16,3%) 

 6500   

 (0,65 %) 

 
 

22  

 
 
Copper Cu  

 
 
mg/kg 

 
 
 982±49  

(0,0982%) 

 
 
 611±31  

(0,0611%) 

 
 
 5300  

 (0,53%) 

 
 
 2000  

 (0,20% ) 

 
 
 2000  

(0,20%) 

23  Molybdenu
m   

Mo 

mg/kg  545±27  

(0,0546%) 

 706±36  

(0,0706%) 

 520  

 (0,052%) 

 350  

 0,035% 

 - 
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24  Sodium Na  mg/kg  54026±10  

(5,4%) 

77502±15
5  

(7,75%) 

 26000   

 (2,6%) 

 23000  

 (2,3%) 

 23500  
(2,35   

%) 

25  Nickel Ni  mg/kg  25827±51  

(2,5827%) 

16092±32
2  

(1,6092%) 

 9900   

 (0,99%) 

 4200  

 ( 0,42% ) 

 3,40   

% 

26  Lead Pb  mg/kg  8±1  

(0,0008%) 

 90±9  

(0,0090%) 

 900  

 ( 0,09%) 

 1000  

 (0,10%) 

 - 

27  Silver Ag  mg/kg  ˂ 1  

(0,0001%) 

 ˂ 1  

(0,0001%) 

 3,2  

 (0,00032%) 

 2300  

 (0,23%) 

 4,4  

(0,000
44% ) 

28  Strontium 
Sr  

mg/kg  76±8  

(0,0076%) 

 131±13  

(0,0131%) 

 810  

 (0,081%) 

 900  

 (0,09%) 

 - 

29  Thallium Tl  mg/kg  ˂ 5  

(0,0005%) 

 ˂ 5  

(0,0005%) 

 6700  

 (0,67%) 

 8000  

 (0,8%) 

 - 

30  Tellurium   

Te 

mg/kg  ˂ 2  ˂ 2  No data  No data  - 

31  Titanium Ti  mg/kg  ˂ 5  

(0,0005%) 

 ˂ 5  

(0,0005%) 

 6700   

 (0,67%) 

 8000  

 (0,8%) 

 - 

 

  

32  Phosphoru
s P  

mg/kg  91±9  102±10  No data  No data  - 

33  Chromium 
Cr  

mg/kg  68198±13  

(6,8198%) 

67602±
1352 5  

(6,7602%) 

 10  

 (0,001%) 

 20  

 (0,002%) 

 60   

000   

 ( 6,0 %  
) 

34  Zink Zn  mg/kg  119±12  

(0,0119%) 

 115±12  

(0,0115%) 

 470  

 (0,047%) 

No data  - 

35  Zirconium 
Zr  

mg/kg  ˂ 1  

(0,0001%) 

 ˂ 1  

(0,0001%) 

 630  

 (0,063%) 

 540  

 (0,054%) 

 - 
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36  Germanium 
Ge  

mg/kg  -  -  -  -  2,0  

 
(0,000
2  %) 

37  Selenium 
Se  

mg/kg  -  -  -  -  1,7  

   

(0,000
17% ) 

38  Slicon Si  mg/kg  -  -  -  -  3100  

 (0,31 
%) 

 

СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА КОНЦЕНТРАЦИЯ в mg/kg  

Station  Zink  Cadmium  Lead  Nikel  Copper  Chromium 

 -  34,93  0,1  19,98  20,27  10,93  15,49  

 

https://www.google.bg/url?sa=t

&rct=j&q=&esrc=s&source=web

&cd=1&ved=0CB8QFjAAahUKEwi

Lv 

OzD77_HAhWEEywKHeaZCes&url

=http%3A%2F%2Fwww.south-

stream 

offshore.com%2Fmedia%2Fdocu

ments%2Fpdf%2Fbg%2F2014%2F

07%2Fssttbv_bg_esia 

12_marinee 

nviro_web_bg_bg_20140725.pdf

&ei=4xXaVcu  

EISnsAHms6bYDg&usg=AFQjCNFSWmY473fEVMEI
gYOMbLq4- 
IiGsA&sig2=3YPUJq0KPENxH8NvaXcThw&cad=rja  
www.mgu.bg/sessions/11/02/ikmk.pdf  
Морска околна среда – South Stream 
transport.htm  

 
 

1. Обикновено е V2 05, съдържащ от 0,1 до 

0,2% V (1000 до 2000 mg / kg). Ванадиеви 

находища в големи промишлени 

количества са свързани с GABRO 

магнетитни ванадий-титанов магнетитни 

находища с общо съдържание на V205 от 0, 

n% до 1% (˂ 1000 mg / kg).  

 

 

2. Най-важните волфрамови минерали са: 

волфрам, шеелит, ферберит, хюбнерит. 

Съдържанието на волфрам за отделни 

находища трябва да е над 1%, а за 

производството му от комплексни 

находища - десетки проценти.  

3. Основните видове галиеви руди са: 

галиеви минерали, съдържащи се в 
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хидротермални находища, в оловно-

цинкови находища, галиеви минерали са 

главно сфалерит, съдържащи галий от 

0,001% до 0,1%. В находищата на алунит 

съдържанието на галий е относително  

високо. Галият се намира в находища на 

боксит. В допълнение, някои седименти от 

седиментна желязна руда и мини съдържат 

галий от около 0,003% до 0,005%. 
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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 

ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА МЕХАНИКА 

 
КОНСТРУКЦИИ С НЕОГРАНИЧЕНА СЕИЗМОУСТОЙЧИВОСТ ПРИ 

ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО НА ИНВЕСТИРАНИТЕ СРЕДСТВА
1
 

Филип Филипов (България), 

Венкатанатхан Наятараджан (Индия), 

Марио Муньос (Испания),  

Венелин Кондов (Италия) 

 

РЕФЕРАТ 

Наименование: Конструкции с неограничена сеизмоустойчивост при достатъчно 

количество на инвестираните средства  

Област на приложение: Строителство на нови жилищни сгради в гъсто населени райони, 

притежаващи неограничена сеизмоустойчивост .  

Проблем, който се разрешава: Създават се нов вид строителни конструкции на жилищни 

сгради за гъсто населени райони, притежаващи неограничена сеизмоустойчивост.  

   

Предимства: Новият вид строителни конструкции са неразрушими при произволно голям 

магнитуд. 

Контакти: Ф.Филипов–Институт по Механика–БАН, 

philip.philipoff.octable.dregan@gmail.com; 

phone: +359 888 28 11 75; +359 988819190; +359898558231;  

                                                           
1
  Докладът е изнесен по време на конференцията “Иновации и Конкурентоспособност” на 9-ти юни 2022 

година в гр.Монтана 



 

46 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

48 
 

  

 
ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЯ НА ВСИЧКИ 

СТРОИТЕЛНИ НОРМИ И ПРАВИЛНИЦИ  
ВКЛЮЧИТЕЛНО ТОЗИ ОТ 2012 

ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТАТЪЧНА 
СЕИЗМОУСТОЙЧИВОСТ ПРИ МИНИМУМ 

РАЗХОД НА ИНВЕСТИРАНИ СРЕДСТВА 
 

ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО, 
КОЕТО ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС 

ГАРАНТИРАНЕ НА НЕОГРАНИЧЕНА  
СЕИЗМОУСТОЙЧИВОСТ ПРИ ДОСТАТЪЧЕН 

РАЗХОД НА ИНВЕСТИРАНИ СРЕДСТВА 
 

НАЧИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНАТА 

КОНЦЕПЦИЯ 

1) ИЗПОЛЗВАНЕ НА НУЛЕВ ЦИКЪЛ НА 

СГРАДИТЕ ВЪРХУ НЕОПРЕНОВИ 

ЛАГЕРИ 

2) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНО 

КОЛИЧЕСТВО ОТ ВИСОКОЯКОСТНА 

СТОМАНЕНА АРМИРОВКА ИЛИ И 

ДВЕТЕ  1) И 2) ЕДНОВРЕМЕННО 

………………………………………… 
Доц.д-р Роксандра Памукова 

 

 

Евгений Иванов, Генерален 

мениджър, „Евроконсултантс България 

С.А.“ АД 

 

 

Юри Аджекарски 

 

 

доц.д-р инж. Александър Тацов, ТУ-

София 

 

доц. Пламен Серафимов 

 

РЕФЕРАТ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
2
 

Наименование: Използване на най-

различни Инженерно Научни методи като 

Методът на Крайните Елементи, Методът 

на Крайните Разлики, Методът на 

Граничните Елементи (и други) в 

Инженерно Конструктивната и 

Проектантска дейност в Тежкото 

машиностроене като Металолеенето, 

Заваряването, Ковашко пресовите 

обработки, и Термообработките, с 

използване на (1) Математическият апарат 

на тези методи и на (2) Най-съвременно 

Обектно ориентирано програмиране на 

C/C++, C#, Visual Studio 2019, .NET 

Framework и други езици и  среди за 

програмиране.  

Област на приложение: Тежкото 

машиностроене, металолеенето, 

заваряването, ковашко пресовите 

обработки, термообработките.  

Проблем, който се разрешава: 

Компютърно моделиране и симулация на 

процеса на запълване на леярската форма, 

пресформата, така че да се получи 

бездефектна отливка, без засмукване на 

                                                           
2
  Докладът е изнесен по време на конференцията 

“Иновации и Конкурентоспособност” на 9-ти юни 
2022 година в гр.Монтана 
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въздух, без всмукнатини, порестост, 

раковини и други леярски дефекти.  

Предимства: Спестяват се разходите по 

излишното изработване в метал на 

пресформата, като може предварително 

още на етапа на проектиране да се 

предвиди от къде може най оптимално да 

се подаде течния метал към отливката. 

Може предварително да се предвиди какво 

ще стане, ако течният метал се подаде 

примерно от еди кое си място в отливката.  

Автор: инж. Росен Александров 

Контакти: rossen_alexandrov@abv.bg, 

rozenal@abv.bg, rossenal@mail.bg,  

Плевен, 5800, ул. „Дойран“ № 13, ет. 4, ап. 

11 

……………………………………………… 

Николай Димитров  

„Изобретател на годината 

2021“  

в категория „Машиностроене 

и строителство“ 3 

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 

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. Улуците от 

алуминиева ламарина са по-дълготрайни, 

но цената им е висока. Напасването на 

                                                           
3
  Презентацията е изнесена по време на 

конференцията “Иновации и 
Конкурентоспособност” на 9-ти юни 2022 година в 
гр.Монтана 
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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 и при демонтажа им. 

Патентованата водосточната 

керемида няма 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 
улуците, произведени от различните 
видове метали и полиамиди. 
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Снимки от конференцията 
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Предстоящи 

събития 
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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. 

…………………………………………………….…………… 

 

МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗОБРЕТЕНИЯ TAIWAN INNOTECH EXPO 

2022 (OCT 13-15, 2022), 

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

ml .  

Тази година то ще може да се посещава и 

онлайн безплатно от 11 до 20.10.2022 

………………………………………………………………. 

 

http://www.greentransition.bg/
https://www.inventaipei.com.tw/en/index.html
https://www.inventaipei.com.tw/en/index.html
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IFIA MAIN EVENT: ARCA: Zagreb, Croatia 13 

to 15 October 2022 

 

ОСНОВНО СЪБИТИЕ НА IFIA: ARCA: Загреб, 

Хърватия 13 до 15 октомври 2022 

Тазгодишното Международно изложение 

за изобретения - ARCA2022 е 20-то издание 

Изложението ще представи иновации от 

Хърватия и света. Той ще включва 

значителен брой иновации, които са 

резултат от креативността на отделни хора, 

екипи в компании, академичната общност 

и други структури на обществото, както и 

иновации, които са резултат от знанията и 

изобретателността на млади хора от  

образованието система, която е залог за 

непрекъснатостта на икономическото 

развитие на Хърватия. 
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МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО 

ПРАКТИКА НА ИНДУСТРИАЛНА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

 

 
 

Международният IP практически семинар е 

еднодневна, цялостна CLE програма, която 

обединява опитни експерти, за да 

предостави инструкции по въпроси от 

съвременна значимост, обхващащи 

патенти, търговски марки и права върху 

дизайн. Сред лекторите са 

високопоставени представители на СОИС, 

регионални и национални служби за 

интелектуална собственост, 

мултинационални корпорации и правни 

кантори от ключови юрисдикции по света. 

Събитието се представя на иновативна 

виртуална платформа, предлагаща 

завладяващо CLE и изживяване в мрежа. 

 

 

 
 

Friday, October 21, 2022 
7:30 a.m.–3:15 p.m. CT 

(Hosted on Remo) 
CLE Credit: 7.25 Hours (Pending) 

General Registration: $125 
 

Free for UIC students, faculty, adjunct 
professors, staff, IP Center advisory board 

members, and government attendees. 
 

Limited scholarships are available for 2019–
2021 UIC Law graduates, non-UIC students, 

faculty, staff, and need-based attendees. 

Основен лектор 
Partner, Irell & Manella LLP; 

Former Under Secretary of Commerce for 
Intellectual Property and Director, U.S. Patent 

& Trademark Office 

 
Андрей Янку е партньор в Irell & Manella 

LLP и бивш заместник-министър на 

търговията за интелектуална собственост и 

директор на Службата за патенти и 

търговски марки на САЩ. 

Като ръководител на USPTO, Андрей 

ръководи един от най-големите офиси за 

интелектуална собственост в света, агенция 

с приблизително 13 000 служители и 

годишен бюджет от над 3,5 милиарда 

долара. Той също така е служил като главен 

съветник на администрацията по вътрешни 
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и международни въпроси на 

интелектуалната собственост. Сред 

инициативите на Андрей като директор 

беше създаването на Националния съвет за 

разширяване на американските иновации, 

група от индустриални, академични и 

правителствени лидери, натоварени да 

помогнат на USPTO да разработи 

всеобхватна национална стратегия за 

разширяване на участието в иновационната 

екосистема демографски, географски и 

икономически. 

 

ТЕМИ 

● Единен патентен съд 

● Стратегии за подаване на документи 

в Договора за патентно коопериране 

(PCT). 

● Ключови развития в 

законодателството и политиката за 

международни патенти и търговски 

тайни 

● Ключови развития в 

международното право за търговски 

марки и дизайни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНОВАЦИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 

 

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

DEVNET ASSOCIATE - 
НОВ КУРС В СИСКО 

АКАДЕМИЯТА НА БСК 

 
Новият курс, който Сиско мрежова 

академия предлага, цели да подготви 

специалисти за промените в областта на 

управлението на компютърните мрежи, а 

именно - тяхното автоматизиране. 

График на курсовете в Сиско академията: 

DevNet Associate  - 8 октомври 2022, 

съботно-неделен 

 
 

https://educentre.bia-bg.com/course/cisco/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
https://educentre.bia-bg.com/course/cisco/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
https://educentre.bia-bg.com/course/cisco/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
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SGEM Vienna Green Sessions 2022 „Зелена 
наука за зелен живот“ – материали, 
индексирани от Scopus, WoS, EBSCO, 

Crossref, ProQuest и др 
6 декември - 9 декември 2022 г 

 
XXII Зелени научни сесии на SGEM във 

Виена „Зелена наука за зелен живот“ са 

фокусирани върху глобалното затопляне, 

изменението на климата, намаляването на 

CO2, биоразнообразието и зелените 

технологии за устойчиво бъдеще. 

 
ИМА ВРЕМЕ ДА ИЗПРАТЕТЕ ВАШИТЕ 

РЕЗЮМЕТА. 
Вашите ръкописи ще бъдат прегледани и 

оценени от нашите рецензенти 

своевременно. Не пропускайте 

възможността да направите вашите статии 

видими за много други изследователи в 

SCOPUS, Web of Sciences 

и други големи научни бази данни. 

 
Станете част от SWS Scholarly Society 

Vienna. 
Добре дошли да се присъедините към нас 

тази зима в невероятния коледен дворец 

Шьонбрун и Виена! Споделете вашите 

научни постижения и се отдайте на 

заслужена почивка със семействата и 

децата си. И не забравяйте, тук е най-

добрият Glühwein.  

Всеки от вас има EMS акаунт (или може да 

създаде нов, ако присъства на 

конференция за първи път), където в 

допълнение към данните за вашия акаунт, 

можете да се регистрирате за 

тазгодишното събитие, да качите своите 

ръкописи, да изтеглите проформа фактура 

или да направите плащане с кредитна 

карта. 

Информираме ви, че всички сборници от 

конференции (вкл. 2020 и 2021) вече са 

успешно оценени и индексирани от 

SCOPUS, ProQuest, Petroleum Abstracts, 

Crossref, RSCI/RINZ, Google Scholar и др. 

Очакваме много скоро и WoS. 

 Като специален комплимент към вас и 

въпреки глобалната инфлация, запазихме 

таксите за конференции на същото ниво, 

както през последните години. Надяваме 

се, че това ще ви помогне и ще ви улесни 

финансово. 

Очакваме с нетърпение да ви видим тази 

година в Конгресния център на двореца 

Шьонбрун във Виена, където ще се 

посветим на сериозни научни дискусии и 

презентации, много интересни 

работилници и специална социална 

програма за вашия коледен релакс.  

И да не забравяме, че науката винаги е 

спасявала света в трудни времена. Най-

големите открития са направени във 

времена на човешки предизвикателства. 

Нека се обединим, дори в този труден 

момент, за да подадем ръка на учените от 

разкъсваните от войни страни. Нека бъдем 

заедно и да покажем на света силата и 

величието на науката. 

 

Може да се регистрирате ТУК 

 

 

https://sgemviennagreen.org/index.php/registration?utm_source=sendinblue&utm_campaign=New%20editor%20VIENNAGREEN2022_Ann5_29_09_2022_Correct_Dates&utm_medium=email
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Кликнете върху банерите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaninvestsummit.com/
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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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